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I dialogen genomförd 2020 fick vi väldigt många bra förslag
och intressanta önskemål. Utifrån de förutsättningar som
fanns i projektet kom vi fram till följande förslag.
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Man ska ha i åtanke att vissa önskemål var svåra att uppfylla
då de ligger utanför vår verksamhet. Samtidigt sparar vi vissa
idéer till framtida byggnation och utveckling av parkstråket
om vi gör bedömningen att vissa aktiviteter passar bättre på
andra platser.
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Målet med återställningen av Badhusparken var att skapa
en park som ska harmoniera med det övriga stråket längs
kajerna. Parken ska ha igenkänningsfaktor och föra tankarna
till den tidigare utformningen men samtidigt bidra med nya
upplevelser.

Entréer till parken
Vägstrukturen påminner om den som har funnits i parken
före byggnationen som gör det enkelt att känna igen sig.
Tydliga gångkopplingar binder samman Badhusparken och
Norrmalmsparken samt leder till Storbron och Universitetsallén.

Mötesplatsen
I mitten av parken skapas en ny mötesplats med blommor
och buskträd som ska vara ett grönt smycke i parkens
utformning. Man erbjuds att gå igenom planteringarna och
kan välja själv om man vill sitta för sig själv eller i en grupp.
Blomformen förstärks med låga buskar. Effektbelysningen,
en stjärnhimmel, skapar en visuell koppling till
kajtrappningen och balkongen på andra sidan Selångersån.
Konstverket ”Sittande vildsvin”, som många sundsvallsbor
känner igen, kommer att placeras i mitten av mötesplatsen.

Belysning
Belysningsstolpar placeras längs alla nya GC-vägar och även
vid mötesplatsen och närmast Storbron.

STORBRON

Sittplatser
I dialogen framkom det önskemål på fler sittplatser längs
stråket. Det kommer att finnas både bänkar längs gångvägen
och den centrala mötesplatsen. Under sommarhalvåret
kommer även bänkbord placeras i parken då många ville
ha en plats för fika eller picknick i den gröna miljön. Såklart
kan man även fortsättningsvis slå sig ner på gräset med
exempelvis en picknickfilt och njuta av parken.

Trädplanteringen
För att återskapa den tidigare lummighet som har funnits i
parken kommer det planteras träd som på sikt blir stora och
gamla. Träden är ett viktigt arkitektoniskt element för Badhusparken och har även ett stort värde för platsens karaktär.

