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Förord
Jag och parken var närmsta grannar under
många år. Vi sågs och umgicks ganska ofta och
hade väldigt kul ihop. Ibland tog vi några glas
ganska sent och lyssnade på bra musik. Vid andra tillfällen festade grannen oförtrutet vidare
och jag försökte få lite sömn i skrålet. Det brukade lösa sig till det bättre efter att vi pratade
om det. En god granne måste man kunna ha ett
gott samtal med. Sådan var Folkets Park som
granne.
När jag sedermera flyttade till andra kvarter
höll vi fortsatt kontakt. Ofta tog jag med barnen
på besök och det var alltid uppskattat och min
före detta granne hittade på så mycket roligt
och kreativt med dem så jag kom tydligt att
ligga i lä. Det hände mycket under de där åren.
Folkets Park fick nya inneboenden som alla bidrog till stämningen och kom väl överens med
de som delat tak och park en längre tid.
Folkets Park har varit med länge och ska vara
med länge till. I det här programmet finns konkreta idéer kring utvecklingen av parken och
vad den ytterligare kommer innehålla framöver. Stort som smått. Hårt som mjukt. Det är
en spännande tid att få vara med om. Det är
ännu mer spännande att få vara en del i denna
utveckling! Tack till alla som kämpat med detta
omfattande arbete! Tack till Folkets Park! Fortfarande min bästa granne på så många vis….

Ola Melin,
stadsträdgårdsmästare
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Illustrationer över några av fokusområdena i programmet. Uppifrån och ned: Centrala Torgytan, Ny park, Ny lekplats
och Entré Friisgatan. Läs mer om dessa i kapitel 6 och 7.
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Sammanfattning
Folkets Park är Malmös äldsta allmänna park
och parken firar snart 125 år. Till jubileet planeras att åtgärderna kopplade till utvecklingen av
parken gällande karaktär, funktion och innehåll
ska vara genomförda.
Folkets Park anlades i början av 1800-talet av
Frans Suell. Parken har sedan dess haft olika
ägare. År 1891 köpte Socialdemokratiska föreningen parken och hundra år senare, år 1991
beslöt stadsfullmäktige att köpa Folkets Park
av Malmö Socialdemokratiska förening. Parken
var då väldigt nedgången.
Parken är idag en av Sveriges mest besökta
platser och fungerar både som stadsdelspark
för boende i Möllevången, Sorgenfri och Sofielund och som mötes-och nöjesplats för alla
malmöbor och övriga besökare. Antalet besök
var under 2013 strax under 3 miljoner.
I januari 2013 togs beslut i teknisk nämnd att
godkänna utredningen ”Program för utveckling
av Folkets Parks södra delar”. Utredningen
identifierar ett antal inriktningsmål för utvalda
områden/verksamheter som är i behov av
utveckling samt åtgärder för dessa. Utifrån
beslut om inriktningsmålen i har parken studerats vidare för att konkretisera inriktning
för respektive delområde. Några platser och
utvecklingsmål har adderats för att få en helhet
i utvecklingen av Folkets Park.
I arbetet med programmet har tre planeringsverkstäder med allmänhet och verksamheter i
parken anordnats. Dialogtillfällena syftade till
att kartlägga favoritplatser och favoritstråk och
platser och stråk man helst undviker i parken.
Genom planeringsverkstäderna testades också
idéer och förslag och deltagare hade möjlighet
att lämna synpunkter och egna förslag.
I programmet beskrivs Folkets Parks alla karaktärsområden och entréer. Områdenas framtida
karaktär och funktion har fastställts genom
analys av befintlig utformning och behov av
nytt innehåll i parken som helhet. Två större
områden som tidigare arrenderats ut för tivoliverksamhet står idag tomma efter beslut om att
ta bort tivolit efter säsongen 2013.

Parallellt med programarbetet pågår arbete
med att planera för nytt VA-nät i parken. Dagvattensystemet i parken är snart uttjänt och
man vill därmed separera dag- och spillvatten.
Eftersom detta innebär att flera av parkens
gångstråk kommer att behöva grävas upp
läggs ny markbeläggning på större delar av
Folkets Parks gångstråk, varför även detta ingår i programmet.
Karaktärsområden och entréer som har fått en
fördjupad beskrivning av åtgärder och en gestaltning på övergripande nivå visas på kartan
till höger. I programmet föreslås bland annat ett
nytt torg i mitten av parken, en plats för tillfälliga arrangemang och för en ny attraktion som
benämns ”Parkochdalbanan”. Folkets Park får
även en ny parkdel och en ny lekplats.

Läsanvisning
Detta program består av 7 kapitel. För att
få en helhetsbild av programmet bör det
läsas från början till slut.
Du som är intresserad av varför programmet tagits fram, parkens historia och parken idag ska läsa i kapitel 1 och 2.
Du som är intresserad av hur dialogprocessen har gått till ska läsa i kapitel 3. Läs
även en mer detaljerad sammanställning
av planeringsverkstäderna i bilagorna 2-4.
Du som är intresserad av hur parken har
analyserats och hur avgränsningar har
gjorts ska läsa i kapitel 4.
Du som är intresserad av åtgärder som
föreslås i parken ska du läsa i kapitel 5, 6
och 7.
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1. Inledning
Bakgrund

Folkets Park är Malmös äldsta allmänna park
och parken firar snart 125 år. Parken är en av
Sveriges mest besökta platser och fungerar
både som stadsdelspark för boende i Möllevången, Sorgenfri och Sofielund och som
mötes-och nöjesplats för alla malmöbor och
övriga besökare.
Sedan drygt tio år tillbaka har en rad åtgärder
genomförts för att göra parken till en levande
och väl fungerande mötesplats. Nya planteringar, en ny fontän ”Rosen”, en ny entré vid
Barnen scen och en ny äventyrsminigolfbana är
exempel på insatser som gjort parken uppskattad bland malmöbor och övriga besökare.
I januari 2013 togs beslut i teknisk nämnd att
godkänna utredningen ”Program för utveckling
av Folkets Parks södra delar”. Utredningen
togs fram av en strategigrupp bestående av
representanter från serviceförvaltningen, kulturförvaltningen, stadsdelsförvaltningen Södra
Innerstaden, stadskontoret och gatukontoret.
Utredningen identifierar ett antal inriktningsmål
för utvalda områden/verksamheter som är i
behov av utveckling samt åtgärder för dessa,
med sikte på parkens 125-årsjubileum 2016.
”Program för utvecklingen av Folkets Park” är
ett steg att nå tagna inriktningsmål.

Följande inriktningsmål presenterades i utredning ”Program för utveckling av Folkets Park
södra delar”:
• att tivoliverksamheten i nuvarande form och
omfattning avvecklas efter säsongen 2013
• att de markområden som disponerats av
tivolit byggs om till en grön attraktiv park
för parkens huvudmålgrupp - barn och deras familjer.
• att den befintliga lekplatsen byggs ut och tar
i anspråk en bit av den mark som upplåtits
av tivoliverksamheten. Fokus på den nya
utökade lekplatsdelen föreslås vara ”interaktivitet och rörelse”.
• att parken får någon form av ny unik aktivitet/attraktion som i stor utsträckning fungerar året om.

• att scenområdet anpassas för att uppfylla
kommande krav på trygga och hållbara arrangemang.
• att en ny arrangemangsplats utvecklas med
möjlighet att användas för många olika
funktioner i anslutning till byggnaden Brändan.
• att entrén mot Friisgatan byggs om för att
bättre fungera som en huvudentré för alla
besökare som kommer från den nya citytunnelstationen Triangeln och i konsekvens
med detta att bilparkeringen tas bort.
• att djurverksamheten utvecklas i den södra
delen av parken (område som kallas ”Arken”). Möjligheten för Malmös barn och
speciellt innerstadsbarn att umgås med
djur skall behållas, men verksamheten behöver moderniseras och ha ett ökat inslag
av pedagogik kopplat till sig.
Avseende den nya attraktionen som planeras i parken utlystes en allmän tävling under
våren 2014. Attraktionen benämndes som en
”Parkoid” och totalt inkom 116 bidrag och utav
dessa valdes fyra ut för vidare bearbetning.
Bidraget ”Parkochdalbanan” av Stina Bodelius
och Roger Christensen har valts som vinnare.
Avseende ”Djurverksamheten i Södra delen”,
det område som kallas Arken, kommer programmet endast redogöra för översiktlig inriktning då förutsättningarna för detta område är
oklara. Den befintliga arrendatorn har sagts upp
och beslut om fortsatt inriktning på verksamheten inväntas.

Utvecklade inriktningsmål
Utifrån beslut om inriktningsmål i ”Program för
utveckling av Folkets Parks södra delar” har
parken studerats vidare för att konkretisera
inriktning för respektive delområde. Några platser och utvecklingsmål har adderats för att få
en helhet i utvecklingen av Folkets Park.
Områden och entréer som har fått en fördjupad
beskrivning av åtgärder och en gestaltning på
övergripande nivå visas på kartan till höger.
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Karaktärsområden och entréer med en förbjudad beskrivning av åtgärder och en gestaltning på övergripande nivå.
© Copyright 2010 Malmö Gatukontor

Områden inkluderade i inriktningsmålen i ”Program för utveckling av Folkets Parks södra delar”.
Områden som har adderats till de tagna inriktningsmålen för att få en helhet i utveckling av Folkets Park.
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Programmets syfte och mål

Effektmål

Folkets Park är idag en mycket välanvänd park
och en viktig plats för dess besökare, både
som stadsdelspark, mötes- och nöjesplats.
Man har tidigare inte arbetat med parken som
helhet utan fokuserat på separata delar vid
omarbetning av parkens utformning. Programmet beskriver den befintliga utformningen av
parkens samtliga platser och framtida åtgärder
för dessa.

• Stärka Folkets Park som stadsdelspark, mötes- och nöjesplats.

Parallellt med programarbetet pågår arbete
med nytt VA-nät i parken. Dagvattensystemet
i parken är snart uttjänt och man vill därmed
separera dag- och spillvatten. Eftersom detta
innebär att flera av parkens gångstråk kommer
att behöva grävas upp läggs ny markbeläggning på större delar av Folkets Parks gångstråk,
varför även detta ingår i programmet.
Programmets syften och effektmål utgörs av
följande:

Syfte
• Att ta ett helhetsgrepp på utvecklingen av
Folkets Park vad gäller utformning av parkens övergripande struktur och gestaltning
av de delområden som ska ingå i en framtida ombyggnad.
• Materialet som tas fram ska ligga till grund
för det fortsatta arbetet med Folkets Park.
• Materialet ska användas som beslutsunderlag till teknisk nämnd för godkännande av
det fortsatta arbetet med parkens utveckling.
• Materialet ska användas för kommunikation
inom projektet Folkets Park och inom gatukontoret samt med allmänhet och media.

• Skapa en välfungerande, användbar och
hållbar ram och struktur för hela Folkets
Park genom framtagandet av ett program.
Denna ram och struktur ska möjliggöra en
vidareutveckling av parken, dess aktiviteter
och arrangemang.
• Utveckla befintliga områden samt ge de
delområden som ska ingå i en framtida
utbyggnad ett nytt innehåll. Detta bidrar
till att skapa en lockande och attraktiv park
med olika funktioner och karaktär.
• Öka användningen av Folkets Park under
dygnets mörka del. Detta kan uppnås då
belysning ses som en integrerad lösning
och en självklar del i arbetet med gestaltningen.
• Skapa ett golv som bidrar till ett enhetligt
lugn i parken och på så sätt tillåter parkens
övriga interiör att variera och framträda.
• Förankra utvecklingen av Folkets Park inom
Malmö stad och hos boende i Malmö.

Foto: Johan Bävman

11

Folkets park ska vara en plats för många olika typer av arrangemang och aktiviteter.
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2. Historia och utveckling
En park med hög förändringstakt
Trots att Folkets Park snart har en 125 år lång
historia betyder inte det att parken sett likadan
ut hela tiden. Byggnader har uppförts och rivits,
karuseller har kommit och gått och restauranger har serverat gatuköksmat ett år för att
servera veganmat nästa. Det mesta som händer
i parken har en levnadstid på ungefär 6-7 år,
sedan kommer något nytt. Folkets Park har helt
enkelt en tradition av att ligga i tiden.
Folkets Park anlades i början av 1800-talet av
Frans Suell, en av Malmös historiska profiler,
och var från början en privat park. Parkens ursprungliga formspråk var influerat av dåtidens
parkideal och var en blandning av den geometriska franska barockparken och den engelska
romantiska parken. Kvar från den ursprungliga
utformningen är Långa dammen som ligger i
rak linje öster om Suellska villan. Även jaktpaviljongen, söder om Brändan härstammar från
denna tid.
När Frans Suell, i mitten av 1800-talet, öppnade
parken för allmänheten var det Malmös enda
allmänna park. Folkets Park är därmed Malmös
äldsta park. År 1891 köpte Socialdemokratiska
föreningen parken.

Från början fanns ingen inhägnad runt parken
men i takt med att området kring parken bebyggdes beslöts att en inhägnad var nödvändig. Huvudentrén öppnade 1910.
1939 - 1940 kompletterades parken med två
nya byggnader, Amiralen och Nöjesteatern.
Under det efterkommande deceniet öppnades
parken upp för organisationer och föreningar
utanför den socialdemokratiska arbetsarrörelsen.
Under 1900-talets senare hälft sjönk Folkets
parks besökarantal kontinuerligt. År 1955 uppgick antalet besök i Folkets park till närmare
650 000. På 70-talet var antalet besök under
200 000 och strax därefter gick Malmö kommun in som delägare. År 1991 beslöt stadsfullmäktige att köpa Folkets Park av Malmö Socialdemokratiska förening. Parken var då väldigt
nedgången.
Efter att en rad åtgärder har genomförts är parken idag åter igen väldigt populär och antalet
besök var under 2013 strax under 3 miljoner.

Moriska paviljongen byggdes 1903 under ledning av arkitekt Kretzinsky. En förebilden var de
exotiska byggnaderna på Tivoli i Köpenhamn.
Det som idag är Moriska paviljongens bakgård
var från början byggnades framsida.
I början av 1900-talet dominerades parkens
södra del helt av uteserveringar. Far i hatten uppfördes redan 1892 under namnet
Parkrestaurangen. 1899 byggdes en ny restaurang, Trädgårdsrestaurangen (belägen där
Arken finns idag) och en konsertpaviljong.
Restaurangerna hade, förutom vid lokalerna,
även servering i de angränsande bersåerna vid
Långa dammen. Bersåerna togs bort för några
år sedan på grund av att de upplevdes som
otrygga.
På 1920-talet utökades parken genom att koloniområdet norr om parken köptes in. I samband
med detta kompletterades parken med ett nöjesfält. Här fanns bland annat pariserhjul, slänggunga, berg- och dalbana och radiobilar.

>
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Plan över parken 2014. Långa Dammen och Jaktpaviljongen, några av Folkets Parks historiska platser, är färgmarkerade.

Foto: Bilder i Syd
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>

Karta över parken från år 1923. På kartan syns
N bland annat Gamla entrén och Långa Dammen.

>

Besökskarta över parken från år 1954

>

Karta över parken från år 1983.

