1. ’Södra entrén’ – beskrivning & utvecklingsidé
Platsen idag

Utvecklingsidé

Material

Södra entrén till stråket är den punkt där kulturstråket
möter Husbystigen – den viktiga gång- och cykelväg
som löper längs Järvafältets norra sida och förbinder Husby Gård med Kista i öster och Akalla i väster.
Korsningen är svåröverblickbar och gångstråket är
undangömt mellan buskage och helt oanonnserat. Att
detta är vägen mot Husby Centrum är otydligt.

Platsen uppgraderas till en tydlig korsningspunkt som
bildar en entréplats till stråket. Entréns triangulära
utformning annonserar vägen mot Husby Centrum
och det kulturtema som präglar stråket. Buskagen
mot Järvafältet minskas för att ge bättre överblickbarhet och en mindre platsbildning skapas som leder
besökare in mot gångvägen. Nya vistelseytor tillförs
och en stor ek lyfts fram som landmärke och lockar till
nyfikenhet att gå vidare längs stråket. En medveten
skötsel förvaltar skogsbryn, ängsmarker och gräsytor i
enlighet med kulturreservatets skötselanvisningar.

Nedan visas exempelbilder som inpiration för hur
vegetation, material, färg och form kan utformas på
platsen.

Bild 58

Bild 61

Bild 64

Bild 62

Bild 63

Bild 65

Bild 59

Bild 54

Bild 55
Bild 66

Bild 56

Bild 57

Bild 60
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Bild 67

Grönt kulturstråk i Husby

’Södra entrén’ - illustrationsplan
Innehåll och funktioner
•

•

•

•

•

•

Kulturplattformen utgörs
av konstpodier för tillfälliga
utställningar och etablerar
kulturstråket.
God orienterbarhet skapas
genom att stråket breddas
och förses med en mur som
markerar stråkets riktning.
En belyst jätteek lyfts fram
som landmärke på vägen
mot centrum.
Skyltning annonserar Husby
Gård, vägen mot Husby
Centrum samt andra målpunkter.
Sittplatser skapas på muren
och genom parksoffor som
placeras längs Husby Gårds
staket.
Stråket tydliggörs genom att
buskage mot fältet minskas
och en tydlig gräsklippningslinje längs stråket mellan ängsytor och gräsmatta.
En klippt gräsmatta skapar
en vacker och skyddad
picknick-yta i skogens brynzon mot fältet.

Bild 68

Skala 1:400 (A3)
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2. Entréplats Husby gård – beskrivning & utvecklingsidé
Platsen idag

Material

Utvecklingsidé

Från norra sidan av Husby Gård finns en upptrampad
genväg mot Husby centrum. Idag är det svårt att
förstå att man är framme vid målpunkten eftersom
husen och gårdsmiljön ligger dold bakom träd och
stora buskage. Ett staket och höga buskar skärmar av
sikten mot gården från gångstråket. Dagens entré är
otydlig med en grindöppning vid sidan av gångvägen
i skuggan under träden. Endast en enkel informationstavla vittnar om att man troligen kommit till en
målpunkt.

En ny entréplats till Husby Gård skapas på norra sidan
för att tydliggöra denna kulturella mötesplats och
leda in besökare. Genom att öppna upp och gallra
bort vegetation träder byggnaderna fram och låter
Husby Gård synas från långt håll. En jätteek och en
björkdunge på var sida belyses och lyfts fram som
landmärken. Entrén markeras genom ett öppet rum
med tydlig form och riktning mot gårdens centrum
mellan eken och björkdungen. Platsens dignitet
markeras av blommande planteringar och podier
för utställning av konstobjekt. Inträdet till gårdsmiljön tydliggörs av en stram plantering parallellt med
gårdens egen struktur som skapar en tydlig gräns. I
planteringsytorna planteras friväxande blommande
buskar, perenner och träd som ansluter till kulturmiljöns trädgårdskaraktär och förstärker skönhetsupplevelsen.

Bild 69

Nedan visas exempelbilder som inpiration för hur
vegetation, material, färg och form kan utformas på
platsen.

Bild 78

Materialvalen är enkla och robusta. Kantstöd och
sittmurar av granit, ev. med graverad välkomsthälsning, stärker riktningarna. En enkel men stilig informationstavla av trä skapar plats för information och
vägledning.

