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Kronobergsparken

INLEDNING

ARBETSPROCESS

MÅL

Kronobergsparken ligger på Kungsholmen
och förvaltas av Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Den är en av Stockholms
karaktäristiska bergsparker och började
anläggas i slutet av 1800-talet. Parken är
omtyckt och välbesökt av boende i närområdet.
Den används för promenader, lek och picknick.
Parken är ca 5,5 hektar stor och är delvis
sliten och i behov av upprustning. Vid den
senaste större upprustningen av parken byggde
man om parkleksområdet och entrén från
Drottningholmsvägen.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning har
för avsikt att nu rusta upp övriga delar av
Kronobergsparken. Upprustningen av parken
är ett led i genomförandet av de åtgärder som
föreslagits i parkplan för Kungsholmen som
togs fram 2008.
Detta program presenterar ett förslag till
upprustning som skall ligga till grund för
vidare arbete och projektering.

Inför starten av programarbetet bjöds
allmänheten in för att lämna synpunkter på
parken och önskemål inför upprustningen. Det
har funnits möjlighet att lämna synpunkter
vid en gåtur som hölls i parken den 3 maj 2011
samt via webbenkät på stadens hemsida under
våren 2011.
Landskapslaget AB har på uppdrag av
Traﬁkkontoret tagit fram detta program
för upprustning av parken med förslag till
åtgärder. Arbor Konsult AB har genomfört en
inventering av parkens träd.
Den 22 oktober 2011 hölls ett öppet
samrådsmöte då programmet och upprustningen presenterades, ca 12 personer
deltog och synpunkter har arbetats in i
programmet. Programmet är utarbetat i
samråd med Traﬁkkontoret och Kungsholmens
stadsdelsförvaltning.

- att utveckla och höja parkens kvaliteter och
värden
- att förbättra tillgängligheten och öka tryggheten i parken.
- att förenkla skötseln i parken och att vid
eventuella tillägg i parken uppnå rimliga
skötselnivåer
FÖRSLAG
- förnyelse av ett ﬂertal platser, utsiktsplasten,
bollplanen och hundrastgården
- ny scen med tak
- upprustning av parkvägar och ränndalar
- förbättrade entréer vad gäller tillgänglighet,
skyltar m.m.
- trädvårdsinsatser för att säkerställa en god
utveckling av beﬁntliga träd
- ﬂer blommande växter i parken, buskar,
perenner och lökväxter
- röjning av sly och förvuxna buskage
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Kronobergsparken
Historik

1890-TAL

1930-TAL

2000-TAL

Parken började anläggas 1883 enligt Lindhagens stadsplan från 1876. Parkplaneringen
avsåg att ett antal berg skulle utgöra parker.
På det delvis kala berget fyllde man på stora
mängder jord för planteringarna. Nästan
inget av den beﬁntliga vegetationen sparades.
Många nya träd planterades. De placerades i
fria grupper, huvudsakligen vid vägkorsningarna och längs gångvägarna. Parken anlades
med ett tidstypiskt slingrande gångsystem,
väl anpassat till den kuperade terrängen. Man
skulle här erbjudas en varierande promenad i
naturliknande miljö. En oval grusplan anordnades för lek och idrott. På bergets topp, ca
40 m.ö.h., skapades en rund utsiktsplats, i
början av seklet en av Stockholms vackraste
utsiktspunkter. Båda dessa platser omringades
av uppstammade lindar. En musikpaviljong uppfördes i början på 1900-talet.

Anläggningsarbetet pågick i etapper fram
till 1935. Vegetationen bestod huvudsakligen
av inhemska arter, men även vissa inslag
av mer exotiskt ursprung. Man kan ana en
medvetenhet om ståndorter i placeringen av
olika arter.

Entréerna till parken rustas upp. För att
tillgodose en bättre tillgänglighet anläggs en
ramp i entrén vid Drottningholmsvägen.

Markvegetationen var gräs som slogs två
gånger per säsong. Troligtvis fanns där ett
inslag av örter.
Under 30-talet genomfördes ﬂera förändringar
i parken. Lekplatsen utvecklades. Mest tydligt
är tillägget av en plaskdamm. Vissa grupper
av barrträd byttes ut mot björk under parkens
första decennier.

