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Vi har försökt ta hänsyn till alla
önskemål som kommit till oss via
facebook eller direkt via
telefon, brev och e-post.

År 2013. Skate, BMX, Parkour
Vi börjar med att bygga en skate- och bmxyta och en parkouryta på den gamla grusplanen norr om fotbollsplanen. Vi tagit
hjälp av lokala ungdomar för att det
ska bli som de vill ha det.
En gångväg kommer att leda
genom ytan till fotbollsplanen. Ett par upphöjda
planteringsbäddar
placeras på
ytan och i dessa
planteras gulbladigt korstörne och
trädgårdsnäva. Aktivitetsytan kommer att belysas med LED-spotlights,
samma typ som vid lekplatsen. Belysningen dämpas när
ingen är där.

Parkouryta

År 2014. Inlines, gym, isbana, basket,
planteringar, gångvägar, broar, trappor
Vi fortsätter att bygga på grusytan
med en inlines-sarg med möjlighet
att spola is på vintern och spela
basket på sommaren. Ett gym, av
samma typ som på Esplanaden i
Huskvarna, placeras intill och ger
möjlighet till lite träning i vardagen.
Junebäcken fungerar som fördröjningsmagasin vid kraftiga regn
och ska därför rensas och breddas.
Dammen kommer att bli något större, med möjlighet att svämma över
ytterligare upp till gångvägen. Kring
dammen anläggs planteringsytor för
mindre buskar och perenner.
Längs gångvägen som leder från
dammen till Kristinedalsgatan läggs
en låg vall för att hindra att barn i pulkor åker rakt ut över gångvägen.

Gångvägen väster om dammen flyttas och i samband med detta placeras nya soffor och papperskorgar
ut. Gångvägen öster om lekplatsen
tas bort till förmån för bäcken och
ersätts med gångar in till lekplatsen
norr- och söderifrån. Staketet vid
småbarnsleken ned mot bäcken
förlängs. Längs den nya gångvägen
söderut från lekplatsen anläggs en
grillplats med sittmöjligheter.
Tre nya broar byggs över bäcken
och andra tas bort. En ny trappa
byggs från Björngatans förlängning
ned till aktivitetsytan och en trappa
byggs från Bäckadalsgymnasiet ned
till fotbollsplanen.