Bild 79

Bild 70

Bild 71

Bild 80
Bild 75

Bild 76

Bild 72

Bild 73

Bild 74
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Bild 77

Bild 81

Bild 82

Grönt kulturstråk i Husby

Entréplats Husby Gård - illustrationsplan
Innehåll och funktioner
•

•

•
•

Kulturplattformen utgörs av
en ny entréplats till Husby
Gård som konst- och hantverksförening.
Husby Gård synliggörs
och orienterbarheten
ökas genom skyltning som
markerar ankomsten (på
granitbänk) och gångvägar med tydlig riktning mot
gårdsrummet. Träd förses
med belysning och lyfts
fram som landmärken.
Skönhetsvärden ökas med
prydnadsplantering och
konstobjekt/konstpodier.
Effektbelysta träd på båda
sidor om gården skapar en
fin spänningsverkan. Syréner och blommande buskar
är ett omtyckt karaktärsdrag som förstärks.

Bild 83

Skala 1:400 (A3)
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3. ’Skogen’ – beskrivning & utvecklingsidé
Platsen idag

Utvecklingsidé

Innehåll och funktioner

’Skogen’ är idag den naturmiljö som bildar mellanzon
mellan den övre delen av stråket inom Husbys miljonprogramsmiljö och den södra delen vid Husby Gård
och det äldre kulturlandskapet. Här upplever man att
man lämnar det urbana och möter naturen. Gångvägen genom området upplevs som otrygg på grund av
uppvuxet sly, som på sommaren blir så tät att genomsikten är obefintlig. Backen är brant och på vintern
blir gångvägen isig och hal.

Skogen röjs och utvecklas till en mer välskött pelarsal,
med tydliga områden inom vilka buskskiktet behålls.
En tydligare zonering av skötseln bevarar skogskänslan men ger samtidigt bättre genomsikt. Brynzonen
utvecklas medvetet med en tydlig klippt gräskant,
indragen från gångvägens båda sidor. Avenbokshäcken tas bort och marken röjs vid korsningspunkter
för att skapa bättre rymd och överblickbarhet längs
stråket.

•

Skogsdungen på sydöstra sidan av gångvägen är som
en pelarsal där det växer höga aspar och tallar. Berget tittar fram på flera ställen och marken är bevuxen
med högt gräs. Genom skogspartiet leder en stig som
är en välanvänd, och i vissa tider ganska lerig, genväg
till bostadshusen vid Oslogatan. Vid stigen finns en
stor sten, lagom hög att klättra upp på.

Den upptrampade stigen genom skogen rustas upp
och beläggs med stenmjöl och en liten glänta tas upp
kring en stor sten vid sidan av stigen. Den stora stenen målas i silverfärg och lyfts fram som ett mystiskt
föremål i en sagolika skogsmiljö.

På nordvästra sidan av gångvägen ligger två före
detta förskoletomter. Den norra tomten är omgärdat av ett lågt nätstängsel, och längs gångvägen
växer en bred avenbokshäck. Tomten används som
upplagsplats och upplevs som ovårdad och otrygg.
Den södra tomten består av uppvuxna träd av trädgårdskaraktär, bl a frukträd och en stor grusad yta
bevuxen med örter och gräs. Miljöerna bidrar till att
stråket inte upplevs omhändertaget.

Bild 86

Miljöerna på de angränsande tomter som bidrar
negativt till upplevelsen längs stråket, kan bara åtgärdas i samråd med berörda fastighetsägare. Nätstängslet längs upplagstomten skulle kunna tas bort i samråd med fastighetsägaren och ersättas av en hög och
genomsiktlig träspaljé, placerad ett par meter in på
fastigheten för att ge gångvägen ett större omland.
Även växtligheten på tomten behöver gallras och
slyröjas. På grusytan i söder där det tidigare stod en
förskolebyggnad kan en ogrästrädgård skapas med
enkla medel genom att klippta gräsgångar anläggs
i ett rutmönster över ytan. Formspråket anspelar på
de fruktlundar och trädgårdsodlingar som låg här
tidigare och som tillhörde Husby Gård. Gallring av
växtlighet i anslutning till granntomter utförs i samråd
med fastighetsägare. Förslaget utreds vidare med
berörda fastighetsägare.

