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Markmaterial Lökar

Stationsparken ska trots sin ringa storlek fungera 

som en stadsdelspark i det nya Stationsområdet. 

Som sådan behöver många funktioner samsas på 

en liten yta och parken behöver vara robust både i 

sin form och i sina material

Detta har lett till en gestaltning där gränserna inte 

är så tydliga. Skulpturala lekobjekt finns inkilade i 

parken, stråk av perennplanteringar sträcker sig 

längs gångstråk och sittplatser skapas både genom 

traditionella bänkar som trädäck och hammockar.

I en så liten park behöver markmaterialen hålla 

hög kvalitet, vara småskaliga och ge ett mervärde 

i sin form och materialitet. En varm marktegelyta 

ska inbjuda att ta av skorna de första sommar-

dagarna och trädäcken inbjuda till en paus i solen.

Hänsyn måste ges till materialmöten och de 

många detaljerna måste omhändertas varsamt.

I planteringarna skapas generös blomstring och 

värden under hela året med fokus på att visa det 

bästa av årstidsväxlingarna.

Parken kommer bli en viktig del av de boende i

områdets vardag och något som kommer definiera 

vardagen och skapa kontakt både mellan 

människor och mellan de boende och sin närmiljö.
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1:200

Sektion A

Bänk runt träd Rörklockspel

I parkens norra del (högra delen av sektionen nedan) skapas en

lekmiljö bakom täta häckar. Här kan lekskogen utforskas och 

snurrgungor upptäckas i parkens norra trädrika del. I parkens 

mellersta öppna del kan man sitta med brynet i ryggen och se ut 

över gräsytan med perennplanteringarna i fonden.

Utspritt i parken finns mindre lekutrustning som lekhus, gångor

med mera som erbjuder de boende lekvärde i sin närmiljö.



Korggunga
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1:200

Nola posterbill

Gungor

Sektion B

Från Parkens norra tätare del rör man sig genom lekskogen på en 

träspång. Väl ute ur dungen öppnare sig en svagt nedsänkt gräsyta 

som fungerar både som aktivitetsyta och som uppsamlingsplats 

för parkens dagvatten vid kraftigare regn. 

Utrustningen som återfinns i parken ska vara färgrik med höga 

estetiska värden för att ge parken sin karaktär.
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Stenmur
Cementparken, Malmö

Parkens nordöstra hörn erbjuder en mer formell plats i form av ett 

tegelsatt torg. Som avgränsning mot trafik på omkringliggande 

gator placeras en kallmurad kalkstensmur mot korsningen. 
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Pergola | Portal | Hammock

Hammock, Lapset Imse

Inspiration till pergola

Parkens karaktär förtydligas ytterligare genom karaktäristiska 

portaler som återfinns i vid parkens viktiga entréer. Samma objekt

återfinns också som stallage till Hammockar och pergolor i 

parken.
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Växtlista

Cydonia obolonga

Gleditsia triacanthos ’Sunburst’

Gymnocladus dioicus

Juglans nigra

Koelreuteria paniculata

Mespilus germanica

Phellodendron amurense

Pinus wallichiana?

Paulownia tomentosa

Prunus ’Accolade’

Prunus sargentii

Prunus x yedonensis

Styphnolobium japonicum

Träd

Buddleja x weyeriana ’ Sungold’

Cornus kousa/mas?

Fagus sylvatica

Juniperus communis ’Oskeladden’

Salix purpurea ’Nana’

Stephandra incisa ’Crispa’

Symphoricarpus ’ Arvid’

Tamarix parviflora

Taxus baccata ’Respandens’

Buskar

Camassia leichtlinii ’Alba’

Chionodoxa forbesii ’Pink Giant’

Fritillaria imperialis ’Aurora’

Galanthus nivalis

Crocus crysanthus ’Romance’

Crocus tommasinianus ’Barr’s Purple’

Narcissus ’Manly’

Lökar
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Achillea ’Walther Funcke’

Crocosmia ’George Davidson’

Echinacea ’Sundown’

Euphorbia amygdaloides ’Purpurea’

Gypsophilia paniculata

Hylotelephium telephium ’Matrona’

Kniphofia praecox

Lavendula angustifolia ’Munstead’

Nepeta x fassenii ’Walkers Low’

Salvia officinalis ’Purpurascens’

Scabiosa ochroleuca

Yucca filamentosa

Perenner

Calamagrostis brachtrica ’Summer fountain’

Fargesia muriale

Miscanthus sinensis ’Silberfeder’

Pennisetum ’Hameln’

Sesleria autmnalis

Sesleria nitida

Prydnadsgräs och bambu

Ghislaine de Féligonde

Pharthenocissus quinquefolia var. Engelmannii

Rosa Helena

Klätterväxter
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