Kronoberget, som parken kallades fram till
1962, var en av de första offentliga parkerna
som anlades på Stockholms höjder. Tegnérlunden, Vanadislunden, Vitabergsparken och Tantolunden är exempel på andra samtida parker.
Karta över Stockholm som visar östra delen av Kungsholmen. Det berg som gett parken dess karaktäristiska topografi är illustrerat på kartan. Kungsholmen 1754 – OJ Gjöding, bilden är beskuren.
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Lekplatsen rustas upp och drivs som parklek.
En asfalterad bollplan anläggs i den öppna ytan
i öster.
De beﬁntliga belysningsstolparna längs
gångytorna kompletteras med trädbelysning
och annan effektbelysning på några speciella
punkter.

Kronobergsparken
Parken idag

KVALITET

Mycket av parkens ursprungliga utformning
ﬁnns kvar än idag. De över trehundra träden
är i varierande skick. De har vuxit sig stora och
bildar ett mer eller mindre sammanhängande
lövtak som skuggar marken och försvårar för
lägre vegetation. Buskagen är övervuxna med
ett stort inslag av sly.

Som historisk park i innerstadens stenkvarter
har parken ett mycket stort värde. De stora
träden tillsammans med de öppna sluttande
gräsytorna, de inbjuder besökare och ger ﬁna
vyer genom parken. Utsikten från toppen är än
idag, trots de stora trädkronorna, ﬁn mot den
centrala staden. parken är tillräckligt stor för
att inrymma både rofyllda platser och områden
med aktiviteter. Här ﬁnns ﬁna promenadvägar,
stora öppna gräsytor med picknickplatser och
ﬂera platser för lek.

Stora delar av det ursprungliga gångvägssystemet ﬁnns kvar. Vissa vägar är breda, upp
till 6 meter. Vägarna är av varierande lutning,
de ﬂesta asfalterade. Alla vägar in i parken
lutar mer än rekommenderat för personer med
nedsatt rörlighet. Det enda undantaget är den
nya rampen vid entrén på västra sidan från
Drottningholmsvägen/Kronobergsvägen.
Se plan på sidan 10 med gångvägars lutning!

AKTIVITETER
Aktivitetsmöjligheter för barn ﬁnns till största
delen i parkens sydvästra hörn. Där ligger
parkleken med scenen och småbarnsleken
som är den mest välbesökta och livliga delen.
Entrén mitt på Kronobergsgatan, med nära
kontakt till T-banan vid Fridhemsplan, kan
betraktas som huvudentré. I den nordöstra
delen ﬁnns en basketbollplan och en välbesökt
hundrastgård.

Parkgatan

FÖRSKOLA

ENTRÉ

BRISTER
Alla entréer är inte tillgänglighetsanpassade
och saknar barnvagnsramper och sittplatser.
Gång-vägars asfaltytor/grusytor med
tillhörande ränndalar är i dåligt skick och
behöver ses över. Scenen behöver rustas upp
och förses med ett tak. Hundrastgården bör ses
över vad gäller tillgänglighet, vattenavrinning
och ljusinsläpp. Skyltning gällande parken
vid entréerna är bristfällig. Området kring
basketbollplanen, där ﬂera gångvägar korsas
och bildar en stor grusyta, saknar form och
innehåll.

ENTRÉ

KYRKOGÅRD

Kronobergsgatan

GÅNGSTRÅK

ENTRÉ

ENTRÉ

BASKETPLAN

UTSIKTSPUNKT
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LEKBORG

Parkens karaktär och läge i innerstaden gör
den till en attraktiv oas för de som bor och
arbetar på Kungsholmen. Den annonseras inte
i omgivande kvarter och kan därför upplevas
som lite dold för andra. Parkens karaktär av
naturpark kan förstärkas med ett ökat inslag
av örtvegetation och marktäckare. Vissa delar
av parken kan med fördel kompletteras med
blommande buskar och perenner.