Bild 87

Kulturplattformen utgörs av natur- och
friluftsliv som kulturuttryck.
• Tillgängligheten till skogen ökas genom att
nya sittplatser skapas och den upptrampade
stigen förstärks med stenmjöl. En glänta
skapas vid den stora stenen som görs om till
målpunkt.
• Skötselanvisningar utvecklas med zoner för
anpassad röjning: markskikt, buskskikt och
trädskikt.
• Genomsikten ökas längs gångstråket genom
att sly röjs undan, gräset klipps och gångstråkens korsningspunkter öppnas upp.
• Annonsering kompletteras med vägvisare i
vägkorsningen nedanför skogen.
• Belysning utvecklas med stämningsbelysning
längs skogsstigen.
• Lekfulla tillägg kompletterar skogen med
olika former av bon – holkar, gryt och stugor
• Otrygga och ovårdade miljöer på
angränsande tomter uttreds i samråd med
Materialpalett
berörda fastighetsägare.
• (Utveckla den ogräsbevuxna förskolegården
till ”ogrästrädgård”, ev inom projektet.)

Bild 88

Bild 91

Bild 84

Bild 89

Bild 85
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Bild 90

Bild 92

Bild 93

Grönt kulturstråk i Husby

’Skogen’ - illustrationsplan

Bild 94
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4. ’Grusparken’ – beskrivning & utvecklingsidé
Platsen idag
”Grusparken” är idag en öppen grusyta efter en borttagen skolbarack. Platsen har en svag rumslighet och
består av ruderatmark kantad av en bollplan med
höga nätstängsel mot väster. Mot skolgården saknas
tydlig avgränsning, och mot bostadskvarteren finns
en buskplantering och några träd. Markytan släntar
mellan olika nivåer och består av blandat grusmaterial. Mellan gångvägen och grusytan finns en plats
med några soffor och en rad med fyra lönnar. Platsen
har ett fint sol- och kvällsläge och ligger i korsningen
mellan Husbygårdsskolan och viktiga gångstråk.

Platsen ligger i direkt anslutning till skolan och
används flitigt som utökad skolgård, både på raster
och för idrottsundervisning. Uppskattat är särskilt flexibiliteten för springlekar och att åka kana i slänten.
Utsikten mot bollplanen är också viktig för åskådare
vid matcher etc, liksom möjligheten för närstående
att sitta och vänta på sina barn vid skolans slut.
Platsen har stor potential att utvecklas till en mötesplats p g a läget vid skolan, närheten till centrum och
korsningen mellan två viktiga stråk.

Utvecklingsidé

Material

Grusparken utvecklas till en flexibel parkmiljö med
plats för möten mellan olika kulturer, olika behov
och olika åldrar. Här ska finnas plats för fri aktivitet
parallellt med lugn. Genom att tillföra skönhetsvärden
uppgraderas platsen och lust skapas att stanna till
här. Markmodellering och nya träd och blommande
buskar förbättrar platsens rumslighet och skapar en
småskaligare miljö. Sittplatser av olika slag ger möjlighet till samvaro och stora flak av trä skapar flexibla
ytor att vistas på i parkens centrum. Belysningen ger
en vacker och variationsrik effekt och stärker rumsligheten.

Nedan visas exempelbilder som inpiration för hur
vegetation, material, färg och form kan utformas på
platsen.

Bild 102

Bild 97

Bild 98

Bild 103

Bild 99

Träflak

Bild 104

Material: Stomme av plåt 8 mm, träreglar 70x70
mm av Organowood eller likvärdigt
Yta: Pulverlackad plåt resp. hyvlat trä
Kulör: Green Apple, RAL 150 60 60/ trären
Infästning: förankras med betong på grusbädd
(300 mm), infästning av regler med skruv.
Bild 95

Bild 105

Bild 96

Bild 100
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Bild 101

Bild 106

Grönt kulturstråk i Husby

’Grusparken’ - illustrationsplan
Innehåll och funktioner
•

•
•

•

•

•

•

Kulturplattformen utgörs
av parken som en plats för
olika kulturer. Här ska alla
oavsett nationalitet, ålder,
kön eller livsstil kunna ta
plats.
Olika delar för möten,
aktivitet och vila.
Nya skönhetsvärden tillförs genom prydnadsplanteringar och konstpodier
längs kulturstråket.
Lek och aktivitet uppmuntras genom en ny
labyrint och kulle, vilken
även kan fungera som
pulkabacke vintertid.
Trygghet ökas med god
översikt och effektbelysning med mönstrade
strålkastarljus och upplysta träd.
Ny och variationsrik
grönska tillförs med blommande och bärande träd,
tåliga buskage och perenner.
Möjliga platser finns för
odling, av skolan eller av
privatpersoner.

