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Förslag 9
Typ av fickpark: intensifiering av grönyta

Platsen ligger vid ett vattendrag och är idag 
gräsytor omgiven av träd och buskar. En 
fickpark här kan fungera både som entré till 
Haga och till Tingvalla. Parken kan också 
bli en början eller ett slut på Älvstråket. 

Fördelar:  Platsen ligger centralt och synligt intill viktiga 
kommunikationsstråk och i ett attraktivt rum. Mycket folk promenerar i 
området då det ingår i Älvstråket. Vattnet och slussarna utgör spännande 
inslag att jobba med i en park. Utsikten åt nordväst är spännande. (bild)

Nackdelar:  Trafiken på Hagaleden och Kungsgatan utsätter platsen för 
bullerstörningar och luftföroreningar. Platsen möter en viss konkurrens från 
omgivande grönyta längst med vattendraget.

Att tänka på vid utformning:  Parken har två möjliga utformningar, antingen 
så blir vattnet den centrala punkten eller så skapas en park på ena sidan av 
vattnet. Jag vill visa ett förslag på hur vattnet och slussarna kan bli en del av 
parken. Då platsen utsätts för vissa störningar från vägarna i söder bör den 
sidan skyddas med en häck. Åt nordväst bör parken i stället öppna upp för att 
skapa en vy över vattnet. Häcken bör inte vara för hög så att den skymmer 
utsikten för de förbipasserande bilarna. De träd som står på platsen idag bör 
vara kvar då de utgör en del av en ”allé” som löper längst vattnet.
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Bilderna visar hur platsen 
ser ut idag. Den stora bilden 
visar utsikten från en av 
slussarna mot Klarälven. 
Övriga bilder visar platsen.
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Bilden till vänster visar en 
planskiss. Bilden till höger 
visar ett fotomontage för 
planskissen. I förslaget 
vänder sig båda sidorna 
mot vattenspegeln som 
skapar en blickfång. För 
att förstärka blickfånget 
och maskera lite av bullret 
från tafiken kan en fontän 
anläggas. Eftersom parken 
är tänkt att också fungera 
som en entré till Älvstråket 
ska det vara möjligt att 
lätt ta sig genom parken. 
Häckar tillsammans med de 
befintliga träden skapar en 
rumslighet i parken.
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Förslag 12

Typ av fickpark: nygjord parkyta

Platsen ligger intill busstationen och en 
parkeringsplats. Den utgörs av en grusplan 
idag och är omgärdad av ett staket. Det 
är en central plats som ligger nära både 
handelsstråken och större arbetsplatser. 
Både ytan och omgivningen saknar i stort sett grönska.  En fickpark här kan 
vara bland annat buss resenärerna till gagn.

Fördelar:  Platsen centrala läge samt arbetsplatserna och busstationen 
borde medföra att parken utnyttjas flitigt. Plasten ligger synligt från 
Drottninggatan. En fickpark borde inte möta någon större konkurrens då det 
finns inte så mycket annan grönska i omgivningarna. 

Nackdelar:  Bil- och busstrafiken runt om platsen medför bullerstörningar 
och luftföroreningar. Även tågtrafiken kan medföra vissa störningar. Det kan 
vara svårt att skapa en lugn oas när omgivningen är så stökig. Parkeringsplatsen 
intill utgör ingen rolig syn. Det finns planer på att i framtiden eventuellt flytta 
busstationen till järnvägsstationen. Det kan medföra negativ påverkan på 
antal besökare i parken.

Att tänka på vid utformning:  De olika störningarna och den tråkiga 
omgivningen medför till att parken bör få en sluten utformning om den ska 

kunna fungera som oas. Det kan också komma att krävas större bullerdämpande 
åtgärder. Jag har valt att skapa ett förslag med  ett vattenspel och för att 
ytterligare maskera bullret kan olika ljudinstalationer användas. Dessa kan 
också skapa ett ökat intersse för att besöka parken. I övrigt  så döljs källorna 
till bullret, trafiken, med hjälp av högre häckar.
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Bilderna visar hur platsen 
ser ut idag. Den mindre 
bilden överst visar den 
intillliggande 
parkeringsplatsen och 
i bakgrunden skymtas 
busstationen.
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Parkeringsplatser

