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MAGNOlIASTIGEN
brunnsparken
Med ett nytt blommande stråk genom 
parken bjuder magnoliastigen in besökare 
att upptäcka och stanna till i Brunnsparken. 
Här skapas nya planteringar, spännande 
lekmiljöer, utegym och en överraskande 
ljussättning. 
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TENGBOM: MAGNOLIASTIGEN, BruNNSpArkEN

MAGNOLIASTIGEN 
Som ryggrad genom parken föreslås slingrande rabatter 
på ömsom den ena, ömsom den andra sidan gångvägen. 
Planteringarna får en stomme av Magnolior, en liten 
dunge av varje sort. Under magnoliorna planteras fina 
marktäckare och rikligt med vårlökar. Magnoliasläktet visas 
upp med olika sorter, vit-, gul- och rosablommande, både 
tidiga och sena. När inte magnoliorna blommar finns alltid 
vacker fägring bland marktäckarna. Allt ska vara fint belyst 
med både riktade spotlights och pendelarmaturer bland 
träden

01 Illustration

02 Inspiration, Trädgårdsföreningen Linköping
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TENGBOM: MAGNOLIASTIGEN, BruNNSpArkEN
BruNNSpArkEN SödErköpING / SkISS 14 OkTOBEr 2016

N

Utegym

Trädbänk runt 
fin bok

Ny entré

Grupper 
av lägre växter 
mot parkering

Planteringar mot vägen

Befintliga träd 
som tas ner

Skala 1:400 (A3)

Lekby
Kompisgunga

Gungor

Belysning 
i träd

Vilodäck 
vid vattnet

Ny magnoliastig
genom parken

Kant av corten,
smågatsten

Hängmattor

Hydrangea
Prunus laurocerassus
Viburnum opulus ’Roseum’

Cornus kousa var chinensis
Cornus ’Kelseys dwarf’ 

Vattenlek
med baksand

Fyrtorn

Ålgräs
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TENGBOM: MAGNOLIASTIGEN, BruNNSpArkEN

02 Ålgräs och fyrtorn från Monstrum

03 Vattenlek i baksand, Richter

N

Förslaget innehåller två lekytor med nya, 
spännande lekredskap. Den ena är fokuserad på 
klätter- och vattenlek och den andra består av 
gungor och lek för lite yngre barn. Bägge ytorna 
ligger väl synligt där många passerar och lockar 
in till aktivitet. Det finns god koppling mellan 
de båda platserna så det enkelt går att röra sig 
mellan lekytorna. Med påhittiga lekredskap från 
Monstrum kan stora som små utforska lekplatserna 
i parken. Här finns klättring på fyrtorn och ålgräs, 
en hög rutchkana och en lite mindre för de små 
barnen. Vattenlek med baksand lockar alla åldrar, 
liksom kompisgungan under trädet. De små 
färgglada husen skapar en liten lekby och ett litet 
Söderköping för de minsta att upptäcka. 

NYA LEkYTOr

höGrE höjdEr

VATTENLEk

För dE SMå

01 Små hus, bil med campingvagn, Monstrum

Hus och 
bil med husvagn

Tillgänglig
Kompisgunga

Gungor

Fyrtorn
Ålgräs

Vattenlek
i baksand
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TENGBOM: MAGNOLIASTIGEN, BruNNSpArkEN

04 Hängmattor, Huck

02 Belysning med riktade spotlights

03 Illustration, belysning

01 Hängande armaturer i träd 05 Vilodäck, inspiration från förlaga ritad av Tengbom Uppsala

N

Med vilodäck intill vatten, hängmattor och ny 
belysning skapas rumslighet och platser att upptäcka, 
lockas till och stanna till vid i Brunnsparken. 

Belysningen i form av hängande pendelarmaturer 
har mönster inspirerat från medeltiden och lyser som 
hängande smycken i de stora träden. Armaturerna, 
ritade av Tengbom, har mått på ca 20 cm i diameter 
och 30 cm i höjd och hängs på olika höjder i träden. 

ruM I pArkEN

vILOpLATS INTILL åN

häNGMATTOr

BELySNING

Hängmattor

Vilodäck
i trä

Hängande belysning
i träd
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TENGBOM: MAGNOLIASTIGEN, BruNNSpArkEN

N

I den östra delen av parken anläggs ett utegym som blir ett 
bra komplement till löprundan. Här skapas en möjlighet 
till varierad träning med flera olika träningsredskap från 
Lappset. En lång, rundad bänk intill platsen att vila vid, 
ramar in platsen fint. Fallskydd av platgjuten gummi.

Den rundade bänken återkommer under den stora, fina, 
befintliga boken. Här skapas en trevlig plats att stanna till vid.  

uTEGyM

02 Gymredskap Fitness, Lappset01 Trädbänkar, Streetlife

Back n’ absBox

Barbell

Battling ropes

Monkey bars

Dip bar
Push up

Box S

Trädbänk
runt bok

Trädbänk
intill utegym

Utegym
platsgjutet

fallskydd
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