Bild 107
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5. ’Skoltorget’ – beskrivning & utvecklingsidé
Platsen idag
”Skoltorget” är den lilla platsbildning som utgör
stråkets norra entré närmast Husby centrum i direkt
anslutning till Kulturskolans nya lokaler, f d Husby Träff
och Husbygårdsskolan. Torget utgör en viktig passage
till Åsmund Vinjegången och dess boende samt mot
skolan och Husby Gård. Fasaden i norr kläs av en stor
muralmålning gjord av en konstnär tillsammans med
boende i området. Platsen upplevs idag otrygg och är
sliten med trasig markbeläggningen, träden har dålig
tillväxt och annonseringen av gångvägen mot Husby
Gård är otydlig.

Det centrala läget alldeles intill centrumstråket och
skolan, samt dess solbelysta delar ger torget god
potential att bli en vistelseplats. Platsen riktar sig
framförallt till föräldrar och barn i samband med
skoldagens början och slut och till unga kvinnor, då
det råder brist på platser för denna målgrupp. Kopplingen till Kulturskolan gör den lämpad som plats för
mindre scenframträdanden.

Utvecklingsidé

Material

Skoltorget utvecklas till en liten formstark platsbildning med fokus på en lekfull markbeläggning och nya
friska höga träd, tex tallar. Gränsen mot skolan görs
om, den befintliga granitmuren ersätts av en trädoch buskplantering med vild karaktär. Naturen får
vandra hela vägen upp till centrum och träden bildar
en grön genomsiktlig vägg till torget. De platsbyggda
sittmöblerna, ’träflaken’, skapar en mötesplats i
eftermiddagssolen och kan även användas som scen
för mindre framträdanden. Kulturstråket annonseras
genom konstpodierna, den specifika belysningsarmaturen samt vägvisare och markbeläggningens mönster visar riktningen. Belysningsmaster med tillägg av
mönstrad strålkastarbelysning skapar en variationsrik
och vacker kvällsbelysning.

Nedan visas exempelbilder som inpiration för hur
vegetation, material, färg och form kan utformas
på platsen.

Bild 114

Bild 115

Bild 116

Bild 108

Bild 110

Bild 112

Bild 118

Bild 117

Bild 119

Bild 120

Bild 109

Bild 111

Bild 113

xx
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Bild 121

Bild 122

Grönt kulturstråk i Husby

’Skoltorget’ - illustrationsplan
Innehåll och funktioner
•

•

•
•
•

•

Kulturplattformen utgörs av
torget som plats för kulturuttryck med konstpodier
och en ’vardagsscen’ med
scenbelysning.
Ökad orienterbarhet mot
stråket genom skyltning
och markbeläggningens
mönster över torget.
Tryggheten stärks med
strålkastarbelysning och
god översikt.
Platser att vänta, stanna
upp och vistas, mötas och
umgås på i solen.
Utformningen uppmuntrar
till mer vuxennärvaro, plats
för tjejer och för kulturkonsumenter.
Komplettering med nya
träd, t ex tall samt buskar
och säsongsplanteringar i
urnor ger mer växtlighet på
torget, stärker de ekologiska sambanden och den
biologiska mångfalden.

Bild 123

Skala 1:400 (A3)
- 23 -

Programhandling 2019-08-30

Designdialogen i förslaget
Designdialogen i förslaget

Hela stråket

Designdialogen har gett idéer till utformningsarbetet
och sen har en prioritering av dessa idéerna skett
utifrån projektets budget. Nedan redovisas vilka synpunkter som framkommit under dialogprocessen och
hur de inarbetats i förslaget.

