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Upprustning av Signalparken 
Förslagsskiss inför samråd september 2018

Lek- sitt-
kubb

Lek- sitt-
kubb

• En hållbar kvarterspark med plats för avkoppling, 
samvaro, lek och aktivitet.

• En trygg och tillgänglig park för alla åldrar som       
möjliggör ett jämställt nyttjande året om. 

• Parken utökas söderut.

• Gräsytan, de stora träden och lekbuskaget bevaras 
och utvecklas. 

• Ytterligare grönska och blomsterprakt tillförs. 

• Belysningen ses över och förnyas.

• En välkomnande park med tydliga entréer.

• En vacker park med förnyad och utvecklad                  
vegetation. 

• Sittplatser tillförs. 

• Lekplatsen omgärdas av ett staket och utrustningen 
byts ut. 

• Funktionerna i parken breddas till att även inrymma 
odling, grill, boulespel m.m. 

Mål: Åtgärder i korthet: 
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Upprustning av Signalparken 
Visionsbild inför samråd september 2018, vy mot nordost

Gräsyta för lek, 
spel och vistelse

Plats under 
träden

Lekplats

Lekbuskage 
sparas

Spaljé och pergola

Perennplanteringar

Sittplatser

Förslaget
Idén till parken utgår från den gröna oas parken är idag. 
Denna kvalitet förstärks genom nya häckplanteringar 
och blommande perenner. Längs perennstråken leds 
gångvägar där soffor, solstolar och en grillplats placeras. 

Tillgängliga gångvägar, nya entréer och en trappa gör det 
lättare att röra sig igenom och ta sig runt i parken. Det 
centrala parkrummet föreslås även fortsättningsvis bestå 
av en öppen gräsyta, möjlig för bland annat picknick och 

fri lek. Lekdelen av parken inramas av ett staket och här 
föreslås en gungställning, sandlåda, studsmattor, karusell 
samt lekhus med rutsch. Detaljer i lekutrustningen är 
inspirerade av sätt att signalera och kommunicera, genom 

bokstäver och trattar/lurar att lyssna eller tala i. Den 
befintliga slänten hålls fri för att möjliggöra pulkaåkning 
på vintern. Parkens målgrupp breddas genom att förutom 
lek även möjliggöra för bl.a. odling, grill och boulespel. 


