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1 Bostadsgård
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2 Offentlig grönyta
3 Stenlagd kaj, 13 meter bred
4 Trädplanterade parkeringsytor
5 Träbryggor, med trsppor ner mot vattnet
6 Stenlagd kaj med ett lägre trädäck närmast sjön
7 Flytande bassäng som på vintern blir isbana
8 Mjuk strandlinje med slänt mot vattnet
9 Träbrygga
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Planförslag
Utemiljö

Utemiljö
Offentliga platser
De offentliga platserna i området består främst av
kajmiljöerna och de mindre platser som bildas utmed
dessa.
På Västra Stranden ordnas ett grönområde som omgärdas
av kanaler på den norra och södra sidan. Intill denna
grönyta finns möjlighet att anlägga en flytande restaurang
om det finns önskemål om detta. Närmast Hamnparken
finns också en mindre grönyta som tar upp parkstråket i
norr.
I norr byggs ett antal bryggor, både längs med och utifrån
vattenlinjen. Detta dels för att skapa attraktiva platser i ett
soligt läge, men även för att skapa en lite oregelbunden
kajlinje tillsammans med den nya bebyggelsen. Intill den
större offentliga byggnaden närmast vattnet bildas en
plats som vänder sig mot sydväst.
Söder om den offentliga byggnaden på Östra Stranden,
placeras en utomhusbassäng med tillhörande brygga och
sittplatser mot kajen. Då vattnet i Munksjön är rent kan en
bassäng anläggas, som på vintern blir en skridskobana.

Gränser mellan privat och offentligt
Tydliga gränser mellan offentliga ytor och privata är
eftersträvansvärt. För att markera och uppnå detta ska
gårdarna från vattnets håll vara upphöjda. Via ett fåtal
trappsteg nås gården. På den västra sidan är gårdar och
hus i samma nivå som gatan, men är ett par trappsteg
upphöjda från kajen. På den östra sidan är gårdarna
närmast den nya gatan som går genom utfyllnaden
upphöjda ett fåtal trappsteg, men är i samma nivå som den
befintliga gatan i öster. Gårdarna närmast vattnet är även
de upphöjda ett par trappsteg från kajstråket men är på
den östra sidan i samma nivå som gatan. Trappstegen mot
vattnet kan användas som sittplatser med utblick över
sjön, och mellan dessa närmast husens gavlar föreslås
en mur med inbyggda sittplatser. Förebilder för denna
typ av gräns mellan privat och mer offentliga ytor har
varit Eriksberg i Göteborg (se B36) och Norra hamnen i
Helsingborg.

B35

B36

Grönska
Inom de nya områdena anläggs inga större grönområden.
Grönska är istället representerad i from av planterade
träd längs gator och gröna gårdar till bostadshusen samt
mindre gröna ytor mellan husen. Längs med kajerna
planteras inga träd, med undantag för stråket i söder.
På den västra sidan skapas en grönyta omgivande av två
mindre vattenkanaler på två av fyra sidor framför den
gamla stationsbyggnaden. En mindre grönyta närmast
Hamnparken i ordningsställs också. De två nya kvarteren
på öster delas av två mindre grönytor som sträcker sig
ut mot vattnet. I söder omgärdas bebyggelsen av mindre
gröna ytor. Gårdarna till bostadshusen utformas mer
individuellt, och ges en friare utformning, de behöver inte
vara gröna, utan de kan bestå av mer inslag av stenar och
vatten. Förebilder för gårdarnas utformning är gårdarna
i Eriksberg i Göteborg, samt gårdarna i Bo01-området i
Malmö (se B37, B38).
B37

B38

Runt den offentliga byggnaden i söder är området
offentligt. Längst i söder intill vattnet bildas en plats med
en större brygga som går ut i vattnet (se B35). Förebild
är Hammarby Sjöstad. Bebyggelsen omgärdas av mycket
grönt som ska inge en oordnad känsla.
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Kajer
Längs med området går ett kajstråk vid vattnet som har
fått olika karaktärer beroende på historisk tillbakablick,
men även på delområdenas karaktärer.
På den västra sidan är kajen helt hårdgjord och möter direkt
vattnet (se sektion A-A). Detta pga av att kajen använts
tidigare till hamnverksamhet och järnvägsverksamhet,
varför karaktären bör vara mer hårdgjord och ”tuff”.
Kajen är därför plattlagd med olika typer av plattor och
stenar som visar på olika användning och riktningar.
På den norra delen utformas kajen för att påminna om den
oregelbundna strandlinjen som präglade Munksjöns norra
del på 1800-talet. Trädäck som är nersänkt från kajkanten
löper längsmed kajen på den norra och östra sidan med
trappor ner mot vattnet. Intill bassängen bildas ett större
trädäck i anslutning till denna. Övriga delar av kajen är

B39
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B40

plattlagd som på olika sätt visar riktningar och karaktär.
På den södra delen av kajkanten och delen precis norr
om bron är mötet med vattnet mer mjukt, med mer träd
och en gräsbevuxen slänt som möter vattnet (se sektion
C-C). Detta för att återknyta till den östra sidans tidigare
användning som rekreationsstråk. Stråket närmast vattnet
är av hårdpackat grus. Längs kajstråket föreslås att
enhetlig armatur och utemöbler används.
Förebilder för kajerna är Hammarby Sjöstads kajer (se
B39, B40) som har olika karaktärer men även Bo01området i Malmö är en förebild (se B41, B42), som har
trevliga och stora trädäck längs med vattnet i anknytning
till grönare områden.
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Illustration som visar den nya bebyggelsen i väster
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Illustration som visar siktlinje och rumskänsla i norr

Illustration som visar ny bebyggelse med uteserveringar vid den norra kajen
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Offentliga ytor
Halvoffentliga ytor
Halvprivata ytor
Entré

Illustration som visar utemiljön och gränser på öster, skala 1:1000
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Illustration som visar siktlinje och rumskänsla i öster

Ilustration som visar den nya bassängen med intilliggande bebyggelse på öster
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