”Gångvägen behöver utformas med en ”röd tråd”
som stärker stråket”
1. En övergripande karaktär skapas genom att stråket
får en platsspecifik parkbelysning, och genom att
använda en sammanhållande grön färg längs stråket,
på belysningsstolpar, parksoffor mm. Effektbelysning
används på plats 4 och 5. Konstnärlig utsmyckning
kan utvecklas vidare i eget projekt.
”Skapa kulturplattformar som visar Husby Gårds
konst- och hantverksverksamhet och som kan utnyttjas för tillfälliga utställningar”
2. Konstplattformar i form av podier på vilka konstföremål kan placeras återkommande längs vägen, i väl
synliga lägen.

7. En ny entréplats som annonserar stråket anläggs
vid gångvägens möte med Järvafältet. Platsen förses
med skyltning och sittplatser.

”Bygg miniatyrbyggnader – lekfulla minihus”
15. Små boplatser av trä byggs för fåglar, insekter och
fantasivarelser.

Plats 2: Entréplats till Husby Gård

Plats 4: ’Grusparken’

”Trädbelysning – belys gammal ek som blickpunkt”
8. Effektbelysning av den gamla eken utförs i samarbete med konstnär och med försiktighet för att inte
störa djurlivet. Björkdungen lyses upp och blir en blickpunkt från långt håll.

”En plats för alla! Mångkulturellt, generationsöverskridande och jämlikt”
16. Grusparken blir en flexibel park för alla med både
aktiva och lugna rum.

”Öppna upp staketet och gör det enklare att nå
Husby gård”
9. Staketet tas bort i ena hörnet och en ny entréplats
skapas som mer naturligt leder in besökarna
– inbjudande och lätt att hitta.
”Otrevligt att komma in bakvägen”
9. Husby gårds baksida rustas upp som en ny framsida
med träd i rad och planteringar för att ges mer dignitet och tydlighet som entré.

”Extra konstplattformar vid knutpunkter”
3. En permanent konstinstallation i samarbete med
Stockholm Konst planeras nära norra entrén till Husby
Gård.

”Att sitta/hänga tillsammans, platser för mindre
och större samvaro”
17. Stora träflak byggs som det kravlöst går att sitta
och umgås på, nya hängmattor och soffor ger möjlighet till olika slags samvaro.
”Aktivitet och springlek – kulle, labyrint eller lekskulptur”
18. En kurra-gömma-labyrint av skärmar och buskar ger lekfull rumslighet på platsen och en kulle av
konstgräs skapar blickpunkt, läktare och springlek.

”Konstnärlig utsmyckning kan skapa en sammanhållet uttryck (tex måla asfalt, utsmyckning på stolpar)”
Konstnärlig utsmyckning (utöver Stockholms konsts
konstverk och konstpodier för tillfälliga utställningar)
har inte kunnat vidareutvecklas pga begränsad byggoch förvaltningsbudget.

Plats 3: ’Skogen’

”Pedagogisk odling för skolan eller för de äldre”
19. En plats för odling i pallkragar kan iordningsställas.

”Bättre belysning i skogen”
10. Belysningsstolparna kompletteras med ljus
som lyser upp omgivningen. Lägre pollarbelysning
används för att lysa upp stigen.

”Förbättra informationen och installera en informationstavla i digital form”
4. En ny anslagstavla uppförs vid Husby Gård.
Den digitala informationstavla som föreslagits ryms ej
inom budget.

”Det behövs sittplatser för att titta på
och njuta av skogen”
11. Parksoffor flyttas/kompletteras och en sittplats i
skogen planeras in av konstprojektet via Stockholm
konst.

”Grönska och prydnadsplanteringar”
20. Tre av platserna förses med variationsrik plantering av nya träd och buskar – men som erbjuder
god sikt i korsningar etc. för att motverka otrygghetskänsla. Blommande buskar och perenner skapar ett
centralt blickfång.

”Inslag av interaktivitet i vardagen”
Platserna är flexibla för användande och lockar till
egna initiativ och vidareutveckling. Den permanenta
konstinstallationen kan komma att bli delvis interaktivt.

”Halkproblematik på vintern och ledstången
som stänger av skogen”
Halkproblematiken måste främst bemötas med vinterunderhåll (sandning etc). Ledstången kompletteras
eventuellt på västra sidan.

”Mer blommande växter”
5. Prydnadsplanteringar föreslås vid viktiga korsningspunkter och mötesplatser.

”Uttrycksfull vägvisare med många pilar”
12. En återkommande vägvisare på strategiska platser.

