Masterplan St. Lars - Foton omr 1-26
Behov av förbättringsåtgärder för ökat och breddat nyttjande
Erik Skärbäck

Sammantaget är St. Larsområdet fortfarande mycket präglat av mentalvårdskulturen: Tätt med parkeringsplatser för
vårdpersonal, och möjlighet att köra omkring på smala gator nästan överallt och med dålig sikt, eftersom man ej
behövde tänka på kunder utomhus. De var ju inlåsta.
Nu är situationen helt annorlunda. De nya ”kunderna” springer runt överallt
t, spelar fotboll och hittar på saker i sin egen lek, utan att rikta sin uppmärksamhet på att bilar eller cyklar kan
komma farande. Det skall de heller inte behöva. Grundregeln för rofylldhet (karaktär 1) och rymdkänsla (karaktär 4)
är att de skall få leka ut sina fantasier som ”i sin egen värld” fri från skyltar och signaler.
Grundläggande förändringar är att föräldrar skall vara beredda att gå lite längre sträckor med sina barn när de
lämnar och hämtar, med bil eller buss. Det är även mer hälsosamt för både de vuxna och barnen att röra sig mer,
kanske tom komma med cykel.
Även servicepersonalen måste underordna sig detta, minimera biltrafiken, helst till tider utanför skolgången, och
max gångfart bland bebyggelse utanför Sankt Larsvägen.

Område 1 – 7, behandlas ej här.
Omr 8.
Fotbollsplanen ges genomsläppligt underlag, grusas, för att tåla spel även under fuktiga perioder.

Omr 9
Befintl. kar.: Allm, rymd, kult,

Förslag förbättr.: Artr, lustg, rof,

Byggnaden saknar identitet. Karaktären av ursprunglig bostad bör återupprättas. Enklast är att plantera nya
fruktträd, 4‐6 st, som inramning ca 10 m från syd‐ och västfasaden. Trädgrenar bakom som tränger för nära huset
bör beskäras.
Dessutom bör en uteplats arrangeras lite lummigt i hörnet mellan SO‐fasaden och planket bakom.
Gräsplanen mor omr 15 och 10 har potentiell allmänningkänsla, men det störs av nakenheten mot byggnaden och
den parkeringsanläggningen vid 15. Därför bör häcken i förgrunden i högra bilden, mot omr 15, släppas upp i höjd 2
m. Det ökar attraktiviteten för båda områdenas hyresgäster.

Omr 10
Befintl. kar.: Artr, rymd, kult,rof

Förslag förbättr.: Lustg

Bakom byggnaden i omr 15 finns gott om plats. Bra space. En uteplats i norra kanten, inlummad som skydd, refuge,
med häck mot parkeringen i ryggen kan bli ett perfekt exempel på konceptet skydd/utblick (Refuge/prospect) i soligt
och fint läge för fikaraster åt personalen. Parkeringen bör alltså inramas av en häck även minst h 1,8 m mot söder.

Omr 11 Cykelvägen behålles farbar, kommer sannolikt att nyttjas av cyklister till och från östra Lund
Befintl. kar.: Artr , rof, vild

Förslag förbättr.:

Omr 12:
Befintl. kar.: Artr, kult, rof

Förslag förbättr.: Lustg

Sittmöbel tillfälligt utplacerade vid naken sydsida. Bättre förutsättningar finns på baksidan att anordna en
avstressande uteplats. Det förbättrar trivsel, samarbetsklimat och produktivitet (här nöjdare elever på NTI
gymnasiet). För personalens lustgård kan diskuteras med hyresgäst om förbättringar. Om de vill genomföra
förbättringar bör placering, utformning och material väljas i samråd med Hemsö i syfte att säkra en harmonisk helhet
för hela St. Larsparken.

Omr 13: Lekmiljön smälter bra in, inga påtagliga förbättringsbehov.
Befintl. kar.: Artr,lustg, kult, rof
Förslag förbättr.: ‐

Omr 14:
Befintl. kar.: Artr, rymd, kult

Förslag förbättr.: Lustg, kult, artr

Centrala ledningens byggnad i ursprungsplanen. Framför en liten damm vars funktion bör prövas. Asfalten runt
denna är överdimensionerad att fungera som vändyta för buss. Busslinjen läggs om. Därför bör entréplanet planeras
om: Stenbumlingarna tas bort, och lagras för framtida ändamål. En köryta asfalt , 5 m, förbi fontänen behövs för att
nå skolan i sydöstra änden, men i övrigt behövs inte asfalt mellan entréen och dammen. I stället kan där gärna läggas
in en liten lustgård med fasaden i ryggen, lummigt skydd på sidorna och hela parken i blickfånget. Magnoliorna
behålles och gallras vid behov till magnifikum. Buskaget i västra kanten av platsen bör gallras eller tas bort helt för
att höja ”prospektkänslan”.
Asfalten framför skolan i SO kan få vara kvar som tålig lekyta för barn.