Vy mot 
busstationen



101

Bilden till vänster visar en 
planskiss. Bilden till höger 
visar ett fotomontage för 
planskissen. I förslaget 
skapas ett större rum med 
plats för bänkar och en vat-
tenspegel. Denna plats får 
ett “tak” tackvare trädet. 
Från platsen kan man se 
mot busstationen eftersom 
häckarna är något lägre här. 
Sittplatserna är placerade 
så långt bort från bullerkäl-
lorna som möjligt. Kommer 
man in i parken från gatan 
möts man av ett blomande 
rum och den öppna ytan 
skymtas bara. 
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Förslag 19
                                                                                                          
Typ av park: Fickpark i anslutning till privatmark, bostadsgård    

Ytan ligger på tomtmark men i anslutning 
till det offentliga rummet. Den används 
idag som parkeringsyta för de boende. 
Bostadsgården utgörs idag i stort sett endast 
av parkeringsyta. En mindre fickpark kan 
bli till gagn både för de boende och allmänheten som rör sig längs med 
Åttkantsgatan. Platsen ligger i ett lugnt område och vänder sig både mot det 
privata och offentliga rummet. Mitt emot platsen ligger bland annat områdets 
dagligvaruhandel, ett konditori och gatan fungerar som ett handelsstråk. Detta 
förslag är ett särfall, en hybrid mellan privat och offentlig grönska. Platsen 
utgör idag ett hål i gaturummet. Haga är den stadsdel som har minst anlagd 
parkmark.Bostadsgården används idag uteslutande för parkering. Genom att 
göra en allmän fickpark kan alla få tillgång till ytan och inte bara de boende. 
Ytan kan vara lämplig att bebygga vid förtärning av staden, det innebär att en 
fickpark kan bli en tillfällig lösning.

Fördelar: Platsens läge innebär att mycket folk rör sig i området. 
Eftersom fickparken placeras i kanten av en bostadsgård kan det vara aktuellt 
att använda sig av brukarförvaltning, vilket kan spara kostnader för kommunen 
och fastighetsägaren. Hagas avsaknad av parker borde medföra att fickparken 
inte möter konkurrens.

Nackdelar: Tillskapande av en fickpark kommer att innebära att delar av 
den befintliga parkeringsytan försvinner. Behovet av parkering måste lösas 
på ett annat sätt. Det finns en risk att de boende reagerar på att deras privata 
gård blir en allmän grönyta. Det kan hända att parken ses som privatmark av 
allmänheten, vilket bör hanteras med utformningen. Åttkantsgatan med sina 
dryga 4500 fordon per dygn kan medföra störningar på parken. Eftersom hela 
ytan är hårdgjord innebär det större kostnader vid anläggning. 

Att tänka på vid utformning: Om man anlägger en fickpark i detta läge 
bör utformningen och innehåll diskuteras och utarbetas i samarbete med de 
boende för att underlätta för en brukarförvaltning av parken. En eller två av 
parkens väggar kommer att bestå av husväggar vilket kan kännas lite sterilt, 
särskilt eftersom miljön i övrigt runt om är hårdlagd. Ett sätt att lösa det på 
är att använda sig av klätterväxter för att skapa lummighet. Om det är svårt 
att finna ersättningsparkering, är det möjligt att bara omvandla halva ytan till 
park och låta andra vara parkering. För att parken ska kännas som en del av 
den offentliga miljön bör den öppnas upp en del mot gaturummet eller att 
häckarna hålls låga på vissa ställen. De träd och häckar som finns där idag 
kan om det går behållas. För att maskera en del av bullret från trafiken runt 
om parken kan ett vattenspel anläggas.
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Bildern visar hur platsen ser 
ut idag. Den nedersta bilden 
visar hur de privata ytorna 
intill parken ser ut.
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Låg häck mot 
gaturummet

Hög häck mot 
gaturummet

Låg häck mot det 
privata rummet

Hög häck mot det
privata rummet
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Bilden till vänster visar 
en planskiss. Bilden till 
höger visar ett fotomontage 
för planskissen. Förslaget 
bygger på att det finns 
två rum. Det ena rummet 
är dolt för de som går i 
det offentliga rummet, 
gatan. Det andra rummet 
är dolt för de som vistas 
i det privata rummet, 
parkeringen. För att ta 
sig mellan gatan och 
parkeringsplatserna kan 
man välja att antingen gå 
genom parken eller vid 
sidan av. I parken  finns ett 
vattenspel för att skapa ett 
lugn och maskera buller.
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Förslag 20    

Typ av park: Fickpark i anslutning till privatmark, bostadsgård 

Platsen är idag en liten grönyta som ligger 
intill ett bostadshus och en cirkulationsplats. 
Det är en plats som många passerar, både 
bilister, cyklister och gående. Platsen har 
förutsättningar att bli en entrépark till en 
bostadsgård, enligt Täby modellen. 

Fördelar:  Platsen ligger i ett område där mycket folk rör sig och där 
det är ont om ordnade grönytor för allmänheten. Platsen omgärdas av 
två husväggar vilka redan skapar en rumslighet. Området utgör en av Hagas 
entréer för biltrafiken och parken kan därmed skapa ett vackert första intryck 
av stadsdelen. Platsen har ett bra solläge, den vänder sig mot söder. Haga 
saknar anlagda grönområden vilket innebär att parken inte bör möta någon 
större konkurrens.

Nackdelar: Platsen ligger i närheten av en cirkulationsplats (med 
mer än 4500 fordon per dygn) vilket innebär att den utsätts för buller och 
luftföroreningar. Eftersom platsen ligger en bit från handelsstråken och 
nöjesstråken kan det innebära risk för att den inte blir så frekvent använd.

Att tänka på vid utformning: Det utsatta läget medför ökade krav på 
utformningen, om någon ska vilja vistas på platsen. Platsen har idag redan två 

väggar och fast det, med hänsyn till trafiken, vore lämpligt att skapa ytterligare 
”väggar” mot cirkulationsplatsen, medför det troligtvis att platsen upplevs 
som alltför avskild. En lösning är att göra häcken eller annan avskärmning 
lite lägre på vissa ställen. Parken blir inte bara en entré till stadsdelen Haga 
utan även till Hagaparken. Därför bör parken vara möjlig att gå igenom. 
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Bilderna visar hur platsen 
ser ut idag. Den översta 
bilden visar hur entrén till 
Hagaparken ser ut idag 
om man kommer från 
gaturummet. Den stora 
bilden visar trafiklösningen 
intill platsen.
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Entré och 
passage

Hagaparken
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Bilden till vänster visar 
en planskiss. Bilden till 
höger visar ett fotomontage 
för planskissen. Förslaget 
syftar till dels att skapa en 
oas, dels en trevligare entré 
till Hagaparken. Parken får 
här två rum. Ett för rörelse, 
entrén, och ett för lugn 
och ro. I den lugnare delen 
finns vattenspel och bän-
kar.  För att ytterligare öka 
rumsligheten finns en del 
buskar och träd samt att den 
omgivande häcken är något 
höre här. De två träden mot 
gatan markerar entrén till 
parken ytterligare.
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Tillfälliga fickparker

Plats 22 

Platsen används idag som en uteservering 
under sommartid. Den ska ha stått tom 
länge i väntan på användning. Enligt mig 
är det en alltför attraktiv plats för att låta 
stå tom då den ligger i anslutning till Stora 
torget och handelsstråken. I väntan på en permanent användning skulle en 
tillfällig fickpark vara ett alternativ till dagens uteservering.

Fördelar: Ytan ligger mycket centralt vid torget och handels- och 
nöjesstråken. Därför är det ett folkliv stora delar av dygnet. Intill ytan är 
även en av de större busshållsplatserna, vilket gör att folka kan sitta i parken 
i väntan på bussen. Ytan är redan avgränsad och har en viss rumslighet redan 
idag, vilket kan utnyttjas vid utformningen. 

Nackdelar: Den trafikerade väg som avgränsar ytan innebär att den lilla 
parken skulle utsättas för både buller och avgaser. Den populära sommar 
uteserveringen som huserar på ytan idag skulle behöva flytta i och med parken, 
vilket kan upplevas som negativa av vissa. Ytan är relativt liten och ligger i 
en mycket hårdgjord miljö vilket ställer extra höga krav på utformning och 
innehåll.