N
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Foto över Moriskans Paviljongens framsida som idag är
byggnadens baksida. Fotot är taget ca 1930
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Parkens verksamheter idag
Folket Park innefattar idag flera olika verksamheter som erbjuder en rad typer av aktiviteter
och arrangemang i parken. I parken finns även
Folkets Parks parkkontor, den nya gulvita
byggnaden som står strax söder om Nöjesteatern. Parkkontoret har i uppgift att samordna,
planera och kommunicera parkens arrangemang och aktiviteter.
Exempel på aktiveter som arrangeras av Parkkontoret är loppis, marknad, scenuppträdanden
och utomhusbio. I Parkkontorets handlingsplan
för 2014 finns bland annat planer på tillfälliga
aktivitetsplatser och arrangemang för barn,
högtidsarrangemang, festivaler och konserter i
samarbete med föreningslivet.

I parken finns idag förutom alla lek- , park och
vistelseytor en rad olika verksamheter som
drivs av privata aktörer. Verksamheterna har en
bred inriktning som innefattar allt från nöjen,
restaurangverksamhet och djurhållning. I parken kan man exempelvis uppleva olika typer av
uppträdanden vid Moriska Paviljongen, spela
minigolf vid Äventyrsminigolfbanan, titta på
exotiska djur vid Terrariet och gå på barnteater
vid Barnens scen.
Parkens arrangemangsplatser utvecklas
ständigt och man planerar nu för att skapa
förutsättningar för dansbaneverksamhet i
byggnaden Brändan som finns strax söder om
parkkontoret. Brändan arranderades tidigare av
tivoliverksamheten.
Folkets Parks arrangemangsplatser och verksamheter utgör viktiga målpunkter i parken och
utemiljön kring dessa bör anpassas för att på
bästa möjliga sätt skapa goda förutsättningar
för dess aktivitet.

Foto: Johan Bävman
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Besökare vid Stora scenområdet.

Föreställning vid Stora Scenområdet

Foto: Johan Bävman

Foto: Johan Bävman
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Moriska Paviljongens uteservering

Citat från parkkontorets verksamhetsplan för 2014.

Foto: Johan Bävman

”Folkets Park är en grön oas i den
södra innerstaden, en nöjesplats för
hela Malmö och en plats där de som
bor och vistas i Malmö möts för att
njuta av livet.”

Äventyrsgolfbanan

”Bodskogen” vid woodlandområdet

Foto: Johan Bävman

Foto: Johan Bävman

Bad och lek vid Plaskdammen

Foto: Johan Bävman

Foto: Johan Bävman

Jaktpaviljongen

Terrariet
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3. Dialogprocessen
Upplägg dialog
Det är alltid viktigt att kommunicera förändringar med dess brukare. Förändring av en
plats som Folkets Park, med en lång historia
som mötesplats för väldigt många människor,
är extra viktigt.
I arbetet med utformning av platser och gångstråk i parken har det bjudits in till tre dialogmoment med både allmänhet och verksamheter
i parken. Inbjudan annonserades i både tidningar, via sociala medier och med planscher i
parken.
Vid de två första dialogmomenten omvandlades parkkkontoret till en planeringsverkstad
med utställning och möjlighet att tycka till. Vid
respektive tillfälle pågick planeringsverkstaden
under en hel dag. Verksamheter bjöds in under
förmiddagen och allmänhet under eftermiddag
och kväll. Det tredje dialogmomentet var upplagt som en presentation och utställning, med
möjlighet att tycka till och diskutera de förslag
som presenterades.
Den första planeringsverkstaden fokuserade
på att samla in tankar och idéer om utpekade
platser i parken. Två gåturer arrangerades, en
under dagtid och en under kvällstid. Gåturerna
fokuserade på att samla in synpunkter kring
upplevd trygghet och önskad karaktär för den
framtida utformningen av platserna. I parkkontoret hade besökare möjlighet att peka ut
platser och rörelsestråk som man gärna använder respektive undviker. Möjlighet fanns också
att lämna idéer för funktioner och aktiviteter till
respektive plats.
Den andra planeringsverkstaden fokuserade
på att testa projektgruppens tankar och idéer
för gångstråk och utvalda platser. Illustrationer,
inspirationsbilder och kartor presenterades och
kommenterades av besökarna genom en enkät.
I utställningen fanns också en sammanställning
av vilka synpunkter som kommit in under den
första planeringsverkstaden och hur projektgruppen responderat på dessa i det fortsatta
arbetet.

Det tredje dialogmomentet var upplagt som
en presentation med tillhörande utställning.
Här presenterades det färdiga materialet och
tillfället fokuserade på att förankra och förklara
tankar och idéer. Besökarna hade vid detta
tillfälle också möjlighet att lämna kommentarer
och synpunkter.

Deltagande och synpunkter
Totalt deltog ca 30 personer (både verksamheter och allmänhet) vid den första planeringsverkstaden
Vid den andra planeringsverkstaden deltog ca
40 personer (både verksamheter och allmänhet).
Vid det tredje tillfället deltog totalt 122 åhörare.
En stora diskussionpunkt vid dialogtillfällen har
varit beslutet att ta bort tivoliverksamheten.
Många har också haft synpunkter på att det
behövs fler gungor vid lekplatsområdet och
att vissa delar i parken upplevs som mörka och
otrygga. Vid dialogmomenten framkom också
flera spännande berättelser om platser och
funktioner som tidigare funnnits i parken.
Många av deltagarna var varit positiva till de
förslag som presenterats och till det faktum
att det sker en utveckling och upprustning i
parken.

Hur materialet har använts
I arbetet med utformning av platserna har
gestaltningsidéer jämförts med de synpunkter
och kommentarer som inkommit under planeringsverkstäderna. Flera av synpunkterna har
stöttat gestaltningsarbetet med gemensamma
nämnare. I vissa fall har allmänhetens idéer inte
kunnat införlivas vid den specifika platsen men
kommentarerna sparas som en påminnelse på
behov och önskning inför framtida ombyggnader.
Vid alla planeringsverkstäderna var media närvarande och rapportering om programarbetet
har bidragit till att fler än de som deltog på
plats har fått information om processen.

Omtyckt stråk
Ej omtyckt/otryggt stråk
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Omtyckt plats
Ej omtyckt/otrygg plats
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Sammanställning av den första planeringsverkstaden.
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Arne Hansson, Martin Bofeldt och Hulda Götmark guidades av Emil Gottberg, landskapsarkitekt, i Folkets park. Besökarna fick gradera sina önskemål kring
olika platser utifrån bland annat intimitet och grönska. FOTO: KINGA LEZANSKA SJÖLIN

Malmöborna fick
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förnyad Folkets park
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är borta och Folkets
park i Malmö står inför
den största förändringen på många år.
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När Folkets park höll öppet
hus fick parkbesökarna fylla
i enkäter och komma med
förslag.
– Vi vill få in tankar. I det
här tidiga skedet handlar
det för oss om att lyssna, säger Anna Modig, projektledare på gatukontoret.
Om allt klaffar ska tankarna vara omsatta till verklighet till parkens 125-årsjubileum 2016. Anna Modig
berättar att det finns tre mål
med den framtida parken.
– Vi ska skapa en nöjesplats, stadsdelspark och mötesplats.
Malmöborna Martin Bo-

Fick tycka till

”Vi är lite växtnördiga så vi har markerat våra favoritträd.”
Hulda Götmark var en av Malmöborna som var på öppet hus och tyckte
till om Folkets park.

feldt och Hulda Götmark
var två av besökarna på öppet hus i går. De tycker att
växtligheten ska bevaras
och märkte ut sina favoritplatser med färgglada nålar
på en karta.
– Vi är lite växtnördiga så
vi har markerat våra favoritträd. Det som är kul med
Folkets park är att här finns
ovanliga växter som man
inte hittar i andra parker,
säger Hulda Götmark.
I början av nästa år kommer det att erbjudas fler
chanser för allmänheten att
tycka till.
FREDRIK
STJERNSTRÖM
fredrik.stjernstrom@metro.se

Hulda Götmark och Martin Bofeldt tog tillfället i akt att säga sitt om parken.
– Det heter ju Folkets park så det är sunt att vi malmöiter får vara med och
tycka till, säger Martin Bofeldt. FOTO: KINGA LEZANSKA SJÖLIN

Tidningsartikel
om den första planeringsverkstaden.
GE BORT ETT
BOKA VÅRENS
SKÖNHETSLADDAT PRESENTKORT!
VÅR 50 MINUTER LÅNGA PRIVATKURS ÄR EN
BLOMSTERKURSER!
GARANTERAT UPPSKATTAD GÅVA. PRODUKTER FÖR

DEN SOM ÖNSKAR
SKA FÅ

BRUDBINDERI vecka 4
SORGBINDERI vecka 6
EXPO OCH SKYLTNING vecka 9
BLOMSTERGRUNDER
8 veckors kurs, start 24 mars

SAMMA VÄRDE INGÅR ! (REK.PRIS 495 KR).
RING ELLER BESÖK DIN NÄRMASTE
MAKE UP STORE BUTIK IDAG!
MALMÖ Hansagallerian 040-579700 | Östra Rönneholmsv. 5, 040-124170
LUND Lilla Fiskareg. 23, 046-120021

www.blomsterfen.se

PLANERINGSVERKSTAD 1, 11/12
Ca 30 personer deltog vid planeringsverkstaden.

PLANERINGSVERKSTAD 2, 5/2
Ca 40 personer deltog vid planeringsverkstaden.

PRESENTATION, 7/4
122 personer deltog.

Se bilaga 2 för sammanställning av
inkomna synpunkter.

Se bilaga 3 för sammanställning
av inkomna synpunkter.

Se bilaga 4 för sammanställning av inkomna synpunkter.
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Program för utveckling av Folkets Park

4. Övergripande analys av Folkets park
En variationsrik park

Den som har varit i Folkets Park vet att det är
en park med många olika typer av karaktärer
och funktioner. Det är variationen och diversiteten som är en av Folkets Parks styrkor vilket
gör att flera olika målgrupper söker sig till
parken.
En variationsrik park kan också uppfattas som
splittrad varför det är viktigt att hitta genomgående element som kan kännas igen i hela parken och som kan hjälpa besökaren att orientera
sig.
I den övergripande analysen har Folkets Parks
rörelsemstråk analyserats och olika platser i
parken har delats in i karaktärsområden. Parkens entréer behandlas separat även om dessa
också är karaktärsområden. Utveckling och
åtgärder inom respektive karaktärsområde och
entré beskrivs mer ingående längre fram i programmet.

Ställningstaganden analys
• Folkets Park ska fortsätta vara en
variationsrik park med många olika
funktioner och karaktärer.
• Parken bör innefatta lugnande element
som vägleder och hjälper besökaren att
orientera sig i parken.

Som utgångspunkt i analysen har de åtta huvudkaraktärerna, ett analysverktyg utarbetat av
Patrik Grahn med flera (SLU/Alnarp) använts.
Dessa åtta karaktärer kan beskrivas på följande
vis:
• Rofylld – En plats som ger lugn. Ljud från
vind, vatten, fåglar och insekter.
• Vild – Fascination för den vilda naturen.

Rörelsestråk
Folkets Park har idag ett gångsystem med
olika typer av material. I analysen har ett huvudstråk definierats. Detta stråk binder samman parkens alla karaktärsområden, entréer
och verksamheter. För att skapa en helhet och
undvika att skapa baksidor och restytor som
inte går att nå, har stråket knytits samman via
områden som tidigare inte varit tillgängliga för
gående i parken. Gångstråk som ligger utanför
huvudgångstråket behandlas separat och dess
utformning påveras av omgivande karaktärsområde.

Indelning och analys
Parken har analyserats och delats in i karaktärsområden utifrån ett områdes funktion och
karaktär. Även behov gällande karaktär och
funktion, i parken som helhet, har analyserats
för att komma fram till vad de platser som idag
är förhållandevis tomma (de två före detta
tivoliområdena) ska innehålla för skapa en variations- och innehållsrik park.

• Artrik – Mångfald av växter och djur.
• Rymd – En känsla av att ”komma in i en
annan värld”. Gärna en plats utan skarpa
gränser (denna karaktär finns inte i Folkets
Park).
• Allmänning – En grön, öppen, centralt
belägen plats. En plats för vistelse.
• Lustgård- En plats där barn och vuxna kan
umgås i trygghet.
• Centrum, fest – En plats där människor möts
för att ha trevligt.
• Kulturell – Fascination för det historiska
arvet.
Upplevelsemässigt, på plats i parken, kan avgränsningen mellan de olika karaktärsområdena
tyckas vaga. Upplevelsen blir en sammansättning mellan de olika karaktärerna men för att
tydliggöra och konkretisera kvaliteter i parken,
och hur dessa kan stärkas genom förbättrande
åtgärder, görs denna uppdelning.
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3.

2b. 2a.
1.

4.

6.

5.

N> Planen redovisar befintliga entréers läge och funktion samt rörelsestråk i parken. 1. Huvudentrén och entrétorg
2. Entré Friisgatan
Entré för fotgängare
3. Gamla entrén
4. Entré Barnens scen
5. Bilentrén
Entré för fordon
6. Entré Falsterbogatan
Rörelsestråk i parken

3.

4.

2.

5.

1.

6.

N> Planen redovisar inriktning på utveckling av entréerna och huvudgångstråket. Läs om entréernas funktion och karaktär på nästa sida.
Entré för fotgängare
Entré för fordon
Huvudgångstråket

1. Huvudentrén och entrétorg
2. Entré Friisgatan
3. Gamla entrén
4. Entré Barnens scen
5. Bilentrén
6. Entré Falsterbogatan
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Program för utveckling av Folkets Park

Entréer

Karaktärsområden

Här följer en sammanfattning av de olika entréernas inriktning gällande framtida karaktär och
funktion:

Här följer en sammanfattning av de olika karaktärområdenas indelning utifrån analysen. Inriktning gällande framtida karaktär och funktion
presenteras.

1. Huvudentrén och entrétorg
•
•

Ledord karaktär: Centrum, fest; inbjudande, välkomnande
Ledord funktion: Entré för gående, mötesplats

1. Arken (Arkens förgård)
•
•

2. Entré Friisgatan
•
•

Ledord karaktär: Centrum, fest; inbjudande, välkomnande
Ledord funktion: Entré för gående, mötesplats

3. Gamla entrén
•
•

Ledord karaktär: Kulturell; inbjudande, välkomnande
Ledord funktion: Entré för gående

Ledord karaktär: Lustgård; skapande, lekfull
Ledord funktion: Koppling till verksamheten men
ska vara en tydlig del av parken. Plats för picknick.

2. Plaskdamm
•
•

Ledord karaktär: Lustgård; aktivitet, lekfull
Ledord funktion: Plaskdamm på sommarhalvåret
och isbana på vintern.

3. Lekplats
• Karaktär: Lustgård
• Funktion: Stadsdelslekplats för åldrarna 0-12 år.

4. Entré Barnens scen
•
•

Ledord karaktär: Centrum, fest; inbjudande, välkomnande, lekfull
Ledord funktion: Entré för gående. Länk mellan den
befintliga och nya lekplatsen och förplats till Barnens Scen.

5. Bilentré
•
•

Ledord karaktär: Anspråkslös och enkel
Ledord funktion: Entré endast för fordon.

6. Entré Falsterbogatan
•
•

Ledord karaktär: Centrum, fest; inbjudande, välkomnande
Ledord funktion: Entré för gående samt entré för
fordon till stora scenområdet.

4. Veteranbilarna
• Ledord karaktär: Rofylld; avskild, omsluten, artrik
• Ledord funktion: Ska fortsätta fungera som plats
för veteranbilar på prov under ett par år. Annan
funktion kan komma att bli aktuell i framtiden och
då med karaktär enligt ovan.