PARKLEK

SCEN
SMÅBARNSLEK
ENTRÉ

ENTRÉ
Bergsgatan

ENTRÉ
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Kronobergsparken
Medborgarsynpunkter

Barnen ﬁck var sin karta över parken där sju
olika platser var markerade. På varje plats
ﬁck de besvara frågorna “Vad är bra?”, “Vad
är dåligt?” och “Vad kan man förbättra?”.
Samtidigt ﬁck de markera platserna med en
glad gubbe om de tyckte platsen var bra eller
en ledsen gubbe om de tyckte platsen var dålig.

TYCK TILL OM KRONOBERGSPARKEN WEBBENKÄT
På Stockholm stads hemsida fanns under våren
möjligheten för besökare att ge synpunkter
på parken samt svara på frågor rörande hur
parken används och upplevs. 36 personer
svarade på enkäten vilket gav en inblick i hur
ofta de besöker parken, vad de tycker om olika
delar av parken samt vilka förbättringar som
kan göras.

1. SCENEN
Scenen uppfattades som rolig men många
poängterade behovet av en upprustning och
ommålning.

En merpart av besökarna använder parken för
promenader eller för att passera igenom den.
Många uppger också att de är där för att rasta
hunden eller för att besöka parkleken med barn
eller barnbarn.

2. LUND MED BJÖRKAR
Platsen uppfattades som bra och ﬁn, samtidigt
uttrycktes en önskan om att den skulle bli
ännu ﬁnare med ﬂer blomplanteringar.

Det många uppskattar med parken är dess
grönska sa mt att det ﬁnns goda möjligheter
att sitta i gräset och njuta av solen. Den populäraste platsen är toppen där den ﬁna utsikten
är ett signum för parken hos många besökare.
Tillgången till hundrastgården och parkleken
är också högt uppskattat.

3. SYDOSTLIG ENTRÉ
Kartan över parken uppskattades men ﬁck
gärna bli större och bättre. Många poängterade
svårigheterna att via denna entré ta sig in
i parken med cykel eller barnvagn. Entrén
uppfattades allmänt som lite tråkig och i behov
av att bli trevligare och ﬁnare.

4. HUNDRASTGÅRD / BOLLPLAN
Generellt uppskattades både hundrastgården
och bollplanen. Önskemål om ﬂer
lekutrustningar, både till barn och inne på
hundrastgården, lades fram. Grusplanens
form och funktion diskuterades och en önskan
om en bättre utformning och ett större
användningsområde önskades.

Parkgatan
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Polhemsgatan

I juni deltog ca 15 stycken barn, i åldrarna
7-10 år, i en gåtur i parken där ﬂera olika
frågor diskuterades och besvarades. Barnen
går på ett fritids som ofta brukar tillbringa
eftermiddagarna i parkleken och i övriga
parken.

7. UTSIKTSPUNKT
Utsikten uppskattades. Några kommenterade
att det var lite skräpigt, annars fanns inga
större önskemål eller kommentarer.

Kronobergsgatan

DIALOG MED BARN - GÅTUR I
KRONOBERGSPARKEN
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Det uttrycks önskemål om ﬂer sittplatser, ﬂer
papperskorgar, bättre renhållning samt bättre
belysning. Ett återkommande påpekande är
också att tillgängligheten kunde vara bättre för
både barnfamiljer, äldre och funktionsnedsatta.
Önskemål ﬁnns också om ﬂer blomstrande
och färgrika planteringar samt att träd och
växtlighet ska gallras för att få in mer sol i
parken samt för att slippa en del mörka vrår.

1
2
3

5. SITTPLATS MED BÄNKAR OCH BORD
Generellt tyckte barnen att platsen var till för
vuxna och önskade ﬂer lekmöjligheter.

6. PARKRUM VID STÖRRE GÅNGSTRÅK
Platsen uppfattas som ﬁn och bra. Flera barn
uttryckte önskemål om en rutschkana i slänten.
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Positiv plats
Negativ plats
Både positiv och
negativ plats
Bergsgatan
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Kronobergsparken
Förslag - Illustrationsplan

I förslaget har vi tillmötesgått reella behov
gällande upprustning, förbättring av tillgängligheten och besökarnas önskemål om ﬂer
aktiviteter.

Parkgatan

VEGETATION
Förslag till förändringar gällande vegetationen
görs utifrån trädinventeringen och utifrån
parkens historiska perspektiv. Målet är att
bevara parkens karaktär av naturpark och
samtidigt tillmötesgå besökarnas önskemål om
mer blomprakt.

VÄGAR OCH UTRUSTNING
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Kronobergsgatan

Ett ﬂertal parkvägar har ett behov av att få ny
asfaltstopp. Samtliga bänkar och en stor del av
papperskorgarna byts ut. Ränndalar rensas och
sätts om vid behov.

1 - BASKETBOLLPLAN, HUNDRASTGÅRD
Området kring basketbollplanen och hundrastgården blir ett aktivt och samlande rum.
2 - ENTRÉ KRONOBERGSGATAN/
DROTTNINGHOLMSVÄGEN
Entrén förbättras vad gäller sittmöjligheter och
räcken rustas upp. Vegetationen kompletteras
med blommande perenner.
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Polhemsgatan

DELOMRÅDEN
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3 - UTSIKTSPLATSEN
Utsiktsplatsen förses med nya bågformade
bänkar med armstöd och ryggstöd.
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4 - ENTRÉ POLHEMSGATAN/BERGSGATAN
Entrén förbättras vad gäller tillgänglighet.
barnvagnsramper, räcken, soffor och skyltning.
Vegetation i anslutning till entrén röjes och
ersätts i vissa delar med blommande buskar
eller perenner.
5 - SCENEN
Scenen renoveras och förses med segeltak.
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6 - PAVILJONGEN
Platsen förses med tre nya soffor och ramas in
av blommande buskar.

4

Bergsgatan
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Kronobergsparken
Vegetation

TRÄDINVENTERING
En trädinventering har genomförts av Arbor
Konsult AB. Resultatet av den ﬁnns att
läsa i “Trädinventering & okulär besiktning
Kronobergsparken 2011-05-13”.
Parkens trädbestånd inventerades under
april och maj 2011. En individuell bedömning
gjordes av varje träd med parametrarna art,
stamdiameter, vitalitet, strukturell kondition
och rekommendationer.
De 335 träden som har inventerats fördelas
rent åldersmässigt enligt följande; 80
stycken ungträd, 246 stycken vuxna och 8
stycken gamla träd. Flera av de unga träden
planterades för cirka 10 år sedan, där björken
är den dominerade arten.
Majoriteten av träden, 294 stycken, har vid
inventeringstillfället bedömts ha god eller
mindre god kvalitet. Detta torde ses som högst
normalt för denna typ av parkträd. Ett mindre
antal, 41 stycken, har bedömts ha dålig eller
mycket dålig kvalitet. Det ﬁnns arter som trivs
bättre än andra i parken. Exempelvis visar
björken på dålig vitalitet när de kommer upp i
vuxen ålder. Ekarna har relativt god vitalitet
för att vara i stadsparkmiljö. Hästkastanj,
lind och lönn trivs relativt bra, asken har
dock något sämre vitalitet. Bok ﬁnns i några
exemplar och verkar trivas bra.

Lönn och lind trivs bra i parken, men på sina håll bör träden beskäras och gallras för att få in mer soljus i parken

samt för att parkvägarna ska behålla så god framkomlighet som möjligt.

De björkar som planterats i slänterna nedanför toppen har inte klarat av att etablera sig och trivs inte i de markförhållanden som råder. De tas ner och ersätts av andra arter.

Smitvägar har på sina ställen stor påverkan på den befintliga vegetationen.

Exempel på en tall som inte lyckats att etablera sig och som bör tas ner.

