


SpineUTFORMNINGEN
Likt kotor som löper i jorden är huvudstråket i parken utformat. 
Det centralt belägna gångstråket länkar samman parkens alla 
delar samtidigt som det tillför parken ett eget elegant uttryck. 
Stråket som sprängts sig in i parklandskapet öppnas stundom 
upp till större aktivitetsrum. 

I parkens södra del, den allmänna fruktträdgården, kan 
besökarna njuta av färskplockad frukt av både äpple, päron 
och körsbär, så länge säsongen tillåter. Alléer leder till en liten 
gård med kulturverksamhet och vidare till ett parkcafé med en 
generös uteservering i närhet till det gamla seminariehuset.  

Seminariehusets vackra fasad framträder som tydligast i norr där 
en stor gräsyta, att fritt utnyttja för små som stora aktiviteter så 
som brännboll och bokläsning, dominerar. 

För att minska trafik och för att göra det säkert för fotgängare 
och trafikanter att samsas tillsammans görs Fyrisvallsgatan om 
till en Shared space-gata. En tillämpning av gårdsgatan med 
sänkt hastighet samt en ökad krökning på vägen kommer 
göra att användningen av gatan som förbifart minskar. Med 
en utformning likt en esplanad, med ett centralt gång- och 
cykelstråk kantad av en dubbel allé, kommer gatan fungera bra 
tillsammans med omgivande både nuvarande och kommande 
stadsstrukturmönster.

I parkens centralaste del anläggs utefter huvudstråket en 
modern variation av amfiteater, stor nog att rymma publik till 
konserter och andra parkevenemang.  Även �ärilar kommer att 
lockas hit i antal då amfiteatern omges av blomsterprakt i både 
pampiga perennrabatter och i form av mer vilda blomsterängar.

Perspektiv intill seminariehuset och dess förgård där huvudstråket tar vid och tornar sin väg genom parken.

I anslutning till Fyrisån kommer bryggor anläggas där 
besökarna kan sitta och lapa den första vårsolen eller den allra 
senaste lysande sommarsolen. 

I aktivitetshuset Fyrishovs närhet går parken i dess anda. Här 
finns plats för både skateboardpark och bollsport och allt är 
fritt tillgängligt för alla. 
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