Att tänka på vid utformning:  För att maskera omgivningens buller kan man 

använda sig av ljudinstallationer och gömma trafiken med exempelvis ett 
plank klätt med växter eller häckar. Ett exempel på maskerande ljud kan 
vara porlande vatten, vilket också kan bringa lugn i en stökig miljö, enligt 
amerikanska exemplet Palye’s Park. Parken kommer troligen att användas 
av folk som väntar på bussen och bör därför ha gott om sittplatser.  Eftersom 
parken är tänkt att vara tillfällig bör inga större träd planteras. Dock kan man 
använda sig av större växter i krukor, till exempel de palmer som kommunen 
ställer fram under sommaren. Den markbeläggningen som används bör inte 
innebära att dagens asfalt tas bort. Eftersom platsen ligger i miljö med lite 
grönska bör man verkligen jobba med de gröna inslagen i parken.
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Bilderna visar hur platsen 
ser ut idag. Översta 
bilden visar vintertid då 
uteserveringen är stängd. 
De övriga visar hur det ser 
ut när serveringen är igång.
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Bilden till vänster visar 
en planskiss. Bilden till 
höger visar ett fotomontage 
för planskissen. Parken 
avgränsas av ett plank 
som är mer eller mindre 
“öppet”. För att skapa ett 
lummigt och grönt rum 
växer klängväxter på 
planket. För att skapa en 
park som går att ta bort/
flyttas läggs grus och gräs 
som markbeläggningar 
och blommor, träd och 
buskar planteras i krukor 
eller planteringslådor. I den 
delen med gräsytan skapas 
också ett tak tackvare 
en pergola, vilket bör 
minska känslan av att vara 
övervakad från de boende i 
husen  omkring.
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Säsongsbundna fickparker

En lite speciell fickparkstyp är den säsongsbundna tillfälliga fickparken som 
kan placeras på torg eller gågatorna under sommartid. Det kan ses som ett 
roligt och annorlunda sätt att få in mer grönska i centrum. Dessa fickparker 
kommer troligen att bli mindre än några hundra kvadratmeter. Dock tror 
jag att de kan utgöra gröna små oaser i ett annat så hårdgjort landskap. I de 
allra centralaste delarna av Karlstad är det mycket ont om obebyggda ytor 
men de gågatorna som finns är breda och rymmer i dag bland annat flera 
uteserveringar. Sommaren 2006 började Karlstad med att ha ett antal palmer 
utställda i centrum för att återknyta till deras slogan ”sola i Karlstad”. Idén 
är något som kan byggas vidare på med fickparken som slutmål. Var skulle 
dessa ”parker” placeras, hur ser de ut och hur gör man dem flyttbara? Ett 
förslag är att utgå från de platser där det idag finns bänkar och ibland även 
statyer. En ökad rumslighet kan skapas med hjälp av till exempel krukor och 
blomsterlådor. Inne i ”parkrummet” kan även markbeläggningen ändras med 
hjälp av sand, färdig gräsmatta eller konstgräs. Utformningen kan antingen 
vara inspirerad av temat ”sola i Karlstad” eller så kan utformningarna 
skapas av konstnärer eller ha olika teman varje år. Eftersom parkerna är så 
tillfälliga är det lätt att variera utformning och platser år från år. Ett krav för 
parkerna, enligt min definition, är att de tillåter användning så att de inte blir 
konstinstallationer. 

Bilderna visar olika 
“inredningsdetaljer” som 
man kan använda för att 
skapa en säsongsbunden 
fickpark. 
“Blomsterpelarna” kan 
skapa väggar.  Bilden nedan 
visar en av de palmerna som 
Karlstad kommun ställer 
fram under sommarhalvåret.
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Kartan visar de platser 
som kan vara lämpliga 
för etablering av 
säsongsbundna fickparker. 
Dessa platser utgörs av 
bilfria ytor, såsom gågator 
och torg, där det finns plats 
för denna fickparkstyp. 
Ytorna ligger i de mest 
centrala delarna där der 
är ont om grönska och 
förtätningstrycket är 
stort. På flera ställer av 
Drottninggatan finns 
bänkar ställda i en cirkel 
eller halvcirkel som kan 
utgöra grunden för en liten 
fickpark.
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Biderna visar de olika 
grupperna med bänkar som 
finns längst Drottninggatan. 
I vissa grupper står idag 
statyer som en eventuell 
fickpark kan byggas upp 
kring.
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Bilden visar ett fotomontage 
på hur en säsongsbunden 
tillfällig fickpark kan se 
ut.  Platsen omgärdas av 
“blomsterpelare” som 
Karlstad kommun redan 
idag har utplacerade i 
staden. Tanken är att det ska 
bli ett blommstrande rum 
och att träden fungerar som 
tak. För ett ännu lummigare 
och grönt rum kan mark-
beläggningen ändras med 
exempelvis konstgräs.
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Fickparker i Karlstad – en 
sammanfattande diskussion och reflektion
Att introducera fickparker i Karlstads centrum är inte så lätt, parkernas ringa 
storlek till trots. Det strikta rutnätet och den höga exploateringsgraden inom 
stadsdelen Tingvalla ger inte många luckor som vänder sig mot det offentliga 
rummet och lämpar sig för en fickpark. Med ett sådant stadsplanemönster 
är det enklast att anlägga grönskan på bostadsgårdarna, men det är ju inte 
fickparkernas primära placering. Bostadsgården är en egen form av urban 
grönska. Men en fickpark kan i särfall omfatta övergångszonen mellan privat 
och offentlig mark. Haga som har inte samma strikta stadsplanemönster har 
också  fler luckor som kan vara lämpliga för fickparker. För Klaras del finns 
endast ett förslag på etablering. Anledningen till det är att stadsdelen redan har 
gott om grönområden och parker. Det har även varit svårt att finna lämpliga 
platser för tillfälliga fickparker, då dessa platser många gånger uppkommer 
vid rivning av byggnader eller liknande. 