25 stycken träd har bedömts ha sådana skador,
och/eller nedsatt vitalitet, att de därför har
föreslagits att fällas och i viss mån ersättas.
I detta antal ingår ett visst antal slyuppslag
men inte de föreslagna gallringarna av
björkdungarna som planterades för cirka 10 år
sedan.
Övriga trädvårdsåtgärder, såsom beskärning,
har rekommenderats för 54 av träden.
Det gäller då främst träd som står i direkt
anslutning av gångvägar samt lek- och
sittplatser.
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Kronobergsparken
Vegetation - Åtgärder

Kompletterande
plantering av
örtvegetation

Parkgatan

XX
X

X

X
Lökar
planteras

X

X

X

Kronobergsgatan

X

XX

X

X

Almsly röjs
Asksly
tas bort

X

Låga marktäckande
vintergröna buskar och
vildvin planteras i den
blockiga slänten

X X

X
Almsly röjs

Fläder sparas
övrig vegetation
tas bort

X

X
X
X

X

All sly av ask, alm
och lönn röjes

X

X

Perenner
planteras

X

Buskar
planteras

X

X
X

X

Lökar
planteras

Låga marktäckande
vintergröna buskar och
vildvin planteras i den
blockiga slänten
Lökar
planteras

Hästkastanj bör
få grundligare
undersökning
pga håligheter

Slitna ytor får
nytt gräs

Lökar
planteras
Ev. ta bort/beskära
träd, låga buskar
planteras i slänten

Polhemsgatan

Område möjligt att
föryngra med t.ex. lönn

X

X
X

X

Klätterväxter planteras
bland berg i dagen

Bergsgatan

Buskar planteras
i slänten
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Kronobergsparken
Vegetation - Åtgärder

ÅRSTIDSVÄXLINGAR

TRÄD

BUSKAR

PERENNER

VÅRLÖKAR

Ett mål med ny plantering bör vara att få en
större variation under årstiderna vad det gäller
blomning och färgväxling. Med lökar under
våren och perenner under sommar och höst kan
dynamiken bli större. Även när nya träd ska
planteras bör detta ﬁnnas i åtanke vad gäller
trädens blomning samt höstfärger.

Ett ﬂertal träd har bedömts vara så pass
skadade eller ha så dålig vitalitet att de
måste tas ner. I största möjliga mån ska dessa
ersättas med nya träd. De ﬂesta är lokaliserade
intill vägar eller aktivitetsytor. Även träd som
efter ﬂera år inte lyckats att etablera sig bör
bytas ut.

Röjning av sly och beskärning av förvuxna
buskage utförs. Det ﬁnns ﬂera kala och slitna
ytor i parken där det är rekommenderat
att plantera ut nya buskar. Speciellt kring
entréerna bör man se över behovet av nya
buskar som kan ge trevlig grönska och
blomning.

Perenner planteras för att tillföra färg och
blomprakt till parken. Förslagsvis placeras
dessa främst vid de olika entréerna. På så sätt
påverkar man inte övriga parkens karaktär.
Både färgsättning och blomningstid bör variera
och spridas ut under så lång tid av året som
möjligt. Även prydnadsgräs kan planteras i
parken då dessa är vackra även vintertid.

I parkens slänter och generösa gräsytor kan
vårlökar placeras ut för att öka inslaget av färg
och blomprakt. Mattor av scilla, pingstlijor och
tulpaner passar in i parkens karaktär.

Klätterväxter som slingrar sig upp för trädstammar
fungerar som ett bra komplement till övrig grönska.
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Kronobergsparken
Vägar och utrustning

Stora delar av det ursprungliga gångvägssystemet ﬁnns kvar. Vissa vägar är breda,
upp till 6 meter. Vägarna är av varierande
lutning. Alla vägar in i parken lutar mer än
rekommenderat för personer med nedsatt
rörlighet.

Vid minst en parkväg står sofforna placerade
så att den sittandes fötter hamnar i ränndalen.
Det senare problemet kan åtgärdas genom att
soffan ﬂyttas bakåt eller att soffan placeras så
att framkanten av soffan hamnar över plan yta
av parkvägen. Om soffan ﬂyttas bakåt bör en
hårdgjord yta anläggas under soffan och plats
för rullstol anordnas.

På ﬂera håll måste asfalten lagas lokalt och
vissa vägar bör få en ny topp, ca tre centimeter
tjock. En väg rekommenderas få helt ny asfalt.

Fler fasta soffor bör placeras ut längs
gångvägarna. Några s.k. informella möbler kan
placeras ut på lämpliga platser i parken.

Ränndalar måste sättas om på ett ﬂertal
platser. Beﬁntliga ränndalar som fungerar
rensas med roterande stålborste.

