GESTALTNING AV

MUNKSJÖNS
STRÄNDER ETAPP 1

Syftet med uppdraget är att ta fram
en handlingsplan för åtgärder som
kan lyfta fram Munksjön som stadssjö,
i väntan på nybyggnation.

www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

Nu utvecklas
Munksjöns stränder
Projektets geografiska omfattning är från Klubbhusgatan till Jordbrovägen. I nästa etapp är visionen
att sammanbinda stråket kring sjön med allmän tillgänglighet till stranden på den västra sidan av sjön.
Plats: Jordbron har gestaltats men kommer att
genomföras senare.

RODDARNAS

OLJEBRYGGAN

GYM & PARK
JORDBRON

Projektets start- och slutpunkt

Platserna som förstärks ytterligare

Plats: Roddarnas
Platsen utanför varje klubbhus förstärks med gemensam skyltning, ny markbeläggning och murar,
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Belys vissa träd
underifrån med
spotlights

Gemensam färg på alla
byggnader, ljust falurött!

Ny belysning

Nya parkbänkar
Ny kiosk, glass,
café, info

Skyltning av
alla föreningar och
verksamheter

Skapa ”platser”,
ny markbeläggning
och mur

Nya grillplats

Öppna upp
mot vattnet

Plats: Oljebryggan
Området ramas in med vegetationsåtgärder. Oljebryggan byggs om så att kontakten med vattnet blir
bättre. Längs med gångvägen byggs en pergola och
i vassen bryggor som förbättar fiskemöjligheterna
och tillgängligheten till vattnet.

Plats: Gym & Park
Hälsans stig kompletteras med ett gym. Här kan
veckans träningsprogram sättas upp. Udden förstärks med grillplats, soldäck och lökplanteringar.

Stråket blir trivsamt
Stråket inom projektområdet förstärks med bl a
ny belysning, ny möblering och nya planteringar.
Dessutom kommer 16 st historiska skyltar att ge
flanören en bild av hur det såg ut runt sjön förr i
tiden. Nya planteringar och ny belysning ger ytterligare trevnad och trygghet för alla dem som dagligen
använder ”Hälsans stig”.

Vill du få nyhetsbrev om stadsbyggnadsvisionen?
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Jönköping förr i tiden