5. Woodland
•
•

Ledord karaktär: Vild; mystisk, stilla, artrik
Ledord funktion: Park med plats för avskildhet.

6. Kärlekskullen
•
•

Ledord karaktär: Kulturell; romantisk, rofylld
Ledord funktion: Avskild sittplats

7. Minigolf
•
•

Ledord karaktär: Centrum, fest; grönskande
Ledord funktion: Minigolfbana med Malmötema.

8. Långa dammen
•
•

Ledord karaktär: Kulturell; romantisk, tidstypisk
Ledord funktion: Vattenspegel med litet vattenfall
och fontäner. Plats för möte, lugn och vila.

9. Trädallén
•
•

Ledord karaktär: Kulturell
Ledord funktion: Starkt rumsbildande element i
denna del av parken. Viktig för upplevelsen av
Långa dammen.

10. Picknickyta bakom Moriskan
•
•

Ledord karaktär: Centrum, fest; stark koppling till
byggnadens formspråk
Ledord funktion: Scen med plast för åskådare. Uteservering. Öppnar sig mot parken. Användbar under hela året.

11. Franska torget
•
•

Ledord karaktär: Centrum, fest; grönt torg, flexibel
Ledord funktion: Tillfälliga arrangemang och installationer.
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12. Moriskans baksida

18. Stora scenområdet

•

•
•

•

Ledord karaktär: Centrum, fest; stark koppling till
byggnadens formspråk
Ledord funktion: Scen med plast för åskådare. Uteservering. Öppnar sig mot parken. Användbar under hela året.

Ledord karaktär: Allmänning
Ledord funktion: Arrangemangsplats med plats för
stora arrangemang och mycket människor. Ska
fungera även som picknickyta när platsen inte används för arrangemang.

13. Jaktpaviljongen

19. Centrala torget

•
•

•

Ledord karaktär: Kulturell
Ledord funktion: Utställningslokal

•

14. Picknickyta vid terrariet
•
•

Ledord karaktär: Allmänning
Ledord funktion: Mötes- och samlingsplats

20. Ny park

15. Rosen
•
•

•
•

Ledord karaktär: Centrum, fest
Ledord funktion: Fontän

•
•

Ledord karaktär: Allmänning
Ledord funktion: Mötes- och samlingsplats

•

Ledord karaktär: Lustgård; interaktivitet och rörelse
Ledord funktion: Lek för barn 6 år och uppåt

22. Park vid barnens scen

17. Amiralens uteplats
•

Ledord karaktär: Rofylld; artrik
Ledord funktion: Park

21. Ny lekplats

16. Picknickyta vid huvudentrén
•
•

Ledord karaktär: Centrum, fest; parkens hjärta, puls,
lekfullhet
Ledord funktion: Ett grönt torg med plats för en ny
attraktion och plats för tillfälliga arrangemang för
omkring 200 personer.

•
•

Ledord karaktär: Centrum, fest; stark koppling till
byggnadens formspråk
Ledord funktion: Uteservering, öppnar sig mot parken.

Ledord karaktär: Lustgård; lekfull
Ledord funktion: Park med en varsam utvidgning
av befintlig lekplats. Plats grill och picknick.

11.
1.

16.
5.

8.

14.

9.
10.

6.

8.

7.
3.

12.
17.

2.

3.

15.

7.

18.

19.

4.

3.

13.

22.
21.

19.

20.

N> Planen redovisar framtida karaktärsområden i Folkets park. Områden med vit ram utgörs av karaktärsområden
som fått en övergripande gestaltning och utformning.
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Program för utveckling av Folkets Park

5. Övergripande strukturer i Folkets park
Huvudgångstråket
Befintliga gångstråk i parken
För en besökare som aldrig tidigare har varit i
Folkets park kan det vara svårt att orientera sig
i parken och en av anledningarna till det är att
marken idag består av en rad olika material.
Gångstråkets geometri och sträckningar har
förändrats allt eftersom parken byggts om.
Idag består gångstråken av asfalt, smågatsten,
stenmjöl, betongsten och gult marktegel. Det
gula markteglet finns i den norra delen av parken och kallas i folkmun för ”yellow brick road”.
Denna del av gångstråket byggdes i samband
med att man gjorde om huvudentrén vilken
även den har gult marktegel som sträcker sig
utanför parkens smidesstaket. I den södra delen
av parken består huvudgångstråket främst av
asfalt.
Gångbredden på huvudgångstråket är idag ca
fyra meter med utantag för befintligt gångstråk
av gult marktegel som är ca sex meter bred.

Avgränsning av huvudgångstråket
Som tidigare beskrivits så kan Folkets Park
delas in i karaktärsområden med olika funktioner och karaktär. Gångstråket som rör sig
mellan dessa områden är i parken definierat
som huvudgångstråket. Funktionen av detta,
förutom att vara tillgängligt för alla, bör vara
att vägleda besökaren mellan olika målpunkter
och platser i parken. Man ska på ett enkelt sätt
förstå hur man kan röra sig i parken.
Gränser mellan det som idag är huvudgångstråk och intilliggande karaktärsområde är
också otydliga vilket kan göra att parken upplevs som sliten och dåligt underhållen.

Ställningstaganden huvudgångstråket:
• Folkets park får ett väldefinierat
huvudgångstråk som leder besökaren
mellan entréer, platser och målpunkter.
• Rörelsestråk inom ett karaktärsområde
bör bibehålla eller adderas
markbeläggning som stärker karaktären
i området och har inte samma
markmaterial som huvudgångstråket för
att tydliggöra gränser.
• Befintligt gångssystem i parken behålls
och utvecklas med kompletterande ytor.
• Huvudgångstråket får ett enhetligt
uttryck och består av samma
markmaterial.
• Huvudgångstråket ska beläggas med
hårdgjort material på grund av den
höga belastningen och kraven på
tillgänglighet.
• Befintliga ytor med smågatsten bibehålls
eftersom dessa markerar viktiga
historiska platser i parken.
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Det gula markteglet som finns i parken idag.

De flesta ytor som ingår i ”huvudgångstråket är idag
asfalterade.

Gångstråk inom flera av karaktärsområdena består
idag av stenmjöl. Dessa ytor bevaras då de inte ingår i
huvudgångstråket för att förstärka karaktärsområdet.

Exempel på situation med otydlig gräns mellan huvudgångstråk och intilliggande karaktärsområde.
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Program för utveckling av Folkets Park

Åtgärd
• Det gula markteglet i den norra delen av
parken är starkt förknippad med Folkets
Parks identitet och en liknande beläggning
föreslås på de övriga delarna av huvudgångstråket.
• Entréer beläggs med gult marktegel. Befintligt gult marktegel återanvänds härvid.
Mönsterläggning kan skilja sig från huvudgångstråket.
• Det befintliga gångstråket med marktegel
kommer behöva rivas upp när VA-omläggning genomförs och denna yta beläggs
med marksten enligt samma princip som
på det övriga huvudgångstråket för att
skapa ett enhetligt uttryck längs med hela
huvudgångstråket.

• Gångstråket breddas vid korsningspunkter
och vid byggnader och går hela vägen fram
till fasaden.
• Ytan mellan Nöjesteatern och stora scenområdet ingår i huvudgångstråket eftersom
denna yta kommer bli tillgänglig för parkens besökare när stora scenområdet får
en permanent scen.
• Gångstråket läggs med friis. Friis med skålad
form används för att avleda dagvatten vid
platser där detta är ett krav.
• Nytt marktegel ska anpasssas till befintliga
träd och dess rotutbredning.

• Gångbredder blir fyra meter med undantag
för den befintliga marktegelgången och
gångarna runt centrala torgytan som förefår en bredd på sex meter.

Befintligt marktegel.

Läggningsprincip för huvudgångstråket.

Principsektion för huvudgångstråket. Bredden på gången är fyra meter, med en friis som kant.
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Gångstråk i gult tegel
Smågatsten
Hårdgjord ”matta” i tegel

100 m
10 m
Planen redovisar förslag på utbredning av huvudgångstråket och intilliggande hårdgjorda ytor med material.

>

Hårdgjort scenområde

N
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Program för utveckling av Folkets Park

Träd och vegetation
Befintlig situation
Folkets Park är en av Malmös mest besökta parker och den innehåller idag grönområden och
ett stort trädbestånd som är viktiga för parken
som helhet. Träden och övriga grönytor är viktiga karaktärskapande element som ger parken
struktur, inramning och skugga. Trädbeståndet
består både av inhemska och exotiska träd av
varierande ålder. Den vanligaste arten är parklind (Tilia x vulgaris), men även idegran (Taxus
baccata) och hästkastanj (Aesculus hippocastanum) är vanligt förekommande i parken.
Folkets Park har en bra artdiversitet och totalt
finns 76 olika arter i parken.
Åldersfördelningen på träden i parken är relativt god och man har sedan början av 1900-talet kontinuerligt planterat träd i parken. Detta
är mycket viktigt eftersom det säkerställer att
träd finns i parken i framtiden.
En inventering av parkens träd genomfördes
under år 2012 och enligt denna har merparten
av parkens träd god vitalitet. Flertalet träd har
bedömts med något begränsad vitalitet men
dessa träd bedöms kunna återhämta sig om
bättre förutsättningar ges.
Det största hotet mot trädens välmående är
inte sjukdomar, även om flertalet träd idag är
angripna av olika sjudomar så som askskottssjuka, kastanjemineramal och sköldlöss, utan
påverkan utav uppställning och byggnation.
Flera av träden lider av kompakterad jord på
grund av för närliggande hårdgjorda ytor eller
fasta anläggningar.
Övriga vegetationsytor består av gräsmattor, busk-och perennplanteringar. I den norra
delen av parken finns stora sammanhängande
gräsytor och denna del av parken är öppen i
sin karaktär. Gräsytorna är mycket välanvända
och utsätts för ett stort slitage. Den södra delen
av parken är mer sluten och har en större del
busk-och perennplanteringar. Exempel är woodlandområdet och området för veteranbilarna.

Ställningstaganden träd och vegetation
• Träden är viktiga för Folkets Park
och kontinuerlig trädplantering ska
fortsätta för att säkerställa en god
åldersfördelning i parken. En trädplan
för parken bör upprättas.
• Den goda artrikedomen ska
upperätthållas genom artvariation vid
nyplantering. Malmö stads trädplan
bör beaktas i val av art.
• Befintliga träd invid hårdgjorda ytor
ska tillgodoses med bättre och
rymligare trädgropar för att skapa
bättre förutsättningar för god vitalitet.
Åtgärder som minskar risken för
kompakterad jord bör formuleras.
• Val av växtmaterial bör anpassas till
platsers funktion och karaktär. En god
balans i parken mellan vegetationsytor
som kan beträdas, exempelvis gräs,
och vegetationsytor som ramar in och
betraktas ska hållas i åtanke vid val av
växtmaterial.

Åtgärd
• Befintliga träd i eller intill hårdgjord yta ges
bättre växtförutsättningar genom att ny
hårdgjord yta (som ersätter befintlig hårdgjord yta) anpassas för att inte hamna för
nära stam och växtgrop.
• Flertalet trädgropar för träd i utsatta lägen
renoveras och får ett toppskick av antingen
perennplanteringar, barkflis eller stenmjöl
för att undvika kompaktering.
• Nya trädplanteringar föreslås vid framförallt
centrala torgytan och yta för nya park och
lekplats (områden som tidigare arrenderats
av tivoliverksamheten).
• Förhållandevis unga och små träd som behöver flyttas på grund av dåligt läge eller
omgestaltning av platser återplanteras på
nytt läge i parken.
• Läge för nya ledning beaktas vid placering
av nya träd för att undvika komplikationer
i framtiden och för att säkerställa trädens
vitalitet.
• Befintlig gräsplantering vid stora scenområdet får ny överbyggnad och dränering.
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Befintliga träd
Område för nyplantering/
omplantering av träd
Cuba café

Perennplantering med inslag av buskar respektive
buskplantering
Gräsyta

Amiralen

Nöjesteatern
Stora scenområdet

Entré Friisgatan

Moriska Paviljongen

Centrala torgytan

Brändan

Ny park
Woodlandområdet

Ny lekplats

100 m
10 m

Befintlig park
och lek

>

Barnens scen

N

Framtida strukturplan med trädplanteringar och gräs-, buskage- och perennplanteringar i parken. Mindre planteringsytor och planteringsurnor är ej med i planen. Förändringar i förhållande till befintlig situation är fokuserade till
namngivna platser på planen (svart text).
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Program för utveckling av Folkets Park

Belysning
Befintlig situation
God ljussättning är en viktig faktor för att skapa
en trygg och vacker park äver under dygnets
mörka timmar. Belysningen i Folkets Park har
under de senaste åren bytts ut och renoverats
kontinuerligt och parken har en belysningsplan
som till stor del är genomförd.
Idag används armaturen ”Louis Poulsen LP
Nest” på en 4,5 meter hög stolpe längs gångar
och invid mindre platser. Armaturen är placerad
på ett avstånd som varierar mellan 12-18 meter.
Den aktuella armaturen används konsekvent
använd längs med huvudgångstråket med undantag för gångstråket längs med stora scenområdet där typen ”Lampas L304” är placerad.
Denna armatur upplevs idag som bländande.
Idag omgärdas parken av ett smidesstaket som
släppper in ljus i parken från omkringliggande
gators funktionsbelysning. Vid vissa partier
består dock avgränsningen av ett tätt trästaket
vilket skapar mörka partier i parken.
De flesta av parkens byggnader är idag ljussatta med någon form av fasadbelysning in mot
parken. Ett exempel är Moriskan som förblir ett
tydligt landmärke i parken även under kvällstid.
Några av de byggnader som tidigare inte använts eller varit skymda i parken, exempelvis
Brändan och delar av Nöjesteaterns fasad, är
däremot inte belysta.
Ett antal av parkens karaktärsområden har
god belysning som stärker karaktär och funktion och inbjuder till användande även under
kvällstid. Ett exempel är lekplatsområdet som
är belyst med högre master med vitt ljus som
skapar god färgåtergivning. Flertalet karaktärsområden har dock dåligt fungerande belysning.
Detta kan skapa en upplevelsemässigt otrygg
plats och dessa områden syns inte heller i parken under kvällstid. Exempel är området för
veteranbilarna och Kärlekskullen. Belysningstrategi för entréer och karaktärsområden beskrivs
i kapitel 6 och 7.

Ställningstaganden belysning:
• Belysningen i Folkets park är viktig för
att skapa en upplevelsemässigt trygg
och vacker park.
• Alla rörelsestråk i parken ska vara
ljussatta för att uppmuntra till
användande av parken även under
kvällstid.
• Fasader i parken ska ljussättas för
tydliggöra målpunkter och skapa ljusa
inramningar runt och i parken.
• Belysning ska användas som
karaktärsskapande element i parkens
karaktärsområden för att framhäva
platsens gestaltning och funktion även
under dygnets mörka timmar.