STAKET OCH RÄCKEN
Räcket på norra sidan av entrén mot
Drottningholmsvägen är i trasigt och bör bytas
ut mot ett likvärdigt.
Spjälorna i staketet runt småbarnslekplatsen
måste bytas ut mot nya likvärdiga.
Ett nytt räcke krävs söder om parkleken, då det
beﬁntliga är undermåligt.

MÖBLER OCH UTRUSTNING
Ett ﬂertal soffor är mycket slitna och ﬂera
papperskorgar rostar. Många soffor står snett
med synliga fundament.

I parkens östra del måste beﬁntligt stängsel
repareras på vissa sträckor.
PARKVÄGARNAS TILLGÄNGLIGHET

Gräset framför lekborgen är slitet. Förslagsvis läggs
konstgräs ut i slänten eftersom slitaget förmodligen
kommer att fortgå. Med rött konstgräs kan man skapa
en röd matta som entré till borgen.

Polhemsgatan

När ny topp läggs på vägar utrustade med
ränndalar, bör ett 0,5-1 m spår fräsas upp ur
den beﬁntliga asfalten utmed ränndalarna.
Resterande asfalt behålls och ny asfalt läggs
mot ränndalens överkant. Parkvägen får
därmed en mer bomberad proﬁl än idag.

Parkgatan

Kronobergsgatan

VÄGAR

Områden markerad med gul färg visar de vägar och
platser som har god tillgänglighet. På grund av parkens
stora variation i topografin är många delar svårtillgängliga.

KRONOBERGSPARKEN

Bergsgatan
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Kronobergsparken
Delområde 1

BASKETBOLLPLAN, HUNDRASTGÅRD
Platsen är stor nog att kunna bära de tillägg
som föreslås och här lämpar det sig mycket bra
med både blommor och aktiviteter.
Aktiviteter tillkommer på platsen genom
att en gummiasfaltyta med plats för utegym
anläggs intill den beﬁntliga basketplanen.
Längs basketplanens långsidor tillkommer
långbänkar som ger möjlighet att blicka ut över
både basketplanen och hundrastgården.
Genom att anlägga en upphöjd planteringsyta

inramad av en sittbar mur får korsningen
tydligare deﬁnierade rörelsestråk. Härifrån
kan man blicka uppåt mot “Ikaros med
draken”, en skulptur från 1979 av konstnären
Barbro Lindvall-Liljander. Entrén till hundrastgården utvidgas mot parkvägen och skapar
en större plan, tillgänglighetsanpassad, yta för
besökarna. Entrén bör förses med ﬂer soffor
som placeras innanför staketet och belysningen
förbättras inne i rastgården. Hundrastgården
kan med fördel kompletteras med stenblock och
trädstammar.

Nytt stängsel

Planteringsyta
med sittmur
Bänk
Gummiasfaltyta
med utegym

Grindarna föreslås få ett nytt läge intill parkvägen, samtidigt som rastgårdens flacka parti utvidgas.

Gymutrustning ska locka besökare till motion.

Idag är platsen ödslig och korsningen breder ut sig till en yta som besökare bara passerar. Med fler sittmöjligheter
och fler aktiviteter kan platsen få ett större värde.

Parkour har ökat i popularitet och kan fungera som ett
komplement till gym och lek.

Utrustningen till utegymmet kan kompletteras med redskap som tillåter yngre att leka.

Pudeln Rosie, en kombinerad skulptur och papperskorg
kan ge färg till platsen och locka till nyfikenhet.

Nya bänkar längs
med basketplanens
långsidor

Kantsten

Stängsel ﬂyttas
närmare parkväg
Plan yta
utvidgas
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Kronobergsparken
Delområde 2

Delområde 3

ENTRÉ KRONOBERGSGATAN /
DROTTNINGHOLMSVÄGEN

UTSIKTSPLATSEN
Utsiktsplasten förses med nya rundade bänkar som är sittbara åt två håll för att tillvarata möjligheterna till utsikt. Bänkarna förses med armstöd och ryggstöd.

