Promenadpark 2.0
Områdesbeskrivning
Södra och norra leken: Lekplatserna är belägna
i parkens båda ändar. Detta för att lek ska finnas
tillgängligt utan att barnfamiljerna ska behöva
röra sig längre sträckor oavsett om du kommer
norr eller söder ifrån. Här finns klätterställningar,
kuperad gummiterräng, rutschkanor, sandlådor
m.m. Den norra lekplatsen är placerad i närheten
av Fyrishovs utomhusbad för att man ska kunna
spendera en längre tid här med varierade
aktiviteter så som bad och lek. De två 2 meter
höga gräsvallarna runt lekplatserna skyddar från
vind och ger en inramning.

Parken har delats upp i delområden med olika
karaktärer. Dessa är: Södra, västra och östra
entrén, södra och norra leken, caféet, lövdungen,
odlingen, äppellunden, seminariet, finparken,
lågfartsområdet, gläntan, eventytan, åstråket,
mittaxeln, Fyrishovs utomhusbad och slutligen
Fyrishovs entré.
Lövdungen: I södra delen av parken gränsar
järnvägen området varför en lövdunge har
etablerats i denna del för att ge skydd. Genom
skogen kan man strosa och om våren breder en
matta av vitsippor ut sig under trädkronorna. I
mitten av lövdungen finns ett naturgym där
förbipasserande motionärer kan stanna till.

Äppellunden: I äppellunden har många av de
gamla äppleträden bevarats så här finns äpplen
att plocka redan under första året då parken
utvecklats. Här kan man slå sig ner på
gräsmattan under äpple- och prydnadsapelträden för en picknick. Om sommaren hängs det
upp hängmattor mellan träden.

Caféet: I närheten av den södra lekplatsen
ligger caféet för att familjerna ska kunna ta en
fika i samband med lek på lekplatsen. Caféet har
en ekologisk inriktning och serverar mat med
råvaror från odlingen precis intill. En häck av
bukettapel skiljer odlingen och caféet åt. Under
majmånad blommar den kraftigt i vitt.

Finparken: Finparken består av ett hav av
blomstrande vårlökar i färger som skiftar i gult,
rött, rosa om våren. Färgskalan övergår i mer
blå, lila och rosa ton mot sommaren likt en
sommarhimmel i skymningen. Även här kan
man slå sig till ner längs de stråk som går genom
planteringarna eller vid den stora blodboken
mitt i blomsterhavet. Den blodröda boken går väl
ihop med de blommor som startar sin blomning
i mörkare färger som rött och mörkblått framåt
hösten. Finparken ramas in av den högre gamla
läplanteringen i bakkant som också skärmar av
den väg som passerar genom mitten av parken.
Läplanteringen föryngras efterhand som växtmaterialet blir för gammalt för att behålla
samma karaktär. I närheten av det stora
perennhavet finns en rosenträdgård med olika
sorters rosor och en pergola där man kan söka
skydd från solen en hettande sommardag.

Fyrishovs utomhusbad: Badet har fått en
ökning av antalet bassänger och en lekplats i
anslutning. Det tillhör fortfarande Fyrishov men
fått en begränsad yta för att öppna upp å-rummet
och göra det tillgängligt för allmänheten.
Eventytan: En scen utgör delen där event kan
komma att anordnas, detta skulle till exempel
kunna vara allsång om sommaren och konserter.
På den öppna ytan framför scenen finns bänkar
placerade men vid större event kan
kullarna naturligt användas som sittplatser
framför scenen. Löparslingan rör sig genom detta
område och kullarna ger möjlighet till löpning
över en kuperad terräng som också skärmar av
bilvägen.

Seminariet: Den gamla seminariebyggnaden är
en stor del av parken och ger en stark karaktär.
Framför denna byggnad har ett vårdträd
planterats i form av en ek. Valet av träd föll på en
ek för att den matcha seminariet av tegel.
Tillsammans med en bågformad plantering av
högt prydnadsgräs, en låg buxbomshäck och en
liten damm med diametern 10m skapas ett litet
rum där man kan slå sig till ro och lyssna på det
porlande vattnet. På vintern kan barnen åka
skridskor på den frusna dammen.
Lågfartsområdet: Genom parken går en
trafikerad bilväg. Denna har gjorts till ett
lågfartsområde med en separat körfil i vardera
riktning. På vardera sida om vägen finns en
trädrad av turkhassel vilket också finns mellan
filerna, här med praktnäva som marktäckare.
Området ger en känsla av att vara den gående
människans område.

Odlingen: I detta område bedrivs ekologisk
odling av grönsaker, bär, frukter, blommor etc. I
den gamla rektorsvillan bedrivs försäljning av
dessa råvaror. De två lusthusen mitt bland
odlingsytorna kan erbjuda en skyddad plats för
avkoppling. Odlingen sköts av dagis-, skol- och
dagverksamhet för funktionshindrade och äldre.
Detta ger ett naturligt möte mellan olika
generationer och en ökad vilja att värna om platsen.