NV om centrumhuset vid buskaget formas en berså för
sittplats vänd mot söder.
Fikaplats i lummig hörna …

eller … nära entrén,

Plats för lustgård i soligt läge med utblick över parken.
Kanske två sittplatser för solen flyttar sig. En sittplats,
bänk med bord i sekelskiftesstil, mot väggen till vänster
om entrén, med utsikt ner genom centralaxeln – jfr omr
16.

Stenbumlingar bort och helst vatten i fontänen

”Trafikrundeln” känns ej så attraktiv, men gräsytan kan
integreras mot fasad med enbart hårdgjort för gångyta.

Runda dammen bör restaureras. Gärna någon parkbänk
under magnolia vänd mot dammen.

Skolgård, ej parkering. Asfalten dominerar sätt gärna
klätterväxter mot fasad på något ställe.

Bättre lustgård kan göras mot söder för lärarpersonalen

Här börjar naturstigar ner genom omr 20. Denna från
södra entrédörren

Och denna från norra entrén. De möts ca 15 m från
denna kanten

Omr 15. Norra Flankhuset
Befintl. kar.: Allm, kult

Förslag förbättr.: Lustg, kult, artr

Jämför även omr 10.
Omr 15´s utemiljö har osympatisk institutionsprägel med asfalt in till fasaden, parkering på två sidor, skyltar. Avviker
mycket från St Lars‐parkens image.

Förslag: Ta bort parkering och asfalt mot SV‐fasaden. Där bilarna nu står ordnas en liten grön solhörna med bänkar
samt något fast bord. Plantera två fjärilsbuskar vid var sin gavel av cykelställets gallergavlar. Smalna asfalten till 5 m.

Omr 16
Befintl. kar.: Allm, kult,rymd,

Förslag förbättr.: Lustg, kult

Centralaxelns asfalt smalnas av till 3 m. Guppen tas bort. Vit varningsmarkering där stigen från Busshållplatsen
korsar‐ se omr 20. Cykel får köra i båda riktningarna, men fyrhjuliga fordon bara ena riktningen, helst fr SV mot NO
(uppåt, av trafiksäkerhetsskäl). Enbart servicefordon tillåts och endast för parkskötsel, ej som genväg mellan
byggnader.

Fr SV mot NO

Fr NO mot SV

Omr 17
Befintl. kar.: Allm, kult

Förslag förbättr.: allm. kult, artr

Detta är en skolgård. Biltrafik klart olämpligt. Infart via omr 33. Biltrafik bör inte tillåtas mer än enkelriktat in från
område 33 och ut efter högersväng mellan omr 31/32. En fil för tillfälliga stopp att lämna och hämta barn till omr 17,
18 och 19 görs möjligt efter högersvängen. I dessa miljöer skall barn kunna få leka fritt utan att behöva överraskas av
bilar. Service fordon kör där helst på lektionstid eller utanför skoltid.

Fontänen lagas med ytbehandlande puts. Vita staketet runt fontänbasängen
tas bort. Rosorna innan för tas också bort och ersätts med bädd av låg tät blå
växtlighet, t ex scilla, broksalvia, stäppsalvia, mongolnäva – gärna blandat för
blomning vid olika tider. Blått skall ge Intryck av vatten i fontänbasängen. Det
gör inte så mycket om det blir tramp av barnens lek.
Gräsytan kan minskas runt fontänen och träden.
I övrigt ges skolgården en tålig yta för alla årstider, som dock inte inbjuder till
bilkörning‐ Helst grus, genomsläpplig för regn, på hela planen framför huset.
Undvik skyltar för att reglera trafik. Materialval och lekredskap kan signalera
att bilar inte bör köra här. Stor yta skall vara fri för fotboll framför entrén.
Tänkbara trafikanter kan informeras på annat sätt än genom skyltar och
hinder, i st genom materialval och skriftlig information till föräldrar och
anställda. Bilfriheten introduceras med en samlad kampanj inåt och god
branding i Sydsvenskan
Cykeltrafik ner genom centralaxeln kan också komma i konflikt med lekande.
Cyklarnas hastighet från centralaxeln dämpas om skolgården får grus.

Från omr 17 sett mot 18 söderut. Klippt bokhäck bör
anläggas utanför närtstängslet pss som mot omr 33

Från omr 17 sett mot 33 klippt häck, bra skydd

Omr 18
Befintl. kar.: Allm, kult

Förslag förbättr.: Lustg, kult, artr. rof

Biltrafik här endast i yttersta nedfall, och max gångfart 5 km/t.

Omr 18 söderut. Bilar endast i nödfall hit

Solhörna kan bli lustgård inramad med blommande
buskar och bilfrihet

Bilfritt helst, i stället allmänning härdgjord disponibel för aktiviteter.