Beﬁntligt kantstöd till planteringsytan
längs med Kronobergsgatan ersätts med en
granitmur, lik beﬁntlig mur. Den görs sittbar,
ca 45 cm hög, och förses med träavtäckning.
Beﬁntliga ﬂerstammiga buskträd gallras.
Beﬁntliga buskar längs ny mur ersätts med
låga perenner. Räcken vid både ramp och
trappa rustas till ursprungligt skick.

Nya bänkar

Räcke återställs
likt beﬁntligt
Ny mur lik
beﬁntlig
Sittplatser i trä

Nya bänkar

Buskträd beskärs
och stammas upp

Entrén är tillgänlighetsanpassad då den är försedd med ramp.

bef.buskage

Ny
perennplantering

Räcke vid trappa som är i behov av att
lagas.

En granitmur likt den befintliga sätts upp längs med
trottoaren vid Kronobergsgatan.

Den nya muren med sittplatser av trä.

KRONOBERGSPARKEN

Bågformad bänk med flexibel lösning för arm- och ryggstöd.
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Kronobergsparken
Delområde 4

ENTRÉ POLHEMSGATAN / BERGSGATAN
Entrén förses med barnvagnsramper på den
nedre trappan och på den övre högra trappan.
Trappräcken kompletteras med en extra följare
och målas.
Beﬁntliga ränndalar i trapploppen justeras.
Vilplanet förses med en soffa intill bergväggen
och ytan beläggs med ny asfalt. Beﬁntlig
lyktstolpe ﬂyttas till nytt läge.
Vegetation i anslutning till entrén, längs Bergsgatan och Polhemsgatan röjes och ersätts i
vissa delar med blommande buskar/perenner.
Vintersandlåda ﬂyttas till nytt läge och ger
plats åt en soffa och en papperskorg. Den stora
almen till höger om trappan beskärs ev. ersätts
med nytt träd för att göra platsen ljusare.

Ränndalar saknas helt vid den nedersta trappen. I vägbanan finns en dagvattenbrunn som vattnet kan ledas till.

Batteriholken flyttas till den intilliggande återvinningsstationen. Om möjligt flyttas även de grå skåpen.

Barnvagnsramp

Lösa block i
slänt åtgärdas
Plantering av
klätterväxter/marktäckare

Nytt räcke binder
samman beﬁntliga
räcken

Nytt läge för beﬁntlig
belysningsstolpe
Beﬁntligt räcke
kompletteras med
ny mellanföljare

Ny bänk

Bef. anslagstavla
ung. läge

Barnvagnsramp
Plantering av
buskar/marktäckare
Ny papperskorg
Ny bänk

Lykstolpen flyttas och ger plats för en bänk. Asfaltsytan utvidgas mot berget. Klätterväxter planteras så att de hänger över berget och ger platsen lite mer grönska.
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Kronobergsparken
Delområde 5

Delområde 6

SCENEN

PAVILJONGEN

En ny scen med ungefär samma mått som den beﬁntliga placeras något närmare parkvägen.
Golvhöjden blir lägre än dagens för att åskådarna ska få en bättre överblick över scenen. Den nya
scenen kompletteras med ett tak av segelduk.

Platsen utformas med nya buskplanteringar mot den beﬁntlig vegetationen. Blommande buskar
planteras mot den grusade ytan. Tre soffor placeras famför buskarna. En plantering längs gångvägen markerar entréerna. Planteringsytorna förses med friser av storgatsten samt låga räcken.

Plats för publik
i slänten

Scenen ﬂyttas
närmare parkvägen
och golvet sänks

Stenmjöl
Fris av storgatsten

Nytt räcke

Fris av storgatsten

Segeldukstak
Nytt buskage
Nytt räcke
Ny plantering
med blommande
prydnadsbuskar
Beﬁntligt läge

Med dagens läge är det svårt att se när man står framför scenen och den bör flyttas fram mot parkvägen. Scenen
kompletteras dessutom med ett segeldukstak.

KRONOBERGSPARKEN

Idag står bänkarna undanskymda bland vegetationen. Istället flyttas de fram och får lite lägre blommande buskar
bakom sig som ett skydd från övrig vegetation.
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