”Träskulpturer i skogen”
6. Förslag till små kojor/boställen för olika varelser
föreslås i skogen.

”Förbättra gångstigen genom skogen”
13. Stigen fylls upp och får ny markbeläggning med
stenmjöl för att den ska bli mindre blöt.

Plats 1: ’Södra entrén’

”Stora stenen kan utnyttjas som något spännande”
14. Stenen målas i silverfärg.

”Bredda upp korsningen för bättre sikt.
Skylta vägen mot centrum! Ge stråket ett namn.”
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”Konst i blickpunkter”
Konstpodierna placeras väl synligt.
”Belysningen är viktig – särskilt i korsningen”
21. Belysningsmaster med strålkastare ger mönstrad
effektbelysning på platsen och upplysta tallar skapar
blickpunkt i korsningen.
”Poppelstubbarna kan bli till lekfulla konstverk”
22. Stubbarna kan används som podier längs stråket
och målas gröna.

Grönt kulturstråk i Husby

26/27.
24.

Plats 5: ’Skoltorget’

”Att kunna gå tvärs över och hitta mellan centrum
och stråkets fortsättning”
24. Mönster i markbeläggningen visar diagonalen
som leder vidare till stråket.

18.
PLATS 4
16.

17.

21.
5.

22.
12.

20.
29.

”Sittplatser i solen, ha det bra, vara tillsammans”
26. Lekfulla sittplatser i form av träflak placeras i torgets finaste solläge.

19.

12.

28.

15.

”En plats att röra sig på med yta för t ex dans, kampsport och kulturverksamhet”
27. Träflak av olika storlek uppförs på platsen. De kan
användas som sittplats, dansgolv eller mindre scen.

11.
PLATS 3

14.

6.

13.

10.

Omgivande ovårdade fastigheter utanför
projektområdet för Grönt kulturstråk
Husby (’Ogrästrädgården’ och ’Upplagstomten’ och ’Brända huset’)

”Ogrästrädgården bör utnyttjas - öka dess ekologiska
värde och gör den mer tillgänglig”
28. Ge platsen en enkel inramning, stärk ängsfloran
med kompletterande frösådd och komplettera platsen med grässtigar. Plats för tillfälliga odlingar kan
ordnas i pallkragar.

25.

19.

”Motverka otrygghet. Viktigt att skapa god belysning,
överblickbarhet och formgivning utan gömslen.”
25. Torget får ny karaktärsfull belysning och blir väl
upplyst.

Nedanstående åtgärder ingår ej inom området för
stråkets upprustning. Föreslagna åtgärder kan diskuteras med berörd fastighetsägare.

PLATS 5
20.

”En plats för alla – mer vuxennärvaro, tjejer
och unga kvinnor ”
23. Utformningen av torget uppmuntrar och främjar
att stanna och vistas på torget.

23.

1.

2.
PLATS 2
20.
5.
9.
4.

3.
8.

”Upplagstomten är ovårdad, vilket upplevs som respektlöst, fult och otryggt”
29. En halvtransparent spaljé skärmar av den störande verksamheten. Den klippta gräsytan utökas.
”Det brandskadade huset gör platsen otrygg”
Huset är nu under upprustning.

12.
PLATS 1 7.
Bild 42
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Övrigt

Bildkällor:

Tidplan
Hösten-vintern 2018
			
Våren 2019		
Sensommar 2019
Hösten 2019		
		
			
Vintern 2020		
Vår-sommar 2020
Hösten 2020		
			
			

Utredningsarbete och
designdialog
Programarbete
Samråd
Projektering (samt byggnation
av delar av Skoltorget i
separat entreprenad)
Upphandling entreprenör
Byggarbete
Färdigställande och invigning.
Konstutställning i samarbete
med Stockholm konst.

