Enkla skisser över placeringen av buskagen

Buskplanteringar i Nybrostrand

Förslag
För aƩ skapa skydd och ge platsen en något
inƟmare känsla, planteras tre buskridåer ut mot
vägen. Här väljs buskar som bidrar Ɵll platsen med
prydnadsvärden som blomning och doŌ eller
hösƞärg.
Den diagonala placeringen gör aƩ man från
boulebanan känner sig skyddad då buskarna skapar
eƩ rum, medan placeringen från vägen seƩ gör aƩ
det skapas luŌ och översiktlighet, en god trafikmiljö.
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Buskplanteringar Nybrostrand

Schersmin
Philadephus purpureomaculatus
’Starbright’
Höjd: ca. 2 m. Bredd: 1,8 m.
Blom: juli-augusti.

Sammetssyrén
Syringa patula ’Miss Kim’
Höjd: 1,5-2 m. Bredd: 1,5-2 m.
Blom: maj- juni.

Växtval

Oktober-november

Juli-augusti

Buskarna som valts är tåliga och är tänkta aƩ ge en
trädgårdskänsla Ɵll platsen.
Sammetssyrén, Syringa patula ’Miss Kim’.
Denna syrén är en något mindre variant som
slår ut med purpulila, doŌande blommor i maj-juni och får
en hösƞärg som är vackert vinröd.
Schersmin, Philadephus purpureomaculatus
’Starbright’.
Denna namnsort av Schersmin har eƩ purpurfärgat
bladutspring som sedan övergår i glänsande grönt.
Dess väldoŌande blommor som liknar stjärnor slår ut
i juli-augusƟ, vilket är något senare än många andra
Schersminer.
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Grillplatser Nybrostrand

Stig

Tunnel, gång- och
cykelväg

Ny grillplats

Hildas

Befintlig grillplats

Befintlig och ny grillplats
Idag finns en grillplats vid Nybrostrandsbadet, denna
kommer finnas kvar och rustas upp.
Den nya grillplatsen kommer ligga väster ut, i höjd med den
västra tunneln för gång och cykel.
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Grillplatser Nybrostrand

Sti

Ny grillplats:
- Grillrör
- Två bord

g

Tunnel

Ny grillplats

Placering
Den nya grillplatsen blir ute i
det öppna, vid slutet av sƟgen
som går genom skogsdungen.
Placeringen gör ytan mer
flexibel och bänkarna kan
flyƩas runt beroende på väder
och hur vinden ligger på. AƩ
platsen blir synlig från sƟgen är
också eƩ plus.

Grillplatser Nybrostrand
Utrustning
Båda grillplatserna får samma typ av utrustning som
består av två bord och eƩ grillrör. Borden och grillröret
ser ut som på bilderna nedan. Underredet av metall gör
aƩ borden håller längre och dess uƞormning gör det
också läƩare aƩ flyƩa runt och vrida på dem. Det ena
bordet är funkƟonsanpassat och har en bordskiva som är
översjutande på ena kortsidan med plats för rullstol.

Utrustning

Vid den befintliga grillplatsen ersäƩs det gamla bordet av
två nya. Grillröret som står där i dagsläget blir kvar och den
nya grillplatsen får eƩ liknande.

Bilder på befintligt grillrör och på de två nya borden.