De lokaliseringsförslag som presenteras visar på att det ändå finns många 
platser som lämpar sig för fickparker av olika typer. Flera av de förslag till 
intensifierade grönytorna ligger i Älvstråket och tanken är att dessa ska bilda 
små spännande rum att stanna till i. Några av de parkerna blir också entréer 
till de olika stadsdelarna så som Täby använder sig av fickparker. Dessa 
parker anser jag verkligen bör sticka ut då de möter stor konkurrens från den 
omgivande grönskan och i viss mån Klarälven, de blir på vissa ställen en park 
i parken. Flera av de lokaliseringsförslag som är placerade i Älvstråket har 
fått en trea i prioritet, på grund av att det redan finns mycket grönska där. De 
bör istället tillför något nytt.  Ett exempel är att skapa en japansk ”stenpark”. 

Eftersom man bör hushålla med marken i parkerna kan man använda sig av 
exempelvis skulpturer som även går att sitta på eller lekskulpturer. Dessa har 
både en estitisk och en praktisk funktion.

För att skapa attraktiva och trygga parker dygnet runt kan man förutom 
att placera dem rätt jobba med olika ljussättningar i parken. Även olika 
ljudinstallationer kan skapa spännande rum under hela året. Fickparkens 
attraktivitet och trygghetskänsla är även beroende av att den är välskött. I 
en större park kan man undvika en nedskräpat område medan i en fickpark 
saknas den möjligheten.
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Inför Karlstads fortsatta arbete med 
fickparker - förslag till strategi
Syftet med detta examensarbete är att ge ett förslag för var och hur fickparker 
kan användas. Inför Karlstads fortsatta arbete med att introducera fickparker 
bör man noga tänka igenom fickparkens syfte och utformning, det eftersom  
att det är bättre med färre välskötta fickparker än flera som saknar underhåll. 
Det eftersom fickparken ska ses som ett smycke av hög kvalitet i staden. I 
Karlstad är mitt förslag att man börjar med fickparkerna i de centrala delarna 
för att se hur de fungerar, innan andra områden ses över. Dock bör detta inte 
utesluta att man använder sig av fickparker i planering av nya områden. Ett 
lämpligt exempel är inre hamnen där det idag råder brist på grönska. 

För att uppnå samma framgång som Enköping fått med sina parker, är min 
uppfattning, att det krävs mycket arbete under lång tid och att medborgarna 
medverkar och görs uppmärksamma på parkerna. Det är viktigt att ha en 
tydlig målbild för vad kommunen vill med parkerna. För att parkerna 
ska bli förankrade i planeringen bör de till vävas in något övergripande 
plandokument.

Karlstad har vissa likheter med Enköping då det gäller strävan efter att få 
en grön stad. För att skapa intresse och medvetenhet hos medborgarna om 
kommunens mål kan man använda sig av skyltning för att berätta om parken 
och dess växter så som Enköping. I början bör man informera om de nya  
parkerna.

- Skapa en målbild för fickparkerna. I ett strategidokument kan riktlinjer 
för utformning och placering tas med. 

