Masterplan St. Lars - Foton omr 27-50
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 27
Befintl. kar.: rof, rymd, artr, kultur

Förslag förbättr.: Lustg ,

Sett från 18. Här naket exponerat. En klippt bokhäck bör planteras utanför stängslet dikt an. Vägen mellan 27 och 18
bör få trafikeras endast mycket restriktivt, Vägen bör smalnas av till 4m med återvändsgränd efter denna p‐plats.

Omr 27 mittdelen mot NV

Omr 27 i SV kanten sett mot gamla plantskolan. Område
28 till höger

Omr 28
Befintl. kar.: rymd, artr, kult

Förslag förbättr.: Lustg, rymd

Nytt projekt under planering här

Omr 29
Befintl. kar.: rof, rymd, lustg, artr, allm

Förslag förbättr.: Lustg,

Strandpromenaden mot St Larsvägens bro

Ovanför strandpromenaden. Industriminne som kanske
kan få ny funktion och minna om gamla tider

En friluftslivsscen? Eller… – påfallande lik trädgården vid
Nobelstiftelens hus på KI där man tar gruppfoton!

Bänkar och bord utmed ån. OK materialval, men mer intryck av väg rastplats än lustgård, eftersom sittgrupperna är
så åtskilda. Sittgrupperna nära varandra blir mer socialt, som allmänning. Vill man ha lustgård borde varje sittgrupp
få en egen plats, mindre och mer inlummad mot stigen. Med närheten till bron skulle platsen kunna annonseras som
rastplats från St Larsvägen, en p‐plats ordnas vid bron väster om ån, och en träbro över ån till omr 47. En mindre
sittplats ordnas som ”lustgård” mellan träbron och P‐platsen väster om ån.

Bron för St. Larsvägen är spännande. En fjärrvärmeledning hänger under bron.

Omr 30
Befintl. kar.: kult

Förslag förbättr.: centrum fest, allmänning, Lustg, kult,
artr, rymd

Vackert hus mellan 28 och 30 bör få snyggare förgård
med lämplig grönska

Härlig känsla. Gärna asfalt här, men bort med framför
Porten

Gården är rörig. Minska p‐ytorna, bort med buskarna, i stället 4‐8 träd som struktur för ny disposition av parkering,
gångytor, gräs och tre väl placerade uteplatser intill vardera byggnad. De kan inlummas med klippt bokhäck, 1,6 m.

Omr 31
Befintl. kar.: kult, lustg, rymd, rofyld

Förslag förbättr.: Lustg, artr

Centrala skolgårdar

Här rundat till vänster. Stängslet mot förskoletomten har
mistor i bokhäcken.

I NV delen kommer St. Larsvägens förlängning. Till höger
här är omr 32 med vuxenhabilitering. Till vänster rundar
vi förskoletomt.

Rundar förskolans nästa hörn. Häcken intakt. Till höger
gymnasieskolgård

Kreativa lekar med salix, trä och marksten stimuleras på
skolgården

Väg längst i SO av omr 31. Där borta vid cykelfamiljen…

.. till höger ser man denna vrå av gammal tillbyggnad,
rörigt men charmigt.

Omr 32
Befintl. kar.: kult, rymd, rofyld

Förslag förbättr.: Lustg, artr, rofylld

Gården för vuxenhabilitering bl a.

Bild mot NO till omr 33

Bild mot SO till omr 31

Utmed gårdens NO‐sida

Område 33
Befintl. kar.: kult, rymd, rofylld, artr

Förslag förbättr.: allm,

Här kan föräldrar få komma in med sina bilar för att lämna och hämta barn med stopp max 15 minuter. Fast
personal bör dock få parkera här flera timmar.

Omr 34
Befintl. kar.: kult, rymd, rofylld, lustg

Förslag förbättr.: Lustg, artr,

Jämförelsevis litet hus, vid skogens slut.

Stor uteplats, kanske för stor. Men lite buskar ut från
väggen och trappan skulle ge bättre lustgård och mildra
fula trappan

Ser mot Höjeågården

Ser mot fotbollsplan för engelska skolan,
överblick/prospect

Omr 35
Befintl. kar.: kult, rymd,
Montessori grundskola

Förslag förbättr.: Lustg, artr, rofylld

Låg klippt bokhäck rekommenderas i samråd med skolan, ger rofylldhet

Omr 36
Befintl. kar.: rymd

Förslag förbättr.: Lustg, artr, allmänning

Nätets hörn har kommit olämpligt nära GC‐vägen

Mysig dragning

Höjeågården i bakgrunden

Omr 36 sett från norr

Centralt läge som bör få mer allmänningkänsla

Omr 37
Befintl. kar.: artr

Förslag förbättr.: Lustg, artr, kult, rymdkänsla, allm

Sett från SO

Sett fr NV

Här finns plats för mer allmänt tillgänglig funktion

Omr 38
Befintl. kar.: rymd, rofylld, artr

Förslag förbättr.: Lustg, artr, kult, allm, rymd

Sett fr omr 38 mot NO, omr 37 till höger och 36 till
vänster

Från strandpromenaden nalkas vi åt SO 38 uppe till
vänster. 39 rakt fram

Omr 39
Befintl. kar.: rymd, rofylld, allm, artr

Förslag förbättr.: Lustg, artr, allm

Sett fr V

Strandpromenaden riktning nedströms Höjeå

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.

Omr 40
Befintl. kar.: rofylld

Förslag förbättr.: Lustg, artr, rof, rymd, allm

Sett fr NV. Stängslet runt Omr 41 olämpligt nära GC‐
vägen. Behövs plats för bokhäck. Omr 40 t.h. om gatan

Omr 40 fr norr

Nytt projekt t.v. Mellanrummet planeras senare.

S ett från SO

Omr 41
Befintl. kar.: rofylld, artr

Från norra ändan.

Förslag förbättr.: artr, rymd, allm, rymd

Sett fr norr. Palliativ vård tillhöger om bilden. Bokhäck
runt stängslet skulle göra platsen mindre skräpig, mer
rofylld för personal och närstående till vårdtagarna.

Omr 42
Befintl. kar.: vild, rof, art, rymd

Här verkar obebott. Vad är byggnaders funktion?

Förslag förbättr.: Allm, Lustg, artr, rymd

NV hörnet vid 42 och 50. En GC‐väg kommer in från NV
och ansluter till GC‐vägen runt hela området

Omr 43
Befintl. kar.: Lustg, rofylld, artr,

Förslag förbättr.: artr,

Värdefull trädvegetation

Förskola i bakgrunden

Engelska skolan till vänster, Höjeågården till höger.
Nätstängslet bör in i en bokhäck

Omr 44
Befintl. kar.: artr, rymd

Förslag förbättr.: Lustgård, artr, rofylld

Höjeågården har en stor uteplats, men ack så nacken, exponerad och utan mys för arken vårdtagare eller personal.
Det behövs minst en , gärna två små intima linlummade uteplatser för fika och socialisering, både mellan personal
och vårdtagare, samt internt för personal.

Det ser mer ut som in gymnastiksal utomhus, behövs
förvisso, men känslan av skydd är obefintlig. Lite
trädgårdsrum skulle ge bättre hemkänsla.

Byggnadens storlek, utan mänsklig skala av
trädgårdselement intill fasaden, förstärker karaktären av
institution, inte hem.

Omr 45
Befintl. kar.: Vild, rofylld, artr, rymd, allm

Förslag förbättr.: allm

Från centralaxeln går stig mot fotbollsplan och engelska
skolan. Här får ungar gärna leka ”djungel”

…bort mot omr 15, alt viker vänster till 8, fotbollsplanen.
Stigarna bör förstärkas med genomsläppligt singfel 5‐10,
som får invaderas av gräs.

Upp mot 15. 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.

Omr 46, 47, 48
Befintl. kar.: Vild, rofylld, artr, rymd, allm

Förslag förbättr.: allm

Här kommer gångväg in från busshållplatsen på
Malmövägen

Flera smitstigar finns också in genom häcken.

Många spännande stigar. 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.

Stigarna bör förstärkas med genomsläppligt singfel 5‐10,
som får invaderas av gräs.

Dubbelhäck mellan 22 och 48

En fasan bor mellan 21 och 22

Omr 49
Befintl. kar.: Vild, rofylld, artr, rymd, allm

Förslag förbättr.: allm

Skötsel: Röjning/utglesning med utblickar mot Höje å

Ovanför strandpromenaden en gammal anläggning för
teknisk försörjning

Omr 50
Befintl. kar.:artr. (lustgård)
Palliativa vårdhemmet

Förslag förbättr.: lustgård, artr. allm

Till höger palliativa vårdhemmet. Varför så mycket asfalt
ända in på byggnaden?

Bostadsbebyggelse norr om området. GC‐väg löper här
emellan. Det behöver snyggas upp.

Palliativa vårdhemmet från NV hörnet. Det behövs
inramning, skydd och trivsel runt uteplatsen, både för
personal och anhöriga att tänka och bearbeta.

Västra sidan sett från söder. Uteplatsen ger överblick
men saknar skydd. Här om någonstans behövs
omhuldande vegetation.

