Linnéparken

Linnéparken – bakgrund och innehåll
Ursprungligen utgjorde platsen för Linnéparken ett
gjuteri och bostäder. Så sent som på 80-talet gick
järnvägen diagonalt genom parken och vidare över
järnvägsbron över Nissan. Idag är området
Gamletull ett av Halmstads nyaste och
exklusivaste bostadsområden där Linnéparken
fyller en viktig funktion för att erbjuda boende en
grön oas med plats för spel, lek, avkoppling och
samvaro. Namnet Linnéparken kommer från den
intilliggande gatan Linnégatan.
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I december 2007 hölls en idéverkstad – Vilka
funktioner kan Linnéparken innehålla? med boende,
fastighetsägare och kommunens tjänstemän om
parkens innehåll och funktioner. En illustrationsplan
togs fram för att visa på hur de olika önskade
funktionerna, aktiviteterna och upplevelsevärdena
som kom fram under idéverkstaden kunde utformas.
Resultatet blev en park med många ytor för olika
aktiviteter för alla åldrar med även finparksdelar med
perenner och blommande buskar.
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Yta: 12 000 kvm
Budget: anläggning park ca 4 milj kr, därutöver
tillkommer sanering av marken
Innan anläggningen av parken kunde starta, krävdes
det en sanering av marken. Detta innebar olyckligtvis
att ingen befintlig vegetation kunde sparas förutom
den stora björken utmed Nissabogatan.
Parken innehåller idag:
Entréer (4 st) som utformats som unika platser med
olika formspråk. Varje entréområde karaktäriseras
av olika sorters blommande prunus-träd. Detta skapar
mångfald och årstidsvariation.
Lekplats med klätternät, gungor, piruetter och
klätterställning. Lekplatsen är upplyst på kvällen.
Plats för boulespel på grusytorna.
Basketplan med både basketmål och multimål.
Pump track-bana, med hopp och doserade kurvor för
både den inbitne cyklisten och amatörer att cykla
runt på.
BMX-bana som slingrar sig över och runt kullarna,
för alla åldrar att roa sig på!
En gräsplan som ger en stor flexibel yta för allt från
bollspel till en stund i solen på en filt.
Finparksdel centralt i parken, bestående av en
cirkulär markstensyta med en upphöjd
prydnadsplantering av perenner och rosor. Ett flertal
bänkar finns utmed rhododendronplanteringarna
som omsluter platsen.
Hundrastgård (300 kvm) med soffa och belysning
för att kunna nyttjas både dagtid och kvällstid.
En paviljong är planerad att byggas under hösten
2009 med hjälp av Byggskolan i Halmstad.
Paviljongen ska erbjuda en väderskyddad plats att
träffas på, fika, vila, undervisning etc.
Trädplanteringar, utmed tre av parkens sidor står
trädrader för att skapa en rumsskapande grön volym
som ger en tydlig avgränsning av parken. Inne i
parken finner vi ett 80-tal nyplanterade träd av 15
olika sorter. Träd är av olika storlek och utseende
som skapar en varierad grön volym och
årstidsvariation.

Buskplanteringar av lägre höjd med både
blommande och färgsprakande höstfärger. De
vintergröna häckarna skapar tydlighet och
avgränsningar mellan parkens olika delar.
Ett vårflor av tulpaner, påskliljor och scilla.
Kullar som ger platsen dynamik och volym
om den befintliga platta ytan behöver. Kullarna
fungerar även som ljuddämpare och avskärmar
delvis från den omkringliggande trafikmiljön.
Samtidigt skapas möjligheter för aktiviteter
såsom cykelbanor och pulkabackar vintertid.
På vissa av kullarna finns sittstenar placerade.
Belysning av varierad, modern karaktär för att
ljusbilden i parken skall kännas tilltalande och
trygg.

Organisation
Projektledning: Tekniska kontoret genom EvaLena Torudd/Anna Melin.
Byggledning: Tekniska kontoret genom Henry
Cederholm
Projektör: Per Ljungblom, MPB Syd AB,
idéskiss samt byggritningar.
Anläggning: Tekniska kontoret genom Ulf
Paulsson, Tony Nerman, Armin Selinbegovic
m fl.
Vid frågor: kontakta Tekniska kontoret, tel
035-137766, tekniska.kontoret@halmstad.se

