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PROGRAM

Entréplatsen öppnas upp och stärks med aktivitets- och vistelseyta för att ska-
pa en mångfald av parkliv 

Brogatan blir en del av Holmbergsparkens rum och bidrar till ett ökat utbyte 
mellan parken och staden

Floras blomstrande terrasser med utsikt över parklandskapet, ån liksom 
park- och stadsliv blir en naturlig mötesplats i Holmbergsparken

Hörnhuset (hus 1) vid Brogatan med café- och restaurangverksamhet i botten-
våningen ramar in parkentrén och bidrar till liv och aktivitet till parken 

Soldäcken vid ån blir en plats för rekreation och vattenlek

Floras trädgård är en trädgård där befintlig parkutformning kompletteras med 
planteringar för fjärliar och bin

Skulpturparken stärks med fler verk och vävs samman med parkstråken, plat-
serna och grönskan

Parkhuset skapar en trygg fasad åt parkstråket på vägen upp mot toppen

Sparbankseken har en skyddad plats mellan husen

Holmbergstrappen/Torshällas gränd skapar tillsammans med bebyggelsen 
en tydlig och trygg entré från Eskilstunavägen 

Kulturdestinationen Tre byttor utgör en uthyrningsbar lokal för fest, utställ-
ningar, föreningsverksamhet, escaperooms och mindre evenemang

Festplatsen och kanonklippan med både permanent och flexibel möblering 
ger plats för både för den lilla och stora festen

Utkikstornet stärker parken som destination och tillför nya kvaliteter i den be-
fintliga kulturmiljön

Uteklassrum för naturpedagogik liksom för berättelser om Torshällas kultur 
och historia

Södra entréplatsen med möjlighet till soltrappa och utmanande klättringssti-
gar upp till toppen (alt placering av utkikstornet)
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ALTERNATIV PLATS
FÖR TORNET

MÖJLIG KLÄTTRING

BEFINTLIG PAVILJONG

2021-03-31 / White Arkitekter & Spacescape  10

Inspirerat av Nyströms ambitioner 
om en pedagogisk trädgård för skol-
ungdomar, lyfts växtmaterialet fram. 
Den nedre delen förstärks som en 
prunkande trädgård med större sjok 
planteringar för fjärilar och bin. Skulp-
turparken vävs samman med stråken, 
vistelseytorna och grönskan. 

UTFORMNING OCH GESTALTNING:
• Naturen flödar ner från berget och bildar en 

skön helhet
• Terrassering ner från ny byggnad in i parken
• Solig servering med utblickar
• Mindre marknadsplats
• Naturelement som bjuder in till lek; stenar och 

porlