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Genomförandeplan, upprustning av Stadsparken
Parken är indelad i olika mindre projektområden som redovisas i utvecklingsplanen. Förslagsvis genomförs
varje delprojekt med en inledande utredning av befintliga förhållanden, förutsättningar och med en gestaltning
som följer de riktlinjer som finns i utvecklingsplanen. En detaljerad kalkyl tas fram i samband med detta.
Därefter följer beslut i varje berörd förvaltning om finansiering av investering och drift, projektering och
byggnation i den takt som ekonomin tillåter. Varje berörd förvaltning ansvarar för sina delar av Stadsparkens
utvecklingsplan.

Utredningar och åtgärder som prioriteras under de närmaste åren:
Vårdplan för träden i parken
En inventering av trädens kvalité och värdering av träden genomförs. Utifrån denna sammanställning
klargörs vilka träd, utöver de som Länsstyrelsen utpekat, som är speciellt värdefulla att bevara.
Sammanställningen grundar sig på trädens kvalité och vilka träd eller grupper av träd som är viktiga att bevara
för det rumsliga sammanhanget och den kulturhistoriska aspekten i parken. Inventeringen syftar också till att
klargöra var och hur nyplanteringar av träd är lämpligt. Planen ligger till grund för utvecklingen av
delprojekten i parken.
Inventering av växt- och djurlivet
En inventering av växt- och djurlivet genomförs. Utifrån sammanställningen identifieras områden i parken
som är speciellt viktiga att bevara alternativt miljöer som bör utvecklas för att främja en viss art.
Inventeringen ligger till grund för utvecklingen av delprojekten i parken.

Byggnad i parken
Byggnadens placering utreds vidare utifrån de alternativ som presenteras i utvecklingsplanen. Ett program för
byggnadens funktioner och kriterier för utformning tas fram. Som en del av programarbetet genomförs också
en medborgardialog där synpunkter från allmänheten arbetas in i programmet. I samband med programarbetet
utreds också serveringens driftsform. Organisationen kring driften av parken och möjligheten för en förening
att vara delaktiga i skötseln av parken utreds också i detta skede då eventuella utrymmen som förråd och
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personalutrymmen för detta bör finnas i byggnaden. En ny detaljplan för byggnaden görs om utredningen visar
att det går att hitta en driftslösning och exempelvis kan en tävling kring byggnadens utformning genomförs. I
ett nästa steg beslutas om finansiering av investering och drift i en årsplan, sedan inleds projektering och
byggnation av byggnaden.
Bryggor
Möjligheten att bygga bryggor längs kajkanten utreds vidare. Placering och gestaltning av dessa tas fram för
den östra och västra delen. Beslut om finansiering i årsplan, därefter sker projektering och byggnation.
Samordning vid byggnation sker med eventuell kajrenovering.

Entréyta vid Nybron
Möjligheten att utforma entréytor på båda sidor om Västergatan vid brofästet utreds vidare. I samband med
detta undersöks hur och om en busshållplats kan integreras vid entréytan. Gestaltning av detta tas fram,
finansiering beslutas och därefter följer projektering och byggnation.

Plantering mot Strandgatan
Möjligheten att skapa planteringsytor som avgränsar mot Strandgatan utreds vidare för den östra och västra
delen. Gestaltning av dessa tas fram, finansiering beslutas och därefter följer projektering och anläggning.

Skötselåtgärder som prioriteras under de närmaste åren:
Vegetation på den lilla ön ses över och en gallring sker. Om det finns möjlighet planteras lök och perenner
enligt förslag i utvecklingsplanen.
Rododendronbuskage vid rundeln ses över och om möjligt sker en nyplantering med lägre växter på
platsen. Invid buskaget finns en taxushäck som om möjligt tas ner till en lämpligare höjd.

Prioriteringsordning vid senare investeringar i parken:
1. Aktivitetsstråk, östra delen
2. Entréytor mot Strandgatan, östra delen
3. Entréytor mot Strandgatan, västra delen
4. Finparksdel, västra delen
5. Entré Munktellstaden
6. Kulle mot Strandgatan, västra delen
7. Finparksdel, östra delen
8. Trädäck och aktivitet i rundel där scenen stod
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