Åtgärd
• Belysingsarmatur längs med gångstråk,
”Louis Poulsen LP Nest”, bevaras och
anpassas i läge till ny utformning av huvudgångstråket. Avstånd mellan belysningstolpar bör följa direktiv från befintligt
belysningsplan.
• Armaturerna av typen ”Lampas L304”,
belägna längs med gångstråket vid stora
scenområdet, ska ersättas av ”Louis Poulsen LP Nest”. Avstånd mellan belysningsstolpar bör följda direktiv från befintlig
belysningsplan. Borttagen armatur bör
återanvändas på annan plats i parken.
• Fasader och avskärmande väggar i parken
ljussätts för att undvika mörka partier.
Exempel på mörka fasader är Brändan och
ridhuset vid Arken.
• Befintliga partier med heltäckande staket
runt parken bör bytas ut mot smidesstaketet där det är möjligt för att skapa bättre
ljusinsläpp i parken.
• Det bör utredas om befintligt smidesstaket
kan kompletteras med någon form av ljussättning för skapa ytterligare effekt och
ljus.
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Belysning längs med
huvudgångstråket

100 m
10 m
Plan med belysning längs med huvudgångstråket och vid fasad och mörka staketpartier.

>

Belysning längs med fasad
och mörka staketpariter

N
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Program för utveckling av Folkets Park

Funktionella tillägg
Befintlig situation
Folkets Park är en populär park under hela året
men framförallt under sommartid. Parkens arrangemang är välbesökta och det är viktigt att
parken kan bistå dess besökare med funktioner
som underlättar vistelse. Exempel på sådana
funktioner är toalett och källsorteringsstationer.
Idag finns fyra toalettanläggningar i parken, vid
huvudentrén, vid stora scenområdet, vid Far i
hatten och vid lekplatsområdet. Under högsäsong används även en mobil toalettanläggning,
placerad strax söder om Moriskan i området
som kallas Franska torget.
Idag finns två källsorteringsstationer i parken,
dels framför Amiralen och dels i woodlandområdet.
Det är förbjudet att cykla i Folkets Park. Cykelställ att parkera sin cykel i finns utanför huvudentrén och vid den gamla entrén vid Norra
parkgatan. Inne i parken finns inga cykelställ.
I parken har man sedan ett par år placerat ut
mindre träbodar som är öppna under högsäsong. Idén är att bodarna ska kunna ha olika
funktioner och på så sätt vara flexibla. I parken
finns bodar för verksamhet som läsning/låning
av böcker, schackspel. skridskouthyrning och
annan verksamhet som innefattar pyssel, workshop, uppträdanden och marknad.

Ställningstaganden funktionella tillägg:
• Folkets park ska främja och stötta
ett miljövänligt betéende hos sina
besökare.
• Folkets park ska vara en ren och städat park.
• Att cykla i parken är ej tillåtet. Folkets
park ska på bästa möjliga sätt bistå
med åtgärder som minimerar cykelanvändandet i parken.

Åtgärd
• En ny toalettanläggning föreslås vid ungefär
samma läge som mobil toalettanläggning
bakom Moriskan, vid Franska torget. Hur ny
toalettbyggnad ska anpassas till Moriskan
och exakt var byggnaden placeras bör utredas vidare.
• Befintlig toalettanläggning invid stora scenområdet flyttas till läge mot staket strax
söder om parkkontoret för att på ett bättre
sätt passa in i centrala torgytans nya utformning.
• Tre dricksfontäner placeras i parken, en vid
stora scenområdet, en vid gamla entrén
och en vid lekplatsområdet.
• Källsorteringsstationen i woodlandområdet
flyttas till parken vid Barnens scen.
• Nya cykelställ invid parkens utsida förelsås
vid de nya entréerna vid Friisgatan och
Falsterborgatan. Flertalet cykelställ föreslås
även längs med smidesstaketet mot Norra
parkgatan som är ett mycket populärt cykelstråk.
• Befintliga bodar behålls, nya bodar föreslås
vid det nya parkområdet.
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Befintlig toalettanläggning
Ny/flyttad toalettanläggning
Befintlig källsorteringsstation
Flyttad källsorteringsstation
Dricksfontän
Befintliga cykelställ
Nya cykelställ
Befintlig bod

100 m
10 m

Plan över befintliga och framtida funktioner som berörs i kapitlet.

>

Ny bod

N
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Program för utveckling av Folkets Park

6. Entréer
Befintliga entréer

Åtgärder

Idag har parken fyra entréer för fotgängare,
och två entréer för leveranser av fordon. Entré
för fotgängare utgörs av Huvudentrén, Gamla
entrén, entrén vid Barnens scen och entré Friisgatan (som även används för leveranser och
parkering).

Entré Friisgatan föreslås en ny utformning och
ändrad funktion eftersom detta är den mest använda entrén i parken. Idag består entrén av en
smal grind och övrig yta används för parkering.

Två entréer, för fordon med bland annat leveranser, finns mot Falsterbogatan, en vid JobbMalmö och en mellan parkkontoret och Nöjesteatern. Idag används entrén vid JobbMalmö
även av fotgängare då den står öppen under en
stor del av dagen.

Entrén mellan parkkontoret och Nöjesteatern
föreslås få ny funktion som entré för fotgängare.
Leveranser föreslås fortsätta ske via entrén vid
JobbMalmö och ny utformning föreslås för att
på ett bättre sätt kunna kontrollera tillträde
med fordon i parken.
Övriga entréer bevaras med mindre föreslagna
åtgärder.

3.

4.

2.

5.

N> Planen redovisar entréernas läge i Folkets park.
Entré för fotgängare
Entré för fordon

1.

6.

1. Huvudentrén och entrétorg
2. Entré Friisgatan
3. Gamla entrén
4. Entré Barnens scen
5. Bilentrén
6. Entré Falsterbogatan
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Huvudentré och entrétorg

Barnens
scen

Nö
jes
tea
ter
n

Huvudentrén är belägen i Folkets parks norra
del och vetter mot Amiralsgatan. Huvudentrén
gjordes om år 2004 till sin nuvarande form.
Markbeläggningen av gult marktegel sträcker
sig utanför smidesstaketet som omgärdar parken. Innanför entrén finns en informationstavla,
toaletter och verksamheten ”Cuba café”. Portalen består idag av fyra stålpelare som vardera
har en övre triangelformad stålkonstruktion
med integrerad belysning. Vid vissa tillfällen
tänds eldar i den övre stålkonstruktion. Bredvid
entréportalens båda sidor, längs med smidesstaketet, finns cykelparkeringar.

Moriskan

Befintlig situation

Orienteringskarta

Ledord karaktär
Centrum, fest; inbjudande, välkomnande

Ledord funktion
Entré för gående, mötesplats.
Informationstavlan innanför entréportalen i parken.

Åtgärd

Belysningsstrategi

• Entréns utformning bevaras enligt befintlig
utformning.

• Entrébelysning enligt befintlig anordning
•

• Markbeläggning utanför entréportalen bevaras enligt befintlig läggning. Markbeläggning innanför entréportalen tas upp och
ersätts med nytt martegel enligt principen
för huvudgångstråket.

Huvudentrén sedd från norr, utanför parken.

Befintlig belysningsstolpe/armatur vid
cykelställ ersätts av lämplig belysningsarmatur.

Program för utveckling av Folkets Park

Entré Friisgatan
Befintlig situation
Moriskan

Entrén vid Friisgatan är belägen vid Folkets
Parks västra kant, i förlängningen av Friisgatan.
Utanför entrén rör sig en stor mängd cyklister
och fotgängare längs Norra parkgatan. Friisgatans fortsättning västerut leder till triangelstationen och entrén är idag en av parkens
mest använda. Idag finns en mindre grind för
fotgängare och en större port till den parkering
som idag täcker ytan. Parken har idag en stor
mängd träd- och häckplanteringar som ramar
in den befintliga parkeringsytan. Moriskans
kortsida möter entrén österut och idag används
ytan närmst huset som in- och utgång till kontorslokaler och sophantering.

Barnens
scen

Nö
jes
tea
ter
n

Orienteringskarta

Ledord karaktär
Centrum, fest; inbjudande, välkomnande

Vy inifrån parken, mot befintligt grind och parkering.

Ledord funktion
Entré för gående, mötesplats.

Beskrivning gestaltning
När triangelstationen öppnades fick entrén vid
Friisgatan en större diginitet eftersom väldigt
många besökare tar denna väg från stationen
till parken. Entrén är därför utformnad för att
synas på långt avstånd, som en bågformad metallportal med texten ”Folkets Park” för att tydliggöra vart man är på väg. Textens utformning
är inspirerad från en gammal entré som revs.
Entréns befintliga träd bevaras och karaktären
blir grön. Några av träden flyttas inom ytan för
att skapa fritt utrymme precis innanför entrén.
Förutom den gröna karaktären föreslås en
stämningsfull belysning med inspiration från
Moriska Paviljongens karaktär. Ett vajersystem
med lyktor löper bakom entréportalen och utformningen syftar till att skapa ett skirt tak av
ljus, med referenser till nöjes- och festplatser.

Vy utifrån parken, mot Moriskans kortsida.

Foto: Bilder i Syd
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Foto på en tidigare portal vid huvudentrén. Portalen är
en inspiration till ny utformning.
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Cykelställ placeras vid entréns ena sida, längs
med smidesstaketet. Befintligt gult marktegel
i parken återanvänds vid entrén. Ytan utanför
entrén beläggs även den med gult marktegel.

Friis

gata
n

Befintligt smidesstaket tas bort och ersätts
med bred grind och nytt smidesstaket. Ny portal och grind placeras en bit in i parken, för att
skapa mer yta framför entrén, för att undvika
den trafikerade cykelleden längs med Norra
Parkgatan. Samma princip används vid ”Gamla
entrén”. En skjutgrind används för att stänga
entrén under nattid.

Cykelställ
Norr
a Pa

rkga
tan

Entréportal
Cykelställ

Ljusslingor

Miljöhus
Terrariet
Moriskan ny uteservering

Moriska Paviljongen

Illustrationsplan över entré Friisgatan.
10 m
>
N

Gångstråk i gult tegel

Befintliga träd

Byggnader i parken

Ny placering av befintliga träd

Nya fasta konstruktioner

Position för vy

Program för utveckling av Folkets Park

Åtgärd

Belysningsstrategi

• Funktionen som parkeringsplats försvinner
från entréytan.

• Effekbelysning som stärker ram och text i ny
entréportal.

• Det befintliga smidesstaketet med grind för
bilinfart och gående rivs och ersätts med
större entréportal för gående.

• Strax bakom entréportalen förelsås ett vajersystem med lyktor. Respektive vajer förankras i en belysningsmast. Lyktorna bildar
ett ljustak strax innanför portalen.

• I dialog med Moriska Paviljongen och Stadsfastigheter utreds om verksamhetens uteservering kan lokaliseras mot entréplatsen,
invid de lokaler som idag används som
kontor. Nya kontorslokaler behövs i så fall
upprättas, inom Moriskan eller på annan
plats.

• 1-3 belysningspunkter bör adderas framför
Moriskans kortsida av samma typ som huvudgångstråkets belysning (eventuellt kan
befintliga armaturer användas)

• Ett miljöhus för Moriskans sophantering föreslås. Utformning och exakt läge ska utredas
vidare.
Foto: CC, Pixality

36

Inspirationsbild på belysningsinstallation.

Vy från Friisgatan, mot den nya entréportalen. Bilden visar den nya entréportalen, ljusslingorna och träden i bakgrunden. Nya cykelställ är placerade till vänster om portalen.
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Gamla entrén
Befintlig situation

Barnens
scen

Nö
jes
tea
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Moriskan

Den gamla entrén är belägen i Folkets Parks
västra del och vätter mot cykel- och gångbanan vid Norra parkgatan. Entrén är den äldsta
i parken och ramar in den historiska siktlinjen
från Suellska villan. Gamla entrén byggdes 1910
och har sedan dess bevarats i utformning och
färgsättning. Entrén består av en träkonstruktion med en tydlig portal. I konstruktionen finns
infogade belysningspunkter som förstärker
portalens form när mörkret tar vid. Vid entrén
förskjuts staketet in något och en platsbildning med cykelparkering bildas precis framför
entrén utanför parken. Markbeläggningen vid
entrén består av smågatsten i ett bågformat
mönster.

Orienteringskarta

Ledord karaktär
Kulturell; inbjudande, välkomnande

Ledord funktion
Entré för gående

Foto: Johan Bävman

Åtgärd
• Portalen och utformningen vid gamla entrén
bedöms vara historiskt värdefull för parken
och ska bevaras och vid behov restaureras
med beaktning för utformningen.
• Markbeläggningen av smågatsten vid entrén
behålls och förstärks genom att förlänga
ytan en bit in i parken. Idag är denna yta
belagd med asfalt.

Foto på Gamla Entrén, inifrån parken.

Belysningsstrategi
• Befintlig belysning i entréportalen bibehålls
och renoveras efter behov.

Ytan av smågatsten bevaras och förlängs till stenmjölsytan vid Långa Dammen.

Foto på Gamla Entrén, med Suellska villan i bakgrunden och Långa Dammen i förgrunden

Program för utveckling av Folkets Park

Entré Barnens Scen
Moriskan

Befintlig situation
Entrén vid barnens scen är belägen i Folkets
Parks sydöstra del. Entrén är kopplad mot Falsterbogatan.
Entrén byggdes år 2008 och har tema teater
med inspiration från Barnens scen. Entrén består av en röd entréportal med en skjutgrind.
Innanför entrén finns en bred trappa och ramp
med mur utav av vit betongsten. Längs med
rampen löper en planteringsbädd med perrenplanteringar. Ytan utanför entrén består av en
mindre plats med två solitärträd och markbeläggning utav smågatsten.

Barnens
scen

Nö
jes
tea
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Orienteringskarta

Innanför entrén finns ett entrétorg som idag
består av en grusad yta med flertalet större
träd. Entrén till Barnens scen vätter mot entrétorget via en mindre ramp.

Ledord karaktär

Foto på den röda entréportalen inifrån parken. Till höger
skymtas entrén till Barnens scen.

Centrum, fest; inbjudande, välkomnande, lekfull

Ledord funktion
Entré för gående, länk mellan den befintliga och
nya lekplatsen och förplats till Barnens Scen.

Åtgärd
• Markmaterialet byts ut mot gult tegel. Det
gula teglet sträcker sig en bit ut mot korsningen Falsterbogatan/Trelleborgsgatan.
• Den röda entréportalen bevaras.
• Utformning av trappa och ramp bevaras men
materialet byts ut mot gult tegel.
• Planteringsbäddar för befintliga träd renoveras och trädens stam och rötter skyddas
genom en väl tilltagen perennplantering
kring träden.
• Konstverket ”Clownen Miko” placeras på en
specialutformnad bänk kring trädet mitt på
entrétorget. Bänken är cirkulär och något
ondulerande i överkant för att anpassa sitthöjden för både barn och vuxna.

Foto på Clownen Miko.
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Perennplantering
runt befintliga träd

Befintlig ramp
Placering Clownen Miko
Befintlig trappa

10 m

Illustrationsplan över entrén.

>

Ny bänk runt träd

N

Förslag Bänk med clownen miko
barnens scen, Folkets park
alla mått i mm

Illustration på bänken runt trädet med Clownen Miko
placerad på bänken.

Bänken är förskjuten åt norr och
väster utifrån befintligt träd, för
att undvika befintliga brunnar

Falste

rbogat

an

situationsplan

Belysningsstrategi

Mikos bänk

• Befintlig funktionsbelysning fungerar väl
Teaterentrén
idag och behålls.
Barnens scen

• Clownen Miko belyses genom belysningsspot från entrén vid barnens scen.
N Skala 1:500

• Bänken får infälld belysning placerad under
träsitsen.

Skissvy över entréntorget vid entrén. På bilden syns
bland annat den runda bänken runt den befintliga trädet vid entrén till Barnens scen. Konstverket ”Clownen
Miko” sitter på bänken.