Omr 19
Befintl. kar.: Allm, Artr. Rymd. rof

Förslag förbättr.: kult, artr. Rof, allm

Skolgården integrerad med parken ända bort till
centralaxeln, omr 16. Fotbollsplanen görs med
genomsläppligt grus

Bra genväg från Busshållplatsen

Omr 20
Befintl. kar.: Rof, rymd, vild, artr, allm, kult

Förslag förbättr.: kult

Stigarna bör grusas diskret i mitten med 0,3‐0,5 cm singel för att inte bli kladdiga

Från busshållplatsen, över punkten 46

In i parken delar sig stigar, en ner till 19 och denna …

…fortsätter här tvärs igenom. . Parkbänkarna som är fast
nergrävda behöver i allmänhet höjas, en kombination
mellan att de sjunker djupare med åren, och att marken
runt om höjs med åren.
Här kommer stigen ut
i centralaxeln, och
korsa till omr 45
– kanske är därför
guppen? Kanske för
att cyklisterna skall
bromsa in för
korsande gående?
Uppåt
Guppen misspryder
centralaxeln, bättre
att ”bromsa upp” de
gående på stigen.

neråt

Mitt inne ansluter denna grässtig uppifrån NTI‐
gymnasiet

Här kommer stigen från busshållplatsen ut till
centralaxeln. Om man lägger en stock, diam 20 cm 1 m
in över stigen, så dels hindrar man cykling på stigen, dels
får man gående att stanna och se upp innan de kliver
över ut i centralaxeln.

Omr 21
Befintl. kar.: Allm, kult, rof

Förslag förbättr.: Lustg, kult, artr.

En stig kommer in från bussen via omr 47. Vit singel

Infart från NV, parkering till vänster. Underbygg med

tveksamt på planen – bättre med grå 5‐10 som slitlager
där skogsgräs får mvandra in. Bärlager under.

mer bärlager, och flytta/sprid ut vita singeln på vägen.

En sydlig hörna för uteplats lustgård

Vi fortsätter runt huset, här är SV‐sidan

NV‐ sidan. Detta kan vara infart från SV

Fasankoja? Invid SV‐infarten

Stig in från bussen från öster

Stig ut till bussen på Malmövägen

Omr 22
Befintl. kar.: kult, rof

Förslag förbättr.: allmänning, Lustg, kult, artr. vild

Entré till omr 22 – spännande utvecklingsbar fastighet

Här entrén sedd från omr 27 norr

Potentiell stor skolgård mot SV

Pampig hästkastanj som vårdträd

Rummet kantas av en poppelrad som f.d. vindskydd för
en gammal förvuxen plantskola, nätinhägnad. Underbart
spännande lekskog. Trollhassel och annat man kanske
kan ta vara på? Stängslet tas bort, så det blir tillgänglig
allmänning som en ”annan värld” ( rymd).

Industrimiljö är kultur, ger orientering i tiden, en
trygghetsfaktor. Även inspirerande och väcker fantasi,
kreativitet konstbefrämjande. Hus och uterum är
idealiskt för kulturverksamhet, kulturskola, verkstad…

Gamla plantskolan inramad av
magnifika Buxbom

Björk och trollhassel innanför
stängslet

Och popplar och skräp

Omr 23
Befintl. kar.: rof, rymd, artr, vild

Förslag förbättr.: allmänning, Lustg

Förskola

En liten förskola trygg och mysig i skogsbrynet, Lustgård

En hel äng emellan 22 och 23

Förskolan sommartid, juli 2013

Mycket utrymme för fri lek, ostört

Vägen till 23 får dras utmed poppelraden

Och snedda över på den gamla entrévägen ungefär här.

Omr 24
Befintl. kar.: rof, allm, rymd, artr, vild

Förslag förbättr.: allmänning, Lustg

Strandpromenaden mot Malmövägen

Vägen ner till Höje å. Plantskolan till höger bakom
buxbombuskaet

Stängslet fortsätter runt om, avskärmar ån. Olämpligt
för material upplag. Stängslet bör tas bort så f.d.
plantskolan integreras med strandpromenaden: Ger
allmänning, artrikedom, vildhet, rofylldhet, rymdkänsla
och kanske någon lustgård.

Promenad mot Malmövägens bro (Hösten 2012)

Och tillbaks igen

Här bör lämplig vegetation tas bort för större
vattenspegel (hösten 2012)

Med några buskar i ryggen och bättre utsikt blir denna
bänk till en skyddad lustgård med ”prospect”

Nu har vattenspegeln ökats

Stängslet mot vegetationen till höger är onödigt.

Omr 25
Befintl. kar.: rof, rymd, artr, allm
Strandpromenaden mot St Larsvägens bro

Förslag förbättr.: Lustg

Viss fuktmark med högörter bör få vara kvar för
variation och vildhetskänsla

Närmare omr 47 har strandpromenaden gjorts öppnare
mot vattnet med välbehövlig gallring

Omr 26
Behandlas inte här, studeras i samband förändring av omr 28.

