Illustrationsplan som visar sparad naturmark inom det nya planområdet, var nya gångstigar dras samt föreslagna nya målpunkter i skogen.
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En skog med höga rekreationsvärden nära de boende
En varierad och omhändertagen skog
-En omväxlande skog med både täta och glesa partier. Strategisk gallring utförs för utblickar från utvalda
platser.
-En varierad skog. Träd och fältskikt med olika arter och
i olika åldrar.
-En ”estetisk” välskött skog.
-En bevarad skogskänsla, gallring utförs med försiktighet.

Ett grönområde med ett rikt innehåll
-Ett antal nya målpunkter och platser som ges ett
innehåll med skiftande användning - aktivitet och möten
kontra avkoppling och naturupplevelser.
-En ny enhetlig gestaltning av stigar, möbler och skyltar
som stärker Solhöjdens identitet och knyter ihop dess
spridda delar.
-Ett återbruk av avverkade träd och naturstenblock.
Omhändertaget material nyttjas på plats för t ex möbler,
spänger, trappsteg och lekutrustning.

En tillgänglig skog

Strukturplan - gångvägar, stigar, målpunkter

-Ett sammanhängande stigsystem med valmöjligheter
t ex långa slingan eller korta slingan. Stigarna utförs
med olika framkomlighet, några stigar tillgänglighetsanpassas.
-Ett lättorienterat grönområde. Skyltning till målpunkter
från närmsta gång- cykelväg inom området.
-En skog som kan nyttjas året om. ågra gångvägar och
platser utförs med belysning och snöröjes.
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Nya gångvägar och stigar tillgängliggör skogen
och målpunkterna

Skogen och målpunkterna tillgängliggörs genom anläggandet av ett nytt stig-system. Stigarna ska underlätta
för boende och besökare att röra sig runt i skogen, för
en promenad med naturupplevelse, eller besöka någon
av de olika platserna i skogen.
I det föreslagna stig-systemet ges olika valmöjligheter
t ex långa slingan, korta slingan, beroende på var man
utgår ifrån. En längre sammanhängande promenadslinga föreslås dras runt om hela området. Den befintliga
Lustiga stigen i planområdets nordöstra del måste delvis flyttas för att ge utrymme åt nya tomter. Ny dragning
och flytt av föremål görs i samråd med initiativtagare till
stigens tillblivelse.

Där stigen går över småkuperad eller blockig terräng
kan man underlätta för den gående genom att bygga
upp spänger eller ramper.
Där man vill skydda intilliggande träds rotsystem
kan man bygga vägens stigar ovanpå befintlig
mark istället för att schakta sig neråt.

Stigarna ska utformas för god framkomlighet men med
minsta möjliga åverkan på vegetation och mark. Området är bitvis mycket kuperat och en terränganpassad
stig föreslås som ges olika utförande beroende av om
den löper uppför/nedför en brant, om den går på skrå,
eller över en ojämn blockig terräng. Naturstensblock
från schakter inom området kan användas för att staga
upp gångstigar. Sammantaget kan stigen i sig bli en
attraktion.
Till målpunkterna Gläntan, Lekplatsen och Äventyrsskogen föreslås tillgänglighetsanpassade gångvägar från
närmsta bilväg. Det innebär att gångvägarna görs minst
2 m breda, beläggs med ett fast och plant underlag
samt förses med ramper, vilplan och handledare där så
krävs.

Där stigen går upp eller nerför en brantare slänt kan
man bygga upp stigen med steg att ta spjärn mot.
Stegen motverkar också ersosion och håller markmaterial på plats. En handledare kan också vara till stor
hjälp när det är blött eller isigt.

De tillgänglighetsanpassade gångvägarna förses även
med belysning, och föreslås snöröjas vintertid. Det gör
det lättare att använda platserna Gläntan, Lekplatsen
och Äventyrsskogen året om. Man kan t ex stanna kvar
på Lekplatsen en sen eftermiddag om hösten, eller åka
pulka och grilla i Äventyrsskogen utan att behöva pulsa
i snön.

Där stigen går på skrå kan man placera större naturstenar som motstöd för att bygga upp stigen till
en plan nivå. Ett räcke kan bidra till att den gående
känner sig trygg om slänten nedanför är brant.
Gångvägar till målpunkterna Gläntan, Lekplatsen och
Äventyrsskogen föreslås utföras tillgänglighetsanpassade
och belysta.
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Möblering och skyltning med en enhetlig utformning
Många större träd kommer att avverkas då plats skapas för den nya bebyggelsen
med tillhörande vägnät. Avverkade träd från området kan nyttjas för att bygga upp
enkla, robusta och för området karaktärsskapande möbler i olika varianter.
Möblerna utformas för att passa in på olika platser i området. Det kan vara t ex solmöbler på Solhöjden, en långbänk i Gläntan, en generös och tillgänglighetsanpassad
soffa på Lekplatsen och flera stockbänkar runt grillplatsen i Äventyrsskogen. Bänkar
kan också placeras ut längs promenadslingan, t ex på på Utiksplatsen.
Skyltning föreslås till målpunkterna Solhöjden, Gläntan, Lekplatsen och Äventyrsskogen från närmsta gång/cykelväg inom bostadsområdet.
En enhetlig utformning av möbler, skyltar och annan utrustning håller samman de olika delarna i grönområdet Solhöjden till en enhet och stärker hela områdets identitet.
träfärg och signalfärg