Program för utveckling av Folkets Park

Bilentré
Befintlig situation
Moriskan

Bilentrén är belägen i Folkets Parks östra del
och vätter ut mot korsningen Falsterbogatan
och Sölversborgsgatan. JobbMalmö, som ansvarar för den övergripande skötseln i parken,
har sitt arbetsområde i parken strax norr om
entrén. Idag står grinden in till parken öppen
hela dagen och entrén används idag som entré
även av gående och cyklister.

Barnens
scen

Nö
jes
tea
ter
n

40

Orienteringskarta

Ledord karaktär
Anspråkslös och enkel

Ledord funktion
Entré endast för fordon. Befintligt entréområdet hägnas in och avgränsas mot parken och
blir en del av JobbMalmös yta.

Åtgärd
• JobbMalmös arbetsområde hägnas in i
förhållande till övriga parken genom en
avskärmande vägg mot området söder om
entrén.

Belysningsstrategi
• Väl avbländad funktionsbelysning vid entrén
och längs vägen mellan grindarna. Armatur
enligt samma princip som vid huvudgångstråket.
• Den avgränsande väggen söderut kan med
fördel ljsusättas.

• En grind adderas vid den punkt där det idag
står en bom. Både grinden mot parkens
utsida och den inre grinden kopplas till
ett passagesystem. Åtgärden syftar till att
skapa arbetsro och ett något utökat område för JobbMalmö men också att minska
olovlig bilkörning i parken.
• Alla transporter in till parken förutom till
stora scenområdet måste först passera
JobbMalmös yta innan de släpps in i parken
via en låsbar grind.

Foto på befintlig entré, inifrån parken. På fotot syns
befintlig bom som utgör ungefärligt läge för ny grind.
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Skissvy som visar ny grind och vägg mot den nya parken strax söder om bilentrén.

Grind

Avskärmande vägg
Nöjesteatern

Elhus

Grind
JobbMalmö

Falst
e
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atan

Illustrationsplan över bilentrén.
10 m
N>

Gångstråk i gult tegel

Befintliga träd

Byggnader i parken

Nya träd

Nya fasta konstruktioner

Position för vy

Program för utveckling av Folkets Park

Entré Falsterbogatan
Befintlig situation
Moriskan

Entrén är belägen vid Folkets Parks nordöstra
del, vid Falsterbogatan, mellan Nöjesteatern
och parkkontoret. Entrén används idag som
infart för leverens till ”stora scenområdet” och
har en bred port som ställs upp när leverenser
sker. Utanför entrén finns idag uppställningsytor och parkeringsplatser.

Barnens
scen

Nö
jes
tea
ter
n
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Orienteringskarta

Strax innanför den befintliga porten finns idag
ett teknikhus.

Ledord karaktär
Centrum, fest; inbjudande, välkomnande

Ledord funktion
Entré för gående samt entré för fordon till stora
scenområdet
Foto på befintlig grind inifrån parken.

Beskrivning gestaltning
Den nya entrén för gående är något inskjuten i
förhållande till Falsterbogatan eftersom platsen
framför entrén idag används för uppställning
och parkering. Befintligt trästaket vid entrén,
byts ut mot ett vackert, något genomsiktligt
staket, i guldgula nyanser. Denna vägg blir en
del av entréns utformning och karaktär och
även det befintliga teknikhuset kläs in i samma
material för att skapa en helhet. Genom att använda väggen mellan entrén och parkkontoret
kopplas porten till Falsterbogatan och entrén
synliggörs och förtydligas.
Befintligt trästaket mellan entrén och JobbMalmös byggnader byts ut mot smidesstaket enligt
samma modell som inhägnar övriga parken för
skapa ljusinsläpp och god insyn mot parken och
parkkontoret.
Entréöppningen förstärks med ljuspelare, på
respektive sida om entrén. Pelarna består av ett
lysande, genomsiktligt material och har en topp
av mässing. Pelarna skapar en tydlig inramning, fri sikt mot Moriska Paviljongens vackra
takkupoler (som inspirerat till karaktären) och

Foto på befintlig grind utifrån parken.

lämnar utrymmet uppåt fritt för att underlätta
för större fordon med leveranser till stora scenområdet.
En koppargrön, perforerad metallport stänger
grinden under nattid. Porten skapar viss insyn
under nattid med blir också en vacker vägg mot
Falsterbogatan.
Det gula markteglet sträcker sig utanför entréportalen och ersätter befintlig smågatsten på
platsen framför entrén. Cykelställ placeras längs
med det guldgula staketet.
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Parkkontoret

Teknikhus
Nöjesteatern
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Illustrationsplan över Entré Falsterbogatan.
10 m
N>

Gångstråk i gult tegel
Byggnader i parken
Position för vy
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Program för utveckling av Folkets Park

Åtgärd

Belysningsstrategi

• Entrén öppnas upp för fotgängare och får en
ny utformning och blir en viktig koppling
till stadens områden nordöst om parken.

• Entréns två pelare ljussätts inifrån med vitt
ljus som lyser igenom pelarmaterialet.

• Utformningen ökar entrén synlighet i förhållande till Falsterbogatan, får en ny gestlatning men möjliggör samtidigt för fordon att
ta sig till stora scenområdet.
• Befintliga parkeringsplatser precis utanför
entrén invid Falsterbogatan tas bort och
ytan ersätts med markbeläggning av gult
marktegel likt det på huvudgångstråket i
parken

• Entréns guldskimmrande väggpanel ljussätts
med passande effektbelysning.
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Skissvy på entrén, sedd från Falsterbogatan. Bilden visar den nya guldskimmrande väggen och ljusportalerna på
respektive sida om ingången. I bakgrunden skymtas baksidan på scenen vid stora scenområdet och trappan vid
centrala torgytan.

Skissvy på entrén, sedd från Falsterbogatan. Bilden visar porten när entrén är stängd. Entréporten har viss insyn genom den perforerade metallen men är mer solid än det vanliga smidesstaketet. En stor del av vyn in mot parken består av baksidan av scenen varför utformningen av denna är av stor vikt eftersom den är ”framsida” mot entrén.
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Program för utveckling av Folkets Park

7. Karaktärsområden
Folkets Park har delats in i en rad områden
med olika karaktär och funktion. Variationen
mellan dessa karaktärsområden är viktiga för
parken som helhet och bidrar till mångfald och
möjlighet till olika typer av upplevelser och
aktiviteter.
I detta kapitel beskrivs respektive karaktärsområde och åtgärder vad gäller förändringar av
den fysiska miljön.
Karaktärsområden som förelsås ny gestaltning
och därmed mer omfattande åtgärder, utifrån
beslut om inriktningsmål i utredningen ”Program för utvecklingen av Folkets Parks södra
delar” (beskrivet i kapitel 1 ), presenteras sist i
kapitlet.
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17.
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13.
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N> Planen redovisar framtida karaktärsområden i Folkets Park. Karaktärsområden markerade med vit kant föreslås ny övergripande gestaltning och presenteras sist i kapitlet.
1. Arken (Arkens förgård)
2. Plaskdamm
3. Lekplats
4. Veteranbilarna
5. Woodland
6. Kärlekskullen
7. Minigolf

8. Långa dammen
9. Trädallén
10. Picknickyta bakom Moriskan
11. Franska torget
12. Moriskans baksida
13. Jaktpaviljongen
14. Picknickyta vid terrariet

15. Rosen
16. Picknickyta vid huvudentrén
17. Amiralens uteplats
18. Stora scenområdet
19. Centrala torget
20. Ny park och lekplats
21. Park vid barnens scen
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Arken (Arkens förgård)

Barnens
scen

Foto: Johan Bävman

Orienteringskarta

Ledord karaktär
Lustgård; skapande, lekfull

Nö
jes
tea
ter
n

Arken är belägen i parkens sydvästra hörn och
och består idag av stallbyggnader, ridhus och
inhägnader med plats för mindre djur. Namnet
på karaktärsområdet kommer från den båtformade konstruktionen som finns i områdets
norra del. Tidigare bedrevs djurhållning med
bland annat hästar, kaniner och höns. Karaktärsområdet har en förgård av grus och en
mindre kiosk. Kontraktet med den befintliga arrendatorn har sagts upp och förhandlingar med
potentiella verksamheter med inriktning på djur
och natur har inletts. Befintliga byggnader inom
karaktärsområdet är behov av upprustning.

Moriskan

Befintlig situation

Arken, sedd norrifrån.

Ledord funktion
Arken bör drivas med fortsatt inriktning på
djur och natur. Förgården bör ha en koppling
till verksamheten men ska vara en tydlig del av
parken. Plats för picknick.

Foto: Johan Bävman

Vaktmästarbostaden, sedd utifrån Norra Parkgatan utanför parken.

Ponnyverksamheten vid Arken.

Program för utveckling av Folkets Park

Åtgärd

Belysningsstrategi

• Konstruktionen ”Arken”, har formen av en
båt och utgör inhägnaden för de mindre
djuren, bör rivas och erättas med ny utformning eftersom den idag tar upp en stor
yta, skymmer sikten in mot området och
inte har någon ytterligare funktion än den
som inhägnad för djur.

• Befintliga armaturer vid Arkens förgård
lokaliseras vid passande läge utifrån ny
utformning.

• Befintliga byggnader inom karaktärsområdet
bör rustas upp och renoveras.
• Den gamla vaktmästarbostaden, som ligger i
linje med Möllevångsgatan, bör lyftas fram
och göras synlig även inifrån parken.

• Befintligt plank mot Kristianstadgatan ljussätts på ett sätt som inte påverkar djurens
välbefinnande.
• Befintlig bebyggelse (ridhus, stallbyggnader
och vaktmästarbostaden) bör ljussättas vid
fasad.
• Vidare ljusstrategi utreds när förutsättningar
för funktion och karaktär har fastlagts.

• Utformningen framför arken bör utformnas
utifrån inriktningen mot djur och natur.

Foto: Johan Bävman
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Hönsgården vid Arken.
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Plaskdamm

Barnens
scen

Nö
jes
tea
ter
n

Plaskdammen är belägen parkens södra del
mellan lekplatsen, Arken, woodlandområdet
och Veteranbilarna. Karaktärsområdet består
av en damm som fungerar som badplats på
sommaren och isbana på vintern. Dammen är
något nedsänkt i förhållande till sin omgivning
och man når idag dammen via två trappor vid
områdets norra kant. Runt dammen finns träliknande kompositmaterial och närmst trapporna
vid entréer ligger mindre betongstenar. Runt
plaskdammen finns sittbänkar utplacerade men
det saknas idag en ordentlig picknickplats för
större besöksgrupper.

Moriskan

Befintlig situation

Orienteringskarta

Plaskdammen har idag en ljudanordning och
längs med dammens kant finns stolparmaturer
med vita skärmar som under kvällstid skiftar i
olikfärgat ljus.

Ledord karaktär

Plaskdammen under vintertid, en isbana.

Lustgård; aktivitet, lekfull

Foto: Johan Bävman

Ledord funktion
Plaskdamm på sommarhalvåret och isbana på
vintern.

Åtgärd
• Plaskdammen är en välanvänd plats under
både sommar- och vinterhalvåret och bör
bibehålla sin funktion och karaktär.
• Plaskdammen bör kompletteras med en
”Mellisplats” för större besöksgrupper att
inta picknick och mellanmål. Mellisplatsens
läge kan med fördel placeras i områdets
nordvästra del, invid den befintliga entrén.
Mellisplatsen bör innefatta sittplatser med
takkonstruktion för att skydda mot regn
och vind.

Plaskdammen under sommartid, en badplats.

Belysningsstrategi
• Befintlig ljus och ljudanordning bevaras. Installationen är i behov av en renovering.
• Ny ”Mellisplats” ljussätts genom ljussättning i
takkonstruktionen.

Program för utveckling av Folkets Park

Lekplats

Längs med lekplatsens södra kant löper ett
grönområde med flertalet träd. En slänt tar
upp nivåskillnaden mot Kristianstadgatan. I
mitten av området finns en toalett. Invid denna
finns en tätare trädplantering av uppstammad
idegran. I områdets östra del finns ett mindre
grönområde med grill- och picknickplats.
Denna del beskrivs närmre under rubriken ”park
vid barnens scen”.
Under de senaste åren har lekplatsen fått nya
belysningsarmaturer bestående av höga master
med riktade spotlights med vitt ljus för att skapa en trygg och funktionell miljö under dygnets
mörka timmar.

Barnens
scen

Orienteringskarta

Foto: Johan Bävman

Lekplatsen är belägen i Folkets Parks södra del,
längs med Kristianstadgatan. Genom lekplatsen
går huvudgångstråket och de olika lekområdena består idag av ytor med sand kantrade
av en en kubbkant vilken nyligen renoverades.
Lekplatsen har idag utrustning riktade mot
både yngre och äldre barn. I den västra delen
finns ett större klätternät och mindre kompletterande klätter- och balansutrustning. I mitten
av karaktärsområdet finns en större klätterställning som löper över gångstråket. I den östra
delen finns gungor. Inom området finns mindre
perennplanteringar och sittplatser.

Moriskan

Befintlig situation

Nö
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tea
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Lekställningen som löper över gångstråket genom
lekplatsområdet.

Ledord karaktär

Foto: Johan Bävman
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Lustgård

Ledord funktion
Stadsdelslekplats för åldrarna 0-12 år

Nät- och sandlek inom lekplatsområdet.

Åtgärd
• Lekplatsen bedöms vara välfungerande och
framtida åtgärder bör fokusera på att renovera befintlig utrustning och vid behov
ersätta med nya lekredskap med liknande
funktion.
• Ett antal träd bakom, och strax söder om
toalettbyggnaden kommer behöva rivas
pga ledningsarbete. Man bör vidta åtgärder
för att undvika rivning av det befintliga idegransbeståndet. Nyplantering vid lämpligt
läge bör genomföras för att ersätta rivna
träd.

• En ny dricksfontän planeras att placeras vid
toalettbyggnaden.

Belysningsstrategi
• Befintlig belysningsanordning bedöms vara
välfungerande och bör bevaras och renoveras vid behov.
• Befintlig fasadbelysning vid toalettbyggnaden bör ses över. Viktigt att området
bakom toaletten ljussätts för att undvika
mörk och otrygg plats.
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Veteranbilarna

Barnens
scen
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Veteranbilarna är belägna strax norr om lekplatsen, invid entrén vid Barnens scen. Karaktärsområdet är ett av de grönaste i Folkets park
och utgörs till största del av planteringsbäddar
med låg vegetation bestånde av perenner, friväxande buskage och solitära träd. Mellan växtbäddarna löper den bana som veteranbilarna
kör på. Karaktärsområdet är avgränsat med en
klippt häck och områdets entré utgörs av en
byggnad i områdets norra del. Belysning utgörs
idag av markspottar längs med banans kant
som till stor del inte fungerar.

Moriskan

Befintlig situation

Orienteringskarta

Ledord karaktär
Rofylld; avskild, omsluten, artrik

Ledord funktion
Ska fortsätta fungera som plats för veteranbilar
på prov under ett par år. Annan funktion kan
komma att bli aktuell i framtiden och då med
karaktär enligt ovan.

Planteringsytorna med perenner och lägre buskage är
vackra även under vintertid.