Mittaxeln: Går från Fyrishovs entré upp mot
seminariet. Stråket fungerar som en siktlinje,
tydlig och rak. Markbeläggningen är packat grus
med en fris av gatsten. Mittaxeln binder samman
de fasta elementen och de två tydliga
målpunkterna. Den gör det också möjligt att lätt
ta sig genom parken från öst till väst. Den nya
bron är en del av mittaxeln och leder besökaren
in till parkens mitt.

Södra, västra och östra entrén: Vid entréerna
välkomnas man till parken av orienteringstavlor,
det finns också gott om bänkar att sitta ner på
för att vänta och pausa. Man känner doften av
rosor och klematis som växer på spaljéer runt
om bänkarna. Siktlinjerna in mot parken ska
locka besökaren att vilja fortsätta in och se sig
om eller bara passera genom.

Gläntan: Gläntan är en öppen yta för spontanaktiviteter så som bollsporter och picknick. Här är
närheten till ån påtaglig och ger platsen
karaktär. Bilvägen som passerar precis intill
skärmas av med ett område av träd av olika
lövslag som lönn, bok, lind etc. I gläntan finns
mindre dungar av kaukasisk vingnöt.
Diagonalt sträcker sig två stråk för en snabb
passage genom området.
Åstråket: Längs Fyrisån går nu på båda sidor
om ån gång- och cykelvägar för att binda ihop
stadens centrum, parken och Uppsalas periferi
genom en enkel passage. I å-rummet kan man slå
sig till ro längs de långa träbänkar som är
placerade utmed stråken. Planteringar med
bredkaveldun, vass, japanskt prydnadsgräs,
fackelblomster pryder stråken. Bryggor i både
söder och norr läge finns för att ge möjlighet till
både sol och skugga. Kopplingen till ån är stark
och på den västra sidan av ån kan man ta sig en
liten promenad på den spång som går ut över
Fyrisån. Vegetationen består av både äldre träd
så som klibbal och nyplanterade snabbväxande
träd så som silver- och knäckepil.

Fyrishovs entré: Består av en hårdgjord yta med
långa bänkar belysta underifrån. Runt kring
dessa planteras dungar av björk och
bergskörsbär. Om våren blommar
bergskörsbären med rosa blommor i fin
kontrast mot den gröna björken. På södra sidan
av Fyrishov mot den östra entrén planteras
himalayabjörk i ett mer skyddat läge. Dess vita
stammar lyser upp mot markbeläggningen och
den gröna marktäckaren runt stammarna.
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Promenadpark 2.0

Vy från huvudaxeln mot
Seminariebyggnaden

Aktivitet och växters dynamik
Parken har en dynamik av växter som förändras över året. Under
vår och sommar skiftar blomningen i perennhavet och punkter i
parken exploderar av färg och blommor så som blommande
bergskörsbär, vinterkörsbär, bukettapel och äppelträd.
Perennhavet i finparken växlar från gult, rött, rosa om våren till
blått, lila och rosa om sommaren för att slutligen avsluta
blomsäsongen i rött och mörkblått. Flera av växterna är också
vintergröna för att ge lite färg även resterande delar av året. Detta
kan till exempel vara gran och buxbom. är frosten kommer ger
vinterståndarna på prydnadsgräsen en effektfull detalj till
planteringarna.

Belysning
Parken kommer erbjuda aktiviteter året runt i form av promenad,
sport, handel, event och fika på café. Sommartid erbjuds det
möjlighet till event på den lilla scenen i eventytan,
gemensamhetsodling, bad och lek vid Fyrishov, solning på
bryggorna vid Fyrisån och mycket mera.
Vintertid kan barnen åka pulka på kullarna, skridskor på den lilla
dammen vid seminariet, ta en värmande choklad på caféet och
motionärerna erbjuds ett stadsnära längskidspår. Men framförallt
så finns möjligheten att promenera runt i parken, känna den
bitande kylan i kinderna när snön ligger likt ett vitt gnistrande
hav över planteringarna och solen skiner från en klarblå himmel
en kall vinterdag.

I rondellen där bilvägarna möts
blandas runda lampor i röda färger och varierande storlek med
runda formklippta buxbomsbuskar. Dessa röda lampor är också
ett återkommande element längst den röda gummiasfalterade
löparbanan.
Huvudstråken och mittaxeln kommer att ha större gångbelysning
med varmt ljus medan de mindre gångstråken med lägre a
nvändning kvällstid kommer att belysas med pollare. Belysningen
kommer att skapa en trygg och säker miljö för användarna.
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