Möbler och skyltar föreslås vara naturfärgade. Detaljer kan färgsättas med en signalfärg som blir tydlig från håll.
Att använda virke till möblerna som är hämtat direkt från platsen har ett pedagogiskt
värde. Vad kan man göra med ett träd som avverkats? Vad händer med kolet som är
inbundet i ett avverkat träd beroende av framtida hantering och användning?
Det finns också ett värde i vetskapen om att en liten del av den befintliga skogen som
avverkats i området, tas till vara och återanvänds på plats om än i en annan skepnad
och med ny användning.
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Solhöjden
Solhöjden utgörs av ett spännande och småskaligt landskap bestående av flera
mindre höjder. Man befinner sig här på en av de högsta punkterna inom planområdet.
På den av höjderna med den största naturligt plana ytan, placeras en lång och
bekväm solmöbel, alternativt flera solmöbler i olika varianter. Här kan man också
bygga upp en plattform eller ett utsiktstorn som ger besökaren en möjlighet till en
ännu bättre vy över nejderna. En vägvisare eller kartbild skulle kunna peka ut vad
betraktaren på utsiktsplatsen ser framför sig.
På en annan höjd och/eller i en glänta kan enstaka bänkar för mer avskildhet
placeras ut.
De utspridda platsbildningarna på Solhöjden binds samman av en mindre snirklande stig, som med hänsyn till terrängen kan behöva utformas både med spänger
och handledare på sina håll.
På vägen upp mot Solhöjden väster ifrån, kan spridda fågelholkar sättas upp i
träden. Associationer till fåglar och kvitter kan förstärka den soliga, glada och fria
känslan som vi vill att besökaren ska känna av på Solhöjden.
Solhöjden plan

En försiktig gallring bör göras för att få fram utblickar över omkringliggande landskap, samt för att maximera inflödet av sol på denna höjd, som namnet utlovar,
alltid bör vara solbelyst.

skiss solmöbel

skiss utsiktstorn
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Solhöjden perspektiv
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Gläntan
Den nya platsen Gläntan är belägen på en idag relativt plan yta nedanför en bergsvägg. Gläntan ska ges en tydlig rumslighet, där ena sidan utgörs av branten upp mot platsen Solhöjden,
och de andra sidorna utgörs av tät granskog.
Gläntan utrustas med en grillplats, samt en lång bänk där många kan sitta.
Med en sparsam möblering på den öppna plana ytan, ges platsen som utgör Gläntan en flexibel användning. Den lämpar sig bra som samlingsplats för pedagogisk verksamhet, för kalas,
lekar och hundrastning.
Till gläntan föreslås en tillgänglighetsanpassad väg från närmsta bilväg. Vägen dit samt själva
platsen kan belysas och kanske även snöröjas vintertid.

Gläntan plan

skiss långbänk

foto Ravenwood

skiss stockbänkar vid grillplats
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Gläntan perspektiv
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Lekplatsen
Lekplatsen är centralt belägen i Solhöjdens bostadsområde. Den har närhet till gång- och cykelvägar och till många bostäder. Lekplatsen blir därför
en naturlig mötesplats dit man kan gå ensam eller i grupp, och träffa på
andra man eventuellt känner, eller kan lära känna, vuxna som barn.
På lekplatsen föreslås möjlighet till många sorters lekutrustning, framför
allt anpassade för de yngsta barnen och upp till 10 till 11 års ålder. Det kan
vara sandlek, gungor, balans- och klätterlek. Lekplatsen utrustas också
med flera sittplatser i soligt läge och möjlighet till pick-nick.
I det för lekplatsen utvalda området finns idag ett uppvuxet bestånd med
ståtliga tallar som kommer att ge den nya platsen en speciell karaktär.
Tallen som tema kan också återfinnas i lekutrustning, t ex som sarger runt
en baksandsyta, som hoppkubbar i en balansbana, eller som spännande
inslag i en markbeläggning.
Efter en lätt gallring bland befintliga granar i söder kommer man att kunna
slå sig ner på denna soliga plats, titta på barn som leker och blicka ut över
hustaken.
Lekplatsen plan

skiss långsoffa
foto Lek & Fritid
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Äventyrsskogen
Området som vi kallar Äventyrsskogen är belägen i en spännande terräng där skog och berg inbjuder till lek.
I mitten av området, på en planare yta, föreslås en klätterlek t ex i form av ett större liggande träd. Här finns också utrymme för grillplats, vindskydd och picknickbord. Platsen kan fungera för samlingar och kalas.
Den iordningsställda centrala ytan omges av dramatiska höjder, och kan utgöra en trygg bas inför fortsatta äventyr. På en av höjderna skymtas ett stenröse, på en annan höjd placeras en solbänk. Höjderna ska locka till att
bestigas genom utmanande små stigar försedda med t ex repgångar.
Äventyrsskogen föreslås utformas belyst och med en tillgänglig gångväg från närmsta bilväg.

Äventyrsskogen plan

exempel klätterlek

skiss möbel som kan placeras på en höjd
skiss stockbänkar vid grillplats
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