Åtgärd
• Malmö stad äger Veteranbilarna som planeras för att fortsätta vara i bruk på prov under ett par år och förutsättningar för detta
bör tillgodoses.
• Om beslut om nerläggning av Veteranbilarna
blir aktuellt i framtiden bör karaktärsområdets ledord gällande karaktär; rofylld,
avskild, omsluten och artrik fungera vägledande för områdets utveckling. För att
säkerställa denna karaktär är det viktigt att
området fortsätter vara tydligt avgränsat i
förhållande till omgivningen.
• Befintliga planteringsytor bör upperätthållas
och forsätta utvecklas. Om träd i framtiden
behöver tas ner ersätts dessa med nya.

Entrébyggnaden fungerar som start och mål för veteranbilarna.

Belysningsstrategi
• Befintliga markspottar renoveras och förbättras.
• Entrébyggnadens ljussättning ses över.
Byggnaden bör ljussättas på ett inbjudande
vis.

Program för utveckling av Folkets Park

Woodland
Woodlandområdet är beläget i Folkets Parks
västra del och angränsar till Långa dammen,
Arken och Plaskdammen. Karaktärsområdet består av större planteringar med marktäckande,
skuggtåliga växter och träd som främst utgörs
av bok. Trädens kronor är stora och skapar ett
tak över hela woodlandområdet. Stenmjölsgångar löper idag genom området.

Moriskan

Befintlig situation

Barnens
scen

Nö
jes
tea
ter
n

52

Orienteringskarta

I woodlandområdets södra står idag 4-5 bodar
som under de senaste åren arrenderats av ABF
och karaktärsområdet kallas, förutom woodlandområdet, för ”Bodskogen”. Ytan som bodarna står på har tidigare utgjorts av gräs och
idag är gränserna mellan de olika markmaterialen otydliga på grund av hårt användande.
En mindre fontän, kallad Najaden, från år 1938
står på gräsytan bakom bänkarna längs med
huvudgångstråket. Fontänen är idag inte i bruk.
Belysning utgörs idag av stolparmaturer längs
med gångstråket. I en del av växtbäddarna
finns även det ljussatta konstverket ”Ljusparasiter” som tillkom under vinterarrangemanget
”Vinterland” år 2004.

Ledord karaktär
Vild; mystisk, stilla, artrik

Ledord funktion

Woodlandområdet under vintertid.

ner av de som använder bodarna.
• En ny planteringsbädd skapas runt två fristående träd i områdets östra del. Växtbädden
får en tydlig gräns mot huvudgångstråket
och skapar samtidigt bättre förutsättningar
för de befintliga träden som idag har
synliga rötter som inte bör trampas ner.
Växtmaterialet bör samspela med befintlig
markvegetation.

Park med plats för avskildhet.

Åtgärd
• Gränser mellan olika markmaterial tydliggörs
genom att den befintliga gräsytan får en
tydlig avgränsning. Den idag nedtrampade
gräsytan görs om till en stenmjölsyta eftersom denna del är skuggig och lätt trampas

• Den öppna stensmjölsytan i woodlandområdets södra del kan användas som plats för
bodar och sittbänkar för de som vill slå sig
ner i området.
• Den befintliga fontänen renoveras och sätts
i bruk.
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Belysningsstrategi

Arken

• Befintlig funktionsbelysning, typen ”Louis
Poulsen LP Nest”, längs med gångstråket
inne i woodlandområdet behålls och renoveras efter behov.
• Det befintliga konstverket ”Ljusparasiter”,
renoveras genom att addera nytt UV-ljus
på ytan.

Gräsplantering

Woodlandområdet

• Den befintliga fontänen ljussätts med effektbelysning av passande karaktär.
Ny perennplantering

10 m

N>

Foto: Johan Bävman

Illustrationsplan över woodlandområdet.

Woodlandområdet under sommartid, med bodar och tillfällig möblering.

Program för utveckling av Folkets Park

Kärlekskullen
Kärlekskullen är belägen mellan woodlandområdet och minigolfbanan. Karaktärsområdet
är idag lite undangömt och entré sker via
minigolfbanans södra del genom en trappa av
natursten. Kullens slänter utgörs av buskplanteringar och flerstammiga mindre träd. Uppe
på platån finns en mindre plats med en enkel
sittbänk. Kärlekskullen används idag inte i särkilt stor utsträckning eftersom platsen döljs av
vegetation och det är svårt hitta trappan upp
till platsen.

Moriskan

Befintlig situation

Barnens
scen
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jes
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Orienteringskarta

Ledord karaktär
Kulturell; romantisk, rofylld

Ledord funktion
Avskild sittplats

Åtgärd

Trappan ned mot minigolfbanan.

• För att göra Kärlekskullen mer synlig och
tillgänglig, anläggs en trappa mot huvudgångstråket, i västlig riktning. Karaktären
på trappan bör vara den samma som befintlig trappan i natursten.
• Vegetationen gallras så att platsen synliggörs.
• Ny bänk bör ersätta befintlig bänk då denna
är i dåligt skick.
• Befintligt inspringsskydd längs med platåns
kant ersätts med nytt skydd i smide.

Utiskt mot Woodlandområdet och Långa Dammen
från platån på kärlekskullen. På fotot syns även befintligt inspringningsskydd.

Belysningsstrategi
• För att synliggöra kärlekskullen, och samtidigt skapa förutsättningar för en upplevelsemässigt trygg plats, bör effektbelysning
adderas längs med platåns kant. Färgen
kan med fördel vara röd.
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Minigolf

Orienteringskarta

Foto: Johan Bävman

Banan är uppdelan i två sektion, en i norr och
en i söder och avgränsningen mot omgivningen
sker idag via ett vitt staket av trädgårdskaraktär. Mellan de två delarna går ett gångstråk.
Idag kan det vara svårt för besökare att se att
banan fortsätter i den södra delen eftersom
dessa är avgränsade från varandra via staketgrindar.

Barnens
scen
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Minigolfbanan, som även kallas för ”äventyrsminigolfbanan”, är belägen mitt i parken och fick
för några år sedan en ny utformning med Malmösymboler i betongmaterial som tema. Entré
sker idag i norr, via kioskverksamheten ”Ben &
Jerrys glassbar”.

Moriskan

Befintlig situation

Under högsäsong finns en uteservering med
bord och bänkar strax öster om kioskbyggnaden, utanför staktet.
Minigolfbanan i betong och konstgräs.

Från golfbananas sydöstra del kan besökare
ta sig upp till Kärlekskullen via en naturstenstrappa.

Ledord karaktär
Centrum, fest; grönskande

Ledord funktion

Det befintliga vitmålade staketet.

Foto: Johan Bävman

Minigolfbana med Malmötema

Minigolfbanan
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Program för utveckling av Folkets Park

Åtgärd

Belysningsstrategi

• Minigolfbanans utformning bevaras och rustas upp vid behov.

• Befintlig effektbelysning ersätts av småskalig
funktions- och effektbelysning av trädgårdskaraktär. Belysning ska inte blända.
Det bör utredas om pollare av samma typ
som används längs med huvudgångstråket,
” ”Louis Poulsen LP Nest” kan användas.

• För att skapa en bättre koppling mellan minigolfbanan och parken föreslås en sittmur
som avgränsning istället för det befintliga
staket. Sittmuren föreslås bestå av slät betong för att samspela med minigolfbanans
tema.
• Delar av den befintliga avgränsningen förelsås lämnas öppen för att på ett tydligare
sätt bjuda in till minigolfbanan. Dessa
öppna sektioner förelsås vid ytan mellan
den norra och södra delen av minigolfbanan. Befintliga avgränsningar bestående av
planteringsbäddar bevaras och ersätts inte
med sittmur.

Sittmur

Minigolfbana
Sittmur

Minigolfbana

Sittmur
Far i
hatten

Illustrationsplan över Minigolfbanan och den nya sittmurens utbredning.
10 m

N>

Sittmur

57

Långa dammen

Barnens
scen
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Långa dammen är belägen vid den ”Gamla
entrén” och finns i parkens västra del. Dammen
anlades redan i början på 1800-talet. Karaktärsområdet består av en rektangelformad damm
med gräsklädda slänter. Vid långa dammens
östra kant finns en plats omgiven av en pergola
och sittbänkar. Bakom pergolan finns ett par
större träd som markerad siktlinjen mot Suellska villan.

Moriskan

Befintlig situation

Orienteringskarta

Längs med dammens långsidor löper gångstråk
med stenmjöl. Sittbänkar och belysningsarmaturen ”Kalla” finns placerade längs med stenmjölsgången. Plaskdammens östra kant består
av ett mindre vattenfall och i dammen finns
även 11 mindre fontäner. Renovering slutförs
under våren 2014

Ledord karaktär
Kulturell; romantisk, tidstypisk

Långa Dammen sedd från öster.

Ledord funktion
Vattenspegel med litet vattenfall och fontäner.
Plats för möte, lugn och vila.

Åtgärd
• Plaskdammen är en av Folkets Parks historiska platser och framtida åtgärder bör
beakta och bevara befintlig karaktär och
utformning.
• Befintlig pergola och markbeläggning av
smågatsten bevaras.

Långa Dammen sedd från Gamla entrén. I bakgrunden
syns pergolan och de två träden som ramar in siktlinjen.

Belysningsstrategi

• En renovering av dammens grundläggning,
fontäner och vattenfall har påbörjats och
kommer färdigställasunder våren 2014.

• Belysningsarmatur längs med stenmjölsgång
enligt befintlig anordning, med aramturen
”Kalla”.

• En ny dricksfontän planeras att placeras vid
områdets västra del.

• Renoverade fontäner och vattenfall i plaskdammen förstärks med ny effektbelysning.
• Trädportalen bakom pergoaln bör förstärkas
med effektbelysning för att förstärka siktlinjen mot Suellska villan även kvällstid.

Program för utveckling av Folkets Park

Trädallén
Trädallén är belägen i parkens västra del mellan
Långa dammen och Franska torget. Trädallén
består av lindträd vilka står med ca åtta meters
mellanrum. Trädallén sträcker sig i öst-västlig
riktning och har ett promenadstråk av stenmjöl.
Lindarna är viktiga för karaktärsområdet och
enligt den trädinventering som genomfördes
under 2012 har de flesta träden i allén god vitalitet.

Moriskan

Befintlig situation

Barnens
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Orienteringskarta

Längs med allén finns äldre armaturer bestående av tre bollkupoler i olika nivåer.

Ledord karaktär
Kulturell

Ledord funktion
Starkt rumsbildande element i denna del av
parken. Viktig för upplevelsen av Långa dammen.

Åtgärd
• Alléns karaktär och utformning bedöms vara
en kvalitet för Folkets park och bör bevaras
enligt befintligt karaktär.

Trädallén

Belysningsstrategi
• Befintliga ljusarmaturer byts ut mot typen
”Louis Poulsen LP Nest” som finns längs
med huvudgångstråket idag.
• Befintliga belysningsarmturer återanvänds i
karaktärsområdet ”Franska torget”.

• Lindarnas storlek och kronutbredning är viktig för både det aktuella karaktärsområdet
och det intillliggande karaktärsområdet
Långa dammen. En trädplan bör innefatta
återplantering av träd av större kvalitet om
nedtagning av något av träden blir aktuellt
i framtiden.

Befintlig aramtur som ersätts av ”Louis Poulsen LP
Nest”. Aramturen återanvänds i det intilliggande karaktärsområdet Franska torget.
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Picknickyta bakom Moriskan
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Picknickytan är belägen mellan Moriskans baksida och trädallén. Karaktärsområdet består av
två mindre gräsmattor som har en svag lutning
upp mot växtbäddarna som kantrar Moriskans
baksida. Platsen kan tyckas vara oansenlig men
används i stor utsträckning som picknick- och
vistelseyta av besökare som vill ha lite avskildhet, lugn och skugga.

Moriskan

Befintlig situation

Orienteringskarta

Längs stenmjölsgången mellan de två gräsmattorna, mot Moriskan Paviljongens baksida, står
belysningspollare.

Ledord karaktär
Centrum, fest; rofylld

Ledord funktion
Mötes- och samlingsplats

Åtgärd

Belysningsstrategi
• Befintliga belysningspollare bevaras och
rustas upp vid behov. Om omarbetning av
karaktärsområdet blir aktuellt efter beslut
om Moriskans baksida anpassas ljussättning
till ny utformning.

Foto: Johan Bävman

• Picknickytan bedöms vara en populär plats
i Folkets Park då denna typ av mindre
gräsmattor inte finns i så stor utsträckning
i parken. Picknickytan bör bevaras men kan
anpassas efter behov och utformning av
Moriskans baksida.

Gången mellan de två gräsmattorna. I bakgrunden
syns Moriskan.

Spontanlek och picknick på gräsmattan.

Program för utveckling av Folkets Park

Franska torget
Befintlig situation

Karaktären är, som namnet tyder på, inspirerad
av ett fransk torg med stora solitära träd och
markbeläggning av stenmjöl. Trädens kronor
skapar ett tak över hela ytan som tack vare sin
öppna utformning ofta används som plats för
tex marknader eller tillfälliga installationer som
skateramper och konstverk.
Eftersom platsen ofta används som arrangemangsplats och därmed utsätts för hård belastning är marken hårt packad vilket gör att vatten
lätt blir stående i vissa delar.

Moriskan

Franska torget är beläget i parkens västra del,
mellan trädallén, Moriskans baksida och entré
Friisgatan. Mellan Franska torget och smidesstaketet mot Norra parkgatan finns en smal
gräsremsa som ofta används som picknickyta
av mindre sällskap. I karaktärsområdets norra
del finns tre bodar som används som plats för
schackspel under sommarhalvåret.

Barnens
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Orienteringskarta

Franska torget med sina stora träd och stenmjölsbeläggning. Till vänster syns den långsmala gräsmattan
längs med smidesstaketet.

Karaktärsområdets belysning består idag av
äldre armturer med tre bollkupoler i olika nivåer.

Ledord karaktär
Centrum, fest; grönt torg, flexibel

Ledord funktion

Den befintliga armaturen med bollkupoler.

Tillfälliga arrangemang och installationer

Belysningsstrategi

Åtgärd
• Karaktärsområdet är unikt i Folkets Park och
bedöms vara en kvalitet i parken.

• Befintliga belysningsarmaturer bedöms
fungera bra med karaktären som fransk
torg och bör bevaras. Likadana armaturer
som tas från allén placeras ut vid lämpligt
läge i området.

• Franska torget ska kunna användas som
plats för tillfälliga arrangemang som inte
innebär för hårt tryck på marken.

• Befintlig armatur och ljusskälla ses över för
skapa en bättre ljusåtergivning och avbländning.

• Delar av det befintliga trädbeståndet har
bedömts ha en något sämre vitalitet enligt
den trädinventering som genomfördes
2012. Om nedtagning av träd blir aktuellt
ska dessa ersättas med nya.
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Moriskans baksida

Ytan var tidigare Moriskans framsida och fungerade som plats för uteservering och vistelseplats med goda utblickar mot trädallén och
långa dammen.

Barnens
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Moriskans baksida består idag av en plattsatt
yta som söderut terrasseras upp mot de planteringsytorna som omgärdar området. Terrasseringen fungerar som åskådaryta och byggdes
efter att Moriskan fick en mindre utomhusscen
på baksidan.

Moriskan

Befintlig situation

Orienteringskarta

Moriskans verksamhetsutövare använder baksidan som plats för uteservering under sommartid varför en avgränsning mot omgivningen
behövs. Idag används ett enklare och lägre
trästaket som avgränsning. Invid Moriskans fasad finns vita stödmurar som även den fungerar
som avgränsare.
Moriskans baksida upplevs som en splittrad yta
med flera olika typer av markmaterial, nivåer
och avgränsare. Ytan används inte i särskilt stor
utsträckning eftersom den upplevs som en del
av Moriskan, även när den inte används som
plats för uteservering.

