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Trollparken
Parken fungerar i den nya stadsdelen som den
äldre stadsdelens ödetomt, med känsla av mystik
och spänning. Höga träd av bok står fritt i par-
ken. Stammarna är tydliga element i det låga vilt-
växande markskiktet.Snabbväxande poppel pla-
ceras  längs stråket. Känslan av den mer vilda
naturen är påtaglig. I parkens mitt formar träden
en tydlig cirkel, där ljuset tränger ner och når jor-
den. Fängslande och lektåliga artefakter, skulle
kunna skapa en intressant kontrast mellan det
organsiska och det artificiella. En 1,60 hög mur, i
tegel eller vit puts, avslutar och fångar in parken
mot väster och golfbanan. Muren täcks bitvis av
doftande kaprifol och tät murgröna. Ett släpp i
muren, med en pelar i trä,  ger  visuell kontakt
och  ljus. I öster, mot vägen, avslutas Trollparken
av stadsdelens tennisbana. Om Trollparken blir
en lugn plats för vila och stillhet, eller ett paradis
för lekande barn får tiden utvisa.

Släpp i muren ger ljus och möjlighet till insyn
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Kvarter längs Rinnebäcksravinen
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