- Tänka efter före etablering av fickpark för att undvika att parkerna 
blir oanvända eller fel placerade. Då är utgångspunkterna, på sidan 
56, användbara som en bas.

- Det är viktigt att vara klar över syfte, målsättning och funktion. Det är 
också viktigt att fundera på och om det finns någon specifik målgrupp 
parken vänder sig till, då detta bör påverka parkens utformning i hög 
grad. 

- Eftersom utformningen utgör en viktig del i parkens attraktivitet 
bör den ägnas tid och omtanke. Parken bör utformas av en kunnig 
landskapsarkitekt och ibland tillsammans med brukarna av parken.

- Inför byggnationer av bostadsområden bör fickparker finnas i åtanke. 
Kanske kan de bli entréer till området.  De kan då anläggas och skötas 
med brukarförvaltning.
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- Vem/vilka är initiativtagare till parkerna och varför?
- Vilka fördelar ser ni med parkerna?

Bilaga 1.
Frågor Enköping (fler frågor eftersom Enköping har jobbat mest med 
fickparker):

- Var kom inspirationen att göra just fickparker ifrån?
- Ert val av lägen, vad har ni för kriterier? Har ni specificerat deras 

största respektive minsta yta? Vilka platser blir fickparker?
- Anläggs fickparker på privata marker också? I så fall var och blir det 

då en offentlig park eller bara privat?
- Har ni någon minsta respektive största yta som en fickpark kan vara?
- Med vad startade arbete med? Vem eller vad har drivit arbetet 

framåt?
- Vilka fördelar ser ni med just företeelsen fickpark?
- Vad tycker medborgarna om parkerna?
- Hur länge har projekten med parkerna pågått?
- Vilket underhåll kräver parkerna? 
- Vad är det för skillnad mellan idépark och en fickpark, eller är det 

samma sak?
- Hur kommer ert fortsatta arbete se ut? Vilka strategier har ni? (skickat 

mail 2007-03-09)

Frågor Täby (e-post 2007-03-20):
- Hur har ni jobbat/jobbar med parkerna, är det något som ni ämnar 

fortsätta med eller stannar det vid era fyra parker?
- Vilka tankar har ni haft när ni skapat parkerna?
- Vem/vilka är initiativtagare till parkerna och varför?
- Vilka fördelar ser ni med parkerna?
- Vilken finansiering är det av parkerna, privat/offentlig?

Frågor Kungsholmens stadsdelsförvaltning (e-post 2007-03-20) dock inget 
svar:

- Hur har ni jobbat/jobbar med parktypen, är det något som ni ämnar 
fortsätta med eller stannar det vid Pipers ficka?

- Vilka tankar har ni haft när ni skapat parkerna?
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Bilaga 2.
Patrik Grahns åtta huvudkaraktärer (Schmidtbauer mfl, 2005 s. 141):

1. Rofylld – ett grönområde för ro och tystnad, med ljud från fåglar, 
insekter, vind och vatten. Besökaren kommer ifrån storstadens buller 
och stress. Området ska kännas rent och välvårdat.

2. Vild – ett grönområde som känns opåverkad av människan, en vild 
natur där vegetationen spridits fritt. Området ska ge en känsla av 
mystik.

3. Artrik – ett grönområde med en mångfald av växter och djur och som 
för tankarna till edens lustgård.

4. Rymlig – ett grönområde som skapar känslan av att stiga in i en annan 
värld, där gränsarna mellan olika rum suddas ut.

5. Öppen – ett grönområde som för tankarna till öppna ängar och 
erbjuder utsikt. Besökaren har överblick och bra kontroll över det 
som händer.

6. Privat – ett grönområde som besökaren lätt kan ta till sig som sin 
egen, en oas. Ett eget revir för sinnliga upplevelser så som vatten och 
dofter från kryddväxter.

7. Social – ett grönområde som stimulerar till möten mellan människor. 
Området bör erbjuda möjligheter till aktiviteter så som dans, musik, 
mat eller att se på när andra människor roar sig eller kopplar av. 
Eventuella kulturyttringar så som majstång och julgran kan förekomma 
i grönområdet.

8. Kulturell – ett grönområde laddat med symbolik som återknyter 
till kulturlandskapet och platsens historia. Möblering som kan vara 
aktuellt är statyer, stenmurar, fontäner och blomster arrangemang.
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