Bild 1

Foto, lyusevent, Nyréns

Bild 2
Bild 3

Översiktskarta Projektets utbredning, Nyréns
Ortofoto Stockholm Stad
Situationsplan Bef. Situationsplan, Nyréns

Bild 4‐15

Foto, platsdokumentation, Nyréns

Bild 16‐17

Illustrationsplan, landskapsanalys, Nyréns

Bild 18‐19

Foto, platsdokumentation, Nyréns

Bild 20

Planillustrationer, landskapsanalys Naturvärden, Nyréns

Bild 21‐23

Diagram, dialogarbete, Nyréns

Bild 24‐27

Foto, ljusevent, Nyréns

Bild 28‐33

Foto, workshop, Nyréns

Bild 34

Foto, exempel/inspirationsbild, www.atelje‐lyktan.se/en/discover/outdoor

Bild 35

Foto, exempel/inspirationsbild, www.nola.se/products/parco‐soffa/

Bild 36

Foto, exempel/inspirationsbild, www.yourspraypaints.com

Bild 37

Foto, exempel/inspirationsbild, http://gratefulinsweats.com/feeling‐lost‐
lacking‐in‐some‐direction/
Foto, exempel/inspirationsbild, www.flisbybloggen.se/sittblock‐i‐granit‐blir‐
aldrig‐trakigt‐och‐slitet.html
Foto, platsdokumentation, Nyréns

Bild 38
Bild 39
Bild 40
Bild 41

Foto, exempel/inspirationsbild, https://flowers.tn/2019/01/02/wild‐flowers‐
inspiration‐gemaaid‐graspad/
Illustrationsplan, landskapsanalys, Nyréns

Bild 42

Illustrationsplan, dialogförslag, Nyréns

Bild 43

Skisser, podium, Nyréns

Bild 44

Foto, exempel/inspirationsbild, https://www.flisbybloggen.se/granitblock‐
elegant‐med‐oandlig‐livslangd.html
Foto, exempel/inspirationsbild,
http://www.naturstenskompaniet.se/material/svart‐biskopsgardendiabas‐
krysshamrad/kulla‐polerad/
Foto, exempel/inspirationsbild, www.atelje‐lyktan.se/en/discover/outdoor

Bild 45
Bild 46
Bild 47

Bild 51

Foto, exempel/inspirationsbild, http://dsa‐lighting.com/wp‐
content/uploads/2015/03/BEGA‐bollards‐EKI.png
Foto, exempel/inspirationsbild, https://www.fagerhult.com/en‐
GB/Application‐Areas/outdoor/on‐ground‐and‐polelite/
Foto, exempel/inspirationsbild, https://www.meyer‐
lighting.com/en/products/monospot.html
Foto, exempel/inspirationsbild,
http://www.tivolilighting.com/extrusions.html
Foto, platsdokumentation, Nyréns

Bild 52

Foto, platsdokumentation, Nyréns, J Bjärnström

Bild 53

Illustrationsplan, belysning, Nyréns

Bild 54‐57

Foto, platsdokumentation, Nyréns

Bild 58

Foto, exempel/inspirationsbild, https://www.natursidan.se/nyheter/svenska‐
biologiska‐mangfaldens‐dag‐initiativet‐uppmarksammas‐pa‐fn‐mote/

Bild 48
Bild 49
Bild 50
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Bild 59

Foto, platsdokumentation, Nyréns

Bild 60

Foto, exempel/inspirationsbild, https://flowers.tn/2019/01/02/wild‐flowers‐
inspiration‐gemaaid‐graspad/
Foto, exempel/inspirationsbild,
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/campanula/campa/camppat.html
Foto, exempel/inspirationsbild,
http://guide.supereva.it/botanica/interventi/2011/01/chrysanthemum‐
leucanthemum
Foto, exempel/inspirationsbild,
https://www.ballyrobertgardens.com/products/geum‐rivale
Foto, exempel/inspirationsbild, http://gratefulinsweats.com/feeling‐lost‐
lacking‐in‐some‐direction/
Foto, exempel/inspirationsbild, https://www.redbuttegarden.org/meadow‐
walk/
Foto, exempel/inspirationsbild, www.nola.se/products/parco‐soffa/

Bild 61
Bild 62
Bild 63
Bild 64
Bild 65
Bild 66
Bild 67
Bild 68

Foto, exempel/inspirationsbild, https://www.stenbolaget.se/smagatsten‐ljus‐
flammad.html
Illustrationsplan, Södra Entrén, Nyréns