Entré till Moriska Paviljongens baksida sker idag via en
ramp och trappa från Franska torget.

Ledord karaktär
Centrum, fest; stark koppling till byggnadens
formspråk

Ledord funktion
Scen med plast för åskådare. Uteservering.
Öppnar sig mot parken. Användbar under hela
året.

Idag används inte området i särskilt stor uträckning
när det inte är uteservering eller föreställning.

Program för utveckling av Folkets Park

Åtgärd

Belysningsstrategi

• En strategi för utvecklingen av Moriskans
baksida bör arbetas fram i samverkan med
verksamhetsutövaren.

• En belysningsstrategi tas fram när förutsättningar för karaktär och utformning har
fastlagts.

• Moriskans behov att kunna avgränsa baksidan när uteservering sker beaktas vid ny
utformning.
• Karaktärsområdets koppling till sin omgivning förbättras för att möjliggöra för nyttjande när Moriskan inte har uteservering
eller arrangemang.
• En inspiration för framtida utveckling av
karaktärsomådet kan vara den ursprungliga
utformningen vilken har en tydligare koppling till sin omgivning och inte skymmer
byggnaden på samma sätt som idag.

Foto: Bilder i Syd
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Platsens utformning på 1930-talet. Uteservering och klippta träd vid öppen gräsyta.
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Jaktpaviljongen
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Orienteringskarta

Foto: Johan Bävman

Jakpaviljongen är belägen invid cetrala torget,
mellan Brändan och minigolfbanan. Jaktpaviljongen byggdes i samband med att Frans Suell
anlade parken i början av 1800-talet. Karaktärsområdet består av en förhöjd platå som
nås via en trappa. Platåns slänter är planterade
med buskage och marken är belagd med smågatsten. Smågatsten är även lagt ca en meter
utanför platåns nedre kant, som en markering
av den kantiga formen. Paviljongen är en sexkantig vit byggnad med en entrédörr och två
fönsterpartier. En mindre plats med bänkar
finns runt jaktpaviljongen uppe på platån. Idag
används jaktpaviljongen bland annat som galleri.

Moriskan

Befintlig situation

Strax söder om jakpaviljonen finns en kiosk
med plats för uteservering.

Ledord karaktär

Arrangemang vid Jaktpaviljongen.

Kulturell

Ledord funktion
Utställningslokal

Åtgärd
• Jaktpaviljongen är en av Folkets Parks äldsta
byggnader och bör bevaras och rustas upp
vid behov.

Området bakom Jaktpaviljongen sett från platån. I
bakgrunden syns kioskverksamheten.

• Smågatstenen på och runt platån bevaras.
• Befintliga sittbänkar rustas upp och renoveras.

Belysningsstrategi
• Befintlig belysningsanordning längs med
jaktpaviljongen renoveras.

• Befintlig vegetation rustas upp vid behov.
• Det bör utredas om det går att flytta bodar
invid staketet mot JobbMalmö, bakom
jaktpaveljongen, för att möjliggöra rörelse
runt hela jakpaveljongen. Detta bör göras
i samråd med kioskverksamheten då detta
innebär att man även kan nå uteserveringen via baksidan.

• Det bör utredas om jaktpaviljongen kan ljussättas innifrån via de fönster som finns.

Program för utveckling av Folkets Park

Picknickyta vid terrariet
Picknickytan är belägen i den norra delen av
parken, öster om Terrariet. Ytan består av en
större gräsmatta med flera körsbärsträd i den
södra delen. I den mittersta och norra delen
finns två större blodbokar som är starkt karaktärsgivande och viktiga för platsen.
Platsen fungerar idag som vistelse- och picknickyta för större och mindre sällskap. Platsen
är starkt sammanknuten med stora scenområdet öster om huvudgångstråket av gult tegel.
Slitaget på ytan är högt och gräsmattan är i
vissa delar hårt nedtrampad.

Moriskan

Befintlig situation

Barnens
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Orienteringskarta

Ledord karaktär
Allmänning

Gräsmattan och de två större blodbokarna.

Ledord funktion
Mötes- och samlingsplats

Åtgärd
• Karaktärsområdets funktion och utformning
är en kvalitet i Folkets Park då denna gräsyta tillsammans med stora scenområdet är
de enda större gräsmattorna. Picknickytan
bör bevaras enligt befintlig utformning.
• Grästmattan bör få regelbunden tillsyn och
drift som säkerställer en god gräskvalitet

Foto: Johan Bävman
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• De stora blodbokarna är viktiga för karaktärsområdet och vid tecken på försämrad
vitalitet ska åtgärder som förbättrar trädens förutsättningar vidtas.

Gräsmattan används som vistelseplats vid större arrangemang.

Belysningsstrategi
• De två stora blodbokarna bör få effektbelysning för att stärka dess karaktär under
dygnet mörka timmar.
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Rosen
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Rosen är belägen i parkens norra del, mellan de
två picknickområdena. Karaktärsområdet består av en fontän i form av en rosa ros med själk
och blad i glasfiber. Längs med den norra och
södra sidan finns en sittmur. Markbeläggningen
precis invid rosen består av gummiasfalt och
gångstråket består av asfalt. Rosen invigdes
2007 och används som plats för vattenlek.

Moriskan

Befintlig situation

Orienteringskarta

Ledord karaktär
Centrum, fest

Ledord funktion
Fontän
Rosen med Moriska Paviljongen i bakgrunden.

Belysningsstrategi

• Rosen är en av Folkets park nyare attraktioner och bevaras enligt befintligt utformning.

• Befintligt belysningsanordning bevaras och
rustas upp vid behov.

Foto: Johan Bävman

Åtgärd

Rosen används som plats för vattenlek.

Program för utveckling av Folkets Park

Picknickyta vid huvudentrén
Picknickytan är belägen strax söder om parkens
huvudentré. Ytan består av en mindre gräsmatta med en större pelaravenbok. Ytan används
som vistelse- och picknickyta av mindre sällskap. I den västra delen av ytan angränsar en
större samling träd av arten klotrobinia. Några
av träden är placerade i gräsmattan placerade
flerparten står placerade i en tegelyta, med
trädgaller över trädgropen.

Moriskan

Befintlig situation
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Orienteringskarta

Den hårdgjorda tegelytan löper runt gräsmattan och strax väster om gräsmattan finns plats
för uteservering som tillhör intilliggande verksamheter. Vid uteservering blockeras gångstråket västerut vilket gör att gräsmattan slits hårt
i denna del.

Ledord karaktär
Allmänning

Ledord funktion
Mötes- och samlingsplats

Åtgärd
• Picknickytan används frekvent och dess karaktär och funktion bör bevaras.

Klotrobinierna på gräsmattan och vid uteserveringen invid.

Belysningsstrategi
• Befintlig belysning längs med omgärdande
gångstråk bedöms vara tillräcklig för
platsen och ingen ytterligare ljussättning
föreslås.

• Avgränsningen mot tegelytan västerut och
uteserveringarna bör ses över i samverkan
med arrendator. Ytan för uteserveringen
bör minskas för hindra allt för hårt slitage
på gräsmattan i denna del.

Foto: Johan Bävman
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Picknick på gräsmattan.
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Amiralens uteplats

Idag används ytan inte i särskilt stor utsträckning av verksamheten. Det goda solläget gör
dock att flertalet besökare slår sig ner mot
Amiralens vägg vid fint väder under vår och
sommar.

Barnens
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Amiralens uteplats är belägen i parkens nordöstra del, framför Amiralens glasfasad invid stora
scenområdet. Uteplatsen består av en plattsatt
betongyta. Ytan är avgränsad med en häck och
perennplantering med inslag av träd.

Moriskan

Befintlig situation

Orienteringskarta

Ledord karaktär
Centrum, fest; stark koppling till byggnadens
formspråk

Ledord funktion
Uteservering, öppnar sig mot parken

Åtgärd

Uteplatsen avgränsas mot gången, som blir en del av
huvudgångstråket, med en häck. I bakgrunden syns
Amiralens fasad.

• Ytan bör utvecklas och få en tydligare funktion och gestaltning i samspråk med arrendatorn.
• Uteplatsen bör utformas med en flexibel
utformning som möjliggör för både uteservering och allmän vistelse.
• Ytans kvalitet som gott solläge bör beaktas i
utvecklingen av platsen.
Amiralens uteplats sedd från väster.

• Ytan kan med fördel berikas med lägre och
småskalig vegetation

Belysningsstrategi
• Uteplatsen bör kompletteras med belysningsaramtur enligt samma typ, ”Louis
Poulsen LP Nest”, som vid huvudgångstråket. Placering och antal bör ske i samband
med att platsens utformning fastställs.
• Platsen kan med fördel kompletteras med effektbelysning. Detta bör utredas i samband
med att platsens utformning fastställs.
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Program för utveckling av Folkets Park

Stora scenområdet

Beskrivning gestaltning

Stora scenområdet har idag fyra större solitära
träd som är viktiga och karaktärsgivande för
platsen.

En permanent scen, inklusive högtalartorn, förvaringsutrymme och omklädningsrum, föreslås i
den sydöstra delen av stora scenområdet. Scenen riktar sig mot parkens nordvästra del. Ytan
mellan Nöjesteatern och Stora scenområdet
blir en del av huvudgångstråket och öppnas för
nyttjande av parkens besökare. Närmst scenen
finns en hårdgjord yta som möjliggör avstängning med kravellstaket vid stora arrangemang.
Viktigt att beakta är utformningen av scenens
baksida eftersom denna vetter mot mot den
nya entrén mot Falsterbogatan.

Gräsmattan är idag i dåligt skick på grund av
icke fungerande dränering och högt slitage.

Gräsmattans utsträckning utvigdas något i
både nordlig och östlig riktning.

Idag används en tillfällig scen placerad i den
nordöstra delen av gräsmattan. Den tillfälliga
funktionen innebär att det idag finns kringliggande kompletterande förvarings- och uppställningsytor och ytan mellan gräsmattan och
Nöjesteatern är idag avständ på grund av detta.

Befintliga träd bevaras och ytan närmst trädens
stam får ny växtbädd som skapar bättre förutsättningar för träden.

Befintlig situation
Stora scenområdet är beläget söder om Nöjesteatern och Amiralen och används idag för
större arrangemang. Ytan består av en större
gräsmatta med en slänt i den södra delen. Här
möter gräsmattan en häckplanteringen och
stödmuren som skiljer ytan mot centrala torget.

Gräsmattan är idag fri från fasta sittbänkar och
vid arrangemang ställs bänkar och stolar ut
framför scenen. Ytan används idag även i stor
utsträckning som plats för picknick, spontan
aktivitet och vistelse.

Ledord karaktär
Allmänning

Ledord funktion
Arrangemangsplats med plats för stora arrangemang och mycket människor. Ska fungera
även som picknickyta när platsen inte används
för arrangemang.

Skissvy från centrala torgytan mot stora scenområdet.
Bilen visar scenen med trappan framför.

I söder föreslås en trappa med sittmöjlighet
mot gräsytan. Sittmuren löper längs med hela
den södra delen av gräsytan, i gränsen mot
centrala torgytan.

Åtgärd
• Ytan ska fortsätta användas som plats för
stora arrangemang i parken. Ytan föreslås
får en permanent scen för att minska behov av ytterligare uppställningsytor. Den
permanenta scenen ska innefatta uppställningsytor, omklädningsrum och högtalare.
• Ytan ska fungera som picknickplats och ska
fortsätta vara gräsbeklädd för att möjliggöra sådan användning. Gräsytan är i behov
av renovering.
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Belysningsstrategi

• Omkringliggande funktionsbelysning bedöms skapa tillräckligt bra ljus över ytan
och ingen ytterligare funktionsbelysning
föreslås på gräsytan.
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• Nöjesteaterns och Amiralens fasad belyses
med väggaramtur.

Moriskan

• Gångstråket mellan stora scenområdet och,
Nöjesteatern och Amiralen får belysning
av typen ”Louis Poulsen LP Nest”, samma
princip som längs övriga huvudgångstråket.

Orienteringskarta

Amiralen
Nöjesteatern
Amiralens uteplats

Nöjesteatern

Ny scen

Kiosk

Sittrappa

Illustrationsplan över Stora scenområdet.

>

10 m
N

Gångstråk i gult tegel

Befintliga träd

Byggnader i parken

Nya träd

Nya fasta konstruktioner

Nya/renoverade gräsytor
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Program för utveckling av Folkets Park

Centrala torget

Beskrivning gestaltning

Centrala torgytan är belägen i mitten av parken, mellan parkkontoret, Moriskan och Brändan. Ytan för centrala torget är stor, ca 5000
kvm, och sträcker sig i flera olika riktningar.
Ytan arrenderades till och med sommaren 2013
av Axels tivoli.

Huvudgångstråket löper längs med centrala
torgytan i alla vädersträck. Den rektangelformade torgytan föreslås få en spännande markbeläggning i form av en matta. Mattan signalerar att detta är ett av Folkets parks vardagsrum
samtidigt som denna idé kan hitta referenser
i ytans forna funktion som tivoliyta (flygande
matta) och Moriskans karaktär.

Markbeläggningen består av grus, afalt och
betongsten. En betongstödmur och häckplantering avskärmar ytan mot stora scenområdet norrut. I den nordvästra delen står
två kioskbyggnader. En bit söder om befintlig
betongstödmur står en rund kiosk som idag är
i väldigt dåligt skick och inte används av någon
verksamhet.

I den norra delen, mot stora scenområdet, föreslås en sitttrappa som möjliggör vistelse och
utblick i alla riktningar. Befintlig stödmur och
häckplantering rivs. Befintlig toalett föreslås
flyttas till väggen söder om parkkontoret och
den runda kiosken rivs. Trappan tar upp den
befintliga höjdskillnaden mot gräsmattan i norr.
Trappan förelås bli hårdgjord med träinslag.

I den södra delen av ytan finns en grupp större
träd och en perennplantering som avgränsar
området mot kioskverksamheten och minigolfbanan strax söder om centrala torgytan. I
denna del av parken finns även jaktpaviljongen.

”Kastanjekiosken” flyttas något söder om befintlig placering för att möjliggöra rörelse runt
kiosken. Denna kiosk kan med fördel vara rund
för att undvika baksidor.

Befintlig situation

Invid centrala torgytans nordöstra hörn finns
entrén för leverenser till stora scenområdet.
Denna entré ska omvandlas till allmän entré
vilket kommer innebära att fler besökare rör sig
över ytan i öst-västlig riktning.
Det vinnande förslaget i Parkoidtävlingen, ”Parkochdalbanan”, lokaliseras i den södra delen
av centrala torgytan. Parkochdalbanan har en
fantasifull form med många användningsmöjligheter som ska stimulera lek och rekreation.
Parkochdalbanan består av en terassdel och
en stråkdel som binds samman av gångar och
växtlighet.

Ledord karaktär
Centrum, fest; parkens hjärta, puls, lekfullhet

Ledord funktion
Ett grönt torg med plats för en ny attraktion
och plats för tillfälliga arrangemang för omkring
200 personer.

