Vallarna

Vallarna är ett nyanlagt område i det nordvästra
hörnet av Teckomatorp. Anläggningsarbetet startade i början av 2009 och den 6 december samma år
kunde naturparken invigas. Trots sin korta historia
har Vallarna redan blivit populära bland Teckomatorpsborna, som gärna besöker området såväl sommar som vinter.

Omväxlande terräng

Området har en topografi som står ut i det skånska
slättlandskapet. Centralt finns en stor plan gräsmatta med rumsskapande buskage, en damm och några
grillplatser. Höga vallar omger gräsmattan och för
tankarna till en amfiteater eller en oval idrottsanläggning med en central spelplan omgiven av läktare.
I områdets västra del finns ett fågeltorn, från vilket
man kan skåda fågel i och omkring Vallarna. Väster
om området finns till exempel en våtmark, där flera
arter kan studeras, och i både norr och väster omges
Vallarna av jordbruksmark med tillhörande fågelliv.

Nytt område med potential

Områdets naturvärden är ännu i sin linda, men lovar
rika naturupplevelser i framtiden. På vallarnas insida
har blomsterrikt ängsfrö såtts in. Med arter som till
exempel åkervädd och gullris kan detta på sikt bli ett
eldorado för fjärilar.
På vallarnas yttersidor har det planterats träd och
buskar. När dessa växer upp kommer området att
omges av en skyddande lövskog. Den damm, som
anlagts väster om den centrala gräsmattan, förväntas
i framtiden kunna locka rikligt med trollsländor, dykarbaggar och skräddare och kanske till och med ett
och annat groddjur.

Braån

I områdets norra del flyter Braån förbi och på några
ställen kan man få närkontakt med ån. Längs kanterna har det planterats en ridå med al, som med tiden
ska skugga vattnet.

Tätortsnära natur

Den blomstrande floran på vallarnas sidor omger en
central plan yta, som lämpar sig ypperligt för lek, spel
och picknick. Även på vintern är vallarna väl värda
ett besök, med sina utmärkta pulkabackar för både
stora och små.

Invånarna i Teckomatorp har tagit en stor del i utvecklingen av rekreationsområdet. Bland annat togs
namnet på området, Vallarna, fram av Teckomatorpsborna i en namntävling i samband med invigningen.
Teckomatorps skol- och dagisbarn har också deltagit
i skapandet av Barnens Klimatskog, där de planterade lövträd på yttersidan av områdets nordostligaste
vall. Tanken är dessutom att området i framtiden ska
fungera som ett uteklassrum för ortens skolklasser.
I och med anläggningen av Vallarna har Teckomatorp
fått ett tätortsnära natur- och rekreationsområde av
rang, något som saknas i många andra slättbyar.

Historia

Området där Vallarna ligger idag var tidigare en del av
det så kallade BT Kemi-området. Området förorenades då företaget BT Kemi, som tillverkade bekämpningsmedel på 70-talet, grävde ner tunnor i marken.
Ett omfattande saneringsprojekt inleddes år 2002
och i början av 2009 fraktades de sista jordmassorna
iväg för sanering.
Vallarna är ett gott exempel på hur förorenade områden kan förvandlas till platser till nytta och nöje
för samhället. Svalövs kommun planerar en liknande
sanering av området söder om järnvägen.

Vallarna är ett tätortsnära grönområde i Teckomatorp. Området ligger
mellan järnvägen och Braån i Teckomatorps nordvästra del endast 200 m
från pågatågsstationen. Breda grusgångar och vackra träbroar över järnvägsspåren gör det lätt att komma in
i området.

Saxån och Braån rinner genom Eslöv, Kävlinge, Landskrona och Svalövs
kommuner. Saxån-Braåns vattenvårdskommitté är ett kommunalt samarbetsorgan som arbetar med vatten- och naturvård inom Saxån-Braåns
360 km2 stora avrinningsområde. Omfattande åtgärder har genomförts
för att minska övergödningen, gynna den biologiska mångfalden, underlätta för närrekreationen och bevara kulturlandskapet.
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