Bild 69‐73

Foto, platsdokumentation, Nyréns

Bild 74

Bild 80‐82

Foto, exempel/inspirationsbild, www.flisbybloggen.se/sittblock‐i‐granit‐blir‐
aldrig‐trakigt‐och‐slitet.html
Foto, exempel/inspirationsbild,
https://www.woottensplants.com/product/cephalaria‐gigantea/
Foto, exempel/inspirationsbild,
https://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+0614+13
04
Foto, exempel/inspirationsbild,
https://www.rhsplants.co.uk/plants/_/perennials/sanguisorba‐officinalis‐red‐
thunder/itemno.RH30001389/
Foto, exempel/inspirationsbild,
https://www.pinterest.se/pin/513340057510344441/?lp=true
Foto, exempel/inspirationsbild,
http://www.rgbstock.com/photo/mtK8h48/Trees
Foto, exempel/inspirationsbild, Nyréns

Bild 83

Illustrationsplan, Entréplats Husby Gärd, Nyréns

Bild 84‐85

Foto, platsdokumentation, Nyréns

Bild 86

Foto, exempel/inspirationsbild, Nyréns

Bild 87

Foto, exempel/inspirationsbild,
https://www.latzundpartner.de/en/projekte/klassische‐landschaften/kleiner‐
tiergarten‐ottopark‐berlin‐de/
Foto, exempel/inspirationsbild,
http://perenner.se/tradgardsdesign/tradgardsstilar/skogstradgard/
Foto, platsdokumentation, Nyréns

Bild 75
Bild 76
Bild 77
Bild 78
Bild 79

Bild 88
Bild 89
Bild 90
Bild 91

Bild 92
Bild 93

Foto, exempel/inspirationsbild,
https://www.buzzfeed.com/txblacklabel/miniature‐hotels‐in‐a‐forest‐
28m7?utm_term=.vrMAXPmyE&sub=2142428_1067306
Foto, exempel/inspirationsbild

Bild 94

Illustrationsplan, Skogen, Nyréns

Bild 95‐96

Foto, platsdokumentation, Nyréns

Bild 97

Pantone, färgprov RAL 150660

Bild 98

Foto, platsdokumentation, Nyréns

Bild 99

Skiss, sittmöbler, Nyréns

Bild 100

Foto, platsdokumentation, Nyréns

Bild 101

Foto, Exempel/inspirationsbild,
https://architizer.com/idea/1970836/
Foto, Exempel/inspirationsbild,
https://futureforests.ie/products/prunus‐avium
Foto, Exempel/inspirationsbild,
https://nl.flowergardennews.com/sorbusjoseph‐rock
Foto, Exempel/inspirationsbild, https://oudolf.com/piet‐
oudolf/gardens/private‐gardens/west‐cork‐ireland/west‐cork‐ireland‐4

Bild 102
Bild 103
Bild 104
Bild 105

Foto, Exempel/inspirationsbild,

Bild 106

Foto, Exempel/inspirationsbild, http://mooool.com/vanke‐times‐at‐wangjing‐
by‐instinct‐fabrication.html

Bild 107

Illustrationsplan, Grusparken, Nyréns

Bild 108‐112

Foto, platsdokumentation, Nyréns

Bild 113

Foto, Exempel/inspirationsbild,
https://www.pinterest.it/pin/565412928208236855/?autologin=true
Foto, Exempel/inspirationsbild,
https://naudingiaugalai.lt/produktas/visi‐augalai/melitas/
Foto, Exempel/inspirationsbild,
https://www.wilsonnurseries.com/plants/sem‐false‐spirea/
Foto, Exempel/inspirationsbild,
https://www.stocksy.com/634882/unferling‐shuttlecock‐ferns‐in‐spring‐
matteuccia‐struthiopteris
Foto, Exempel/inspirationsbild, Nyrens

Bild 114
Bild 115
Bild 116
Bild 117
Bild 118

Bild 120‐122

Foto, Exempel/inspirationsbild,
https://storstadsnatur.files.wordpress.com/2014/04/kc3b6rsbc3a4rsplommo
n‐dscn1075.jpg
Foto, Exempel/inspirationsbild,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malus_sieboldii,_fruit_11.jpg
Foto, platsdokumentation, Nyréns

Bild 123

Illustrationsplan, Skoltorget, Nyréns

Bild 119

Foto, exempel/inspirationsbild, https://changetoninterieur.com/n‐5‐
amenager‐son‐entree‐exterieure/
Foto, exempel/inspirationsbild,
https://yvonnemucci.com/2012/07/24/birdhouses‐watercolor/
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