Parkochdalbanans placering förelsås ligga i linje
med Brändans entré i den södra delen av ytan.
Ytan söder om parkoiden förelsås bli den med
mest trädplantering. Dels för att det redan finns
ett par befintliga träd i denna del men också för
att inte skugga det soliga läget i norr. I denna
del förelås även flera sittbänkar i nord-sydlig
riktning. Riktningen på bänkarna möjjliggör
rörelse i nordsydlig riktning över torget, och
kopplar denna plats till den övriga torgytan.
Den östra delen av torget, ytan mellan Brändan
och parkkontoret, förelsås få en informationsvägg, liknande den vid huvudentrén. Vidare
föreslås detta bli en grön plats med träd- och
perennplanteringar. Sittbänkar och bord bör
ingå i platsen med tanke på Brändans planerade utveckling till dansbana.
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Åtgärd

Belysningsstrategi

• Centrala torget ska ha funktionen av mötes- och vistelseplats med möjlighet att
anordna tillfälliga arrangemang så som loppis och marknad. Minst 200 personer ska
rymmas på platsen.

• Omkringliggande belysning längs med gångstråk och vid husfasader bedöms skapa
tillräckligt bra ljus över torgytan och ingen
ytterligare funktionsbelysning förelsås.

• Attraktionen parkoiden bör placeras i den
södra delen av torgytan.
• Ytan ska har karaktären av ett torg och är i
huvudsak hårdgjort men har gröna inslag i
form av främst trädplanteringar.
• Ytan bör fortsatt vara avskild från stora
scenområdet för att möjliggöra för parallella arrangemang
• Kvaliteter att beakta är öppenhet, det goda
solläget och befintliga träd. Viktigt är även
att beakta hur platsens olika sidor, verksamheter och entréer, införlivas i platsen.
Fri rörelse kors och tvärs över ytan bör
också möjliggöras.

• Trappan mot stora scenområdet och sittbänkarna i den södra delen bör belysas med
någon form av effektbelysning.
• Informationstavlan bör belysas på samma vis
som den vid huvudentrén.
• Parkoiden belyses med passande funktionsbelysning.
• Ytan mellan ”mattan” och Parkkontoret belyses med passande funktionsbelysning.
• Moriskan får väggarmatur av typen ”Nest”.

Inspirationsbild på trappa.

Illustration: Stina Bodelius och Roger Christensen

Inspirationsbild på markbeläggning i formen av en
matta.

Inspirationsbild på ondulerande markbeläggning av tegel. Kanten kan användas som sittyta,
Foto: ArchDaily, Østengen
& Bergo AS

Foto: Landezine, Anders Sune Berg
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Illustration på parkoiden placerad på centrala torgytan.
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Program för utveckling av Folkets Park

Skissvy äver centrala torgytan. Vyn är från ingången till Moriskans baksida. Mattan av tegel omgärdas av tegelytan
som är en del av huvudgångstråket. I bakgrunden syns Parkkontoret och Brändan. Till vänster finns den nya scenen
vid stora scenområdet. Till höger är det mer gröna området beläget, med rektangulära sittbänkar.
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Foto över befintlig situation. Vyn är från ingången till moriskans baksida.

Plats för parkoid!
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Program för utveckling av Folkets Park

Ny park och lekplats
Befintlig situation
Området för ny park och lekplats är beläget
strax öster om Far i hatten. Detta var tidigare
en del av tivoliområdet och idag finns endast
en grusad yta med en del träd i framförallt den
södra delen. Norr om området finns JobbMalmö
och parkens bilentré och söderut finns entrén
vid Barnens scen.
En del mindre byggnader finns också på platsen. En mindre betongbyggnad, som en gång
var hem för björnar i parken, står längs med
smidestaketet mot Falsterbogatan. I den norra
delen av området finns även ett teknikhus för
el.
Vid den södra delen finns en viss höjdskillnad
mot Falsterbogatan vilken ligger högre än marken inne i parken. En stödmur är vid denna del
synlig längs med smidesstaktet mot Falsterbogatan.

Ledord karaktär parkdel
Rofylld; artrik

Beskrivning gestaltning parkdel
Parkområdet består till största del av en större
gräsmatta omgiven av perennplanteringar.
Grusgångar löper mellan denna yta och de
övriga planteringsytorna. Strax norr om parken
finns bilentrén och avskärmningen mot denna
sker genom en lekfull och vacker vägg av förslagsvis perforerad metall. Väggen är lång, ca
40 meter, och skärmar även av parken mot det
befintliga teknikhuset för el. Längs med den avskärmande väggen föreslås en längre sittbänk.
Entréer in i parken definieras med häckplanteringar.
Den stora gräsytan är något nedsänkt för att
skapa tydligare rumsupplevelse. Kanten mot
grusgången kan även användas som sittkant.
Gräsytan har en slänt mot den västra sidan för
att man lätt ska kunna rulla ner exempelvis en
barnvagn.
Karaktären för perennplanteringar är grön och
robust men inslag av färgstarka blommor och
blad.
Vid entrén i det nordvästra hörnet föreslås
bodar med liknande funktion som de som finns
i woodlandområdet. Bodarna kan med fördel
vara runda för att undvika att skapa en baksida.

Ledord funktion parkdel
Park

Belysningsstrategi parkdel
• Belysning längs med gångstråk enligt samma
typ som vid huvudgångstråket, ”Louis
Poulsen LP Nest”.
• Effektbelysning av den avskärmande väggen.
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Illustrationsplan över den nya parken och lekplatsen. Den huvudsakliga parkdelen är norr och lekplatsen i söder.
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Program för utveckling av Folkets Park

Skissvy över den nya parkytan. På bilden visar den norra entrén till parken. Till vänster är infarten till bilentrén belägen. Den avskärmande väggen i vackert perforerad metall skiljer parken från bilentrén. Mitt i bilden syns den nedsänkta gräsmattan och träd- och perennplanteringar som ramar in gräsytan. Till höger är en av de nya bodarna placerade. I bakgrunden skymtas den nya lekplatsen.
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Befintlig situation. Vyn är tagen från centrala torget, norr om den nya parkytan.
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Program för utveckling av Folkets Park

Ledord karaktär lekplats
Lustgård; interaktivitet och rörelse

Ledord funktion lekplats
Lek för barn 6 år och uppåt

Beskrivning gestaltning lekplats
Temat för det nya lekplatsområdet är interaktivetet och rörelse. Lekplatsen utgörs av en
rad olika stationer eller ”öar” som man kan röra
sig emellan eller inom. Lekutrustningen inom
respektive ö möjliggör för att klättra, gunga, gå
balans, häva sig och hoppa. Barnen kan själva
skapa sina egna hinderbanor men de kan också
välja att stanna och leka vid en av stationerna.
Öarnas fallskydd kan med fördel vara sand och
ytan mellan öarna ska utgöras av stenmjöl, precis som i parkdelen för att skapa ett enhetligt
gångsystem i hela området.
Vid den södra entrén finns en större sittmöbel
som är tänkt att vara hängplats för föräldrar
och barn men kan även fundera som start och
mål för hinderbanan.
De västra öarna är utformnade för vara mer aktiva och den östra delen, vid gräsmattan längs
med Falsterbogatan, är utformad för lugnare
lek och vistelse. Här finns stora hängmattor, balansrep och en gunga som man gungar flera på
samtidigt. Denna del av lekplats är också den
grönaste. En gräsbeklädd slänt tar upp höjdskillnaden mot Falsterbogatan och den befintliga trädplanteringen i den södra delen berikas
med lekfullt buskage och mindre flerstammiga
träd.

Utrustningen bör ha ett enhetligt uttryck i form
av material och färg. En större del av utrustningen förelsås vara färgat lackat stål. Den
aktiva delen av lekplatsen består av följande
utrustning:
Repinstallationen
En stålkonstruktion med en mängd rep som
hänger med ett avstånd på ca 1 meter. Repen
kan knytas till gungor eller nät. Man kan också
använda repen för att svinga sig fram. Stålkonstruktionen kan med fördel adderas klätterväxter för att skapa vertikal grönska.
Hoppkubbar
Mindre, runda betongstenar i olika nivåer som
man kan hoppa mellan. Där avståndet mellan
betongstenarna är längre finns hävstänger till
hjälp.
Klättervägg och kokongnätet
En stål- och nätkonstruktion med fyra kokonger
som står på ben ungefär 3-4 meter ovan mark.
Den västra och största kokongen nås antingen
via en klättervägg eller en hävstation där barnen kan häva upp varandra via ett hävrep med
korg. Mellan kokongerna löper en nättunnel
som man rör sig igenom. Den östra kokongen
avslutas med klättertunnlar i vertikal riktning
inom vilka barnen kan ta sig upp och ner.
Vippbrädor
Större vippbrädor att balanser på.
Hängbro
Rörliga brädor att gå på.
Balansslinga
Spänger att gå balansgång på.
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• Det bör utredas om befintlig armatur längs
med gångstråk vid huvudentrén, typen
”Lampas L304”, kan återanvändas på lekplatsen.

• Belysning längs med gångstråk enligt samma
typ som vid huvudgångstråket, ”Louis
Poulsen LP Nest”.
• Det bör utredas om belysningen kan få en interaktiv och lekfull karaktär med skiftande
ljus som beror på besökarens beteende och
rörelse.

Klättervägg
kokongnät
kokongnät
Hoppkubbar
kokongnät
Gunga

kokongnät
Repinstallation

Balsansslinga

Vippbrädor

Hängbro
Hängmattor

Sittyta

Balsansslinga

Inzoomad illustrationsplan över den nya lekplatsen. På planen visas de olika lekstationerna.
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Program för utveckling av Folkets Park

Åtgärd park och lekplats
• Området ska enligt tidigare beslut i teknisk
nämnd utvecklas till två karaktärsområden
med funktionerna park och lek. Parkdelen
är lokaliserad till den norra delen av området och lekdelen finns i den södra.
• Parkområdet har en grön och rofylld karaktär med inslag av gräs, perenn- och trädplanteringar. Här ska finnas möjlighet för
promenad, vistelse och spontan aktivitet.

• Lekområdet har en inriktning på interaktiv lek och rörelse för barn över sex år.
Lekområdet ska komplettera befintligt
lekplatsområde. Interaktivitet är i utformningen tolkat i form av rörelse, utmaning,
samarbete mellan användare och möjlighet
att till viss del påverka platsen.
• Området består av två karaktärsområden
men det bedöms som viktigt att området
känns och upplevs som en helhet. Medel för
att uppnå detta utgörs av formspråket med
ett gångstråk och vegetation som sammabinder.

Skissvy över den nya lekplatsen. Vyn är tagen från ytan framför entrén vid Barnens scen. Den runda sittplatsen, som
även kan fungera som start och mål för lekande är placerad vid entrén. I repinstallationen till vänster kan man gunga
och svinga sig fram och strax bakom denna finns kokongnäten och klätterväggen. Rakt fram finns även vippbrädorna och balansslingorna. Till höger är lekplatsens mer gröna del belägen, med befintliga träd och nya gräsytor. Här
finns även hängmattor och en ny gungställning.

83

Befintlig situation. Vyn är tagen från ytan framför entrén vid Barnens scen, söder om den nya lekplatsen.
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Park vid Barnens scen
Befintlig situation
Parken är belägen i parkens sydöstra hörn, intill
lekplatsområdet och Barnens scen. Platsen är
idag en del av lekplatsen men består till största
del av en något kuperad gräsmatta med grillplats och picknickbord. Vid områdets sydöstra
hörn fanns tidigare en entré. Kristianstadgatan
och Falsterbogatan som löper längs med platsens kanter utanför parken ligger på en högre
nivå vilket skapar slänter längs med platsens
kanter.
Platsen har flera större karaktärsgivande träd
som är viktiga för området. Idag är gränser
mellan olika markbeläggningar otydliga och det
som tidigare var gräsmatta är i vissa delar idag
upptrampad jord.

Beskrivning gestaltning
Grill- och picknickplatsen bevarar sitt befintliga
läge. Tre längre sittbänkar med bord placeras
på ytan för att flera grupper ska kunna vistas på
platsen samtidigt. Tre nya grillar finns samlade
strax öster om bänkarna. En ny återvinningsstation placeras invid grill- och picknickplatsen.
Ett gångstråk anläggs längs den befintliga
sandlådan väster om platsen. Via gångstråket
nås grill- och picknickplatsen. Detta område får
nytt material av antingen flisbark eller stenmjöl.
Gräsmattan vid den kuperade delen bevaras
och renoveras.

Karaktärsområdet har ingen belysning förutom
ett konstverk av Monica Gora, format som en
klot av glasfiber i blågrön färg.

En större labyrint anläggs mellan picknickplatsen och kanten mot Kristianstadgatan.
Labyrinten blir ett lekfullt och inslag att leka
och springa i. Materialet föreslås vara häckar av
antingen bok eller idegran. Höjden på häckarna
kan variera men bör vara relativt låga för att
passa alla åldrar.

I den västra delen av området finns en uppstammad idegransplantering som bedöms vara
värdefull och karaktärsgivande för lekområdet i
denna del.

Längs med smidesstaktet förelsås friväxande
buskage för att skapa en trivsam och skyddad
miljö i förhållande till parkeringsplatserna utanför.
Befintliga träd bevaras.

Ledord karaktär lekplats
Lustgård; lekfull

Ledord funktion lekplats
Park med en varsam utvidgning av befintlig lekplats. Plats grill och picknick.

Markmaterial på ytan under det befintliga
idegransbeståndet och bakom toalettanläggningen bevaras enligt befintlig situation.
I den västra delen, vid idegransbeståndet och
det befintliga klotformade ljuskonstverket förelsås mindre kojor. Utformningen av dessa kan
med fördel göras tillsammans med dess användare, barnen.
Installationen Lost & Found, där besökare kan
hänga upp upphittade saker och hjälpa varandra att hitta rätt ägare, placeras invid gångstråket.
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• Effektbelysning av nya bänkar och bord.
Ljussättningen blir en del av konstruktionen.
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• Belysning längs med nytt gångstråk enligt
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Illustrationsplan över parken vid Barnens scen.
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Åtgärd
• Platsens gröna karaktär bedöms vara ett
viktigt komplement till lekplatsområdet och
blir tongivande för den nya utformningen.
Ledord för karaktären är lustgård och och
lekfullhet.

• Ny vegetation adderas i syfta att skapa en
lekfull och grön lekmiljö.
• Gräsmattan bedöms vara viktig som flexibel vistelseplats för lek och picknick men
avgränsas tydligare för att undvika partier
med för hårt slitage.

• Funktionen som grill- och picknickplats
bedöms vara viktig för parken och lekplatsområdet och denna bevaras och
utvecklas genom nya gestaltning och utrustning.
• Markmaterial får tydligare gränser för att
skapa en mer städad och robust upplevelse
av platsen

Skissvy över parken vid barnens scen. På bilden syns gräsytan som sluttar upp mot Kristianstadgatan. Ytan närmst
fasaden består av gult tegel. I slänten mot Kristianstadgatan kan man springa och leka i labyrinten som blir ett nytt
grönt inslag i området. Framför denna finns den nya grillplatsen och de långa sittbänkarna. Till höger syns det befintliga idegransbeståndet och de nya kojorna.
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Foto på befintlig situation. Till vänster syns Barnens scens fasad och till höger den befintliga sandlådan.
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Bilagor
Bilaga 1. Åtgärdsplan för program för utvecklingen av Folkets Park
Bilaga 2. Sammanställning planeringsverkstad 1
Bilaga 3. Sammanställning planeringsverkstad 2
Bilaga 4. Sammanställning planeringsverkstad 3
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