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Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad
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Entre med oxlar och bänkar
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Bollplan

Berg i dagen där ny entré kommer

Vändzon och plats för ny trappa

Utsiktsplats där ny entré ansluter
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Princip ny gångväg

Gångvägen byggs upp med en mindre
platsgjuten stödmur som tar upp
höjdskillnaden nedåt.

Gångvägen slingrar sig fram mellan eller i
kanten av berg i dagen.
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Ny koppling
Karlagatan - Slättens park
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förslag

Kompensationsåtgärder

Slättens park
Bostäder vid Karlagatan Dnr 0343/12
Kompensationsåtgärder, förslag 190705

(Förslag baserat på bedömning av behov, dat 190121)
Siffror hänvisar till plan

1. Pedagogik
Möjlighet till naturlek försvinner, liksom kuperad terräng
1A. Bevara de ytor för motsvarande fri naturlek som finns kvar, dvs berghällar.
1B. Öka användningen av dåligt utnyttjad yta i parken: gradäng/trappa anläggs mellan lekplats
och bollplan. Det ger koppling mellan lekytorna samt bättre möjlighet till klättrande och fysisk
träning. Det ger också en plats för tex samling och undervisning.
1C. Vid utsiktsplats byggs en sittplats med kombinerad orienteringstavla i sten, som visar platser
i Göteborg.
2. Estetik, landskap
Gatubilden förändras, variationen försvinner.
2A. Till viss del kommer planen att kompensera för vegetationen längs gatan. I plankartan
finns en bestämmelse n1 om att förgård med vegetation ska anordnas längs med fasaden mot
Karlagatan, liknande hur det ser ut längs andra gator i området. Där finns häckar eller mindre
träd mellan fasad och gata. Det blir inte lika mycket vegetation som i nuläget med de stora
träden, men en viss kompensation blir det.
3. Blomning
Lindar 3 st och syrénhäck (samt lågväxande flora + 1 st oxel) försvinner.
Träd samt buskar föreslås nyplanteras:
3A. Lind, Tilia xx
3B. Lönn, Acer saccharinum ’Laciniatum Wieri’
3C. Hagtorn, Crataegus monogyna 2 st (litet träd, ersätter 1 st lind)
3D. Prydnadsapel, Malus xx 2 st (litet träd, ersätter 1 st lind)
3E. Häck av tex dvärgsyrén och bruddeutzia, Syringa meyeri ’Palibin’, Deutzia gracilis
3F. Plantering mellan uteplatser och park
3G. Sådd av äng i de ytor som inte klipps. Både befintliga naturmarksytor och vissa av de ytor
som tillkommer då gångvägar läggs om.
4. Grön oas
Grön fond mot Karlagatan försvinner.
4A. se punkt 2a
5. Lek
Naturlek försvinner. Fler barn använder parken.
Se även punkt 1.5A. Befintlig lekplats kompletteras med lekutrustning av Robinia trä, se referens.
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6. Mötesplats
Utsiktsplats försvinner.
6A. Träd röjs vid utsiktsplats. Mindre träd och sly tas bort, större stammas upp. Enligt anvisning
av förvaltare på plats.
”Grop” ersätts av sittmöbel och riktningsvisare.
7. Sällskapslek
7A. Samtliga gångar görs smalare, gräsytor blir större och därmed mer användbara. Kanter
klipps så att det ger tydligare inramning till olika platser.
8. Utblick
Utblickar från bostäder och från parken försvinner.
Se även 6A samt 1C.
8A. Sittplats anläggs vid ny gångväg.
9. Vila
Bullerstört område.
9A. Sittplatser i lugnare läge förbättras: vid entré i norr (liten plats med soffa och nytt plank) och
vid lekplats, samt utmed gångväg.
10. Vistelseplats
Blommande växter försvinner.
Se punkt 3.
11. Rödlistad art
Alm, mycket högt värde.
11A. Det finns begränsade möjligheter att ersätta trädet inom parken, lämpligare är att Ponf
nyplanterar en alm i närområdet någonstans.
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Orienteringskarta av natursten

Äng / klippt gräs

Lekutrustning av Robinia trä

Gradäng av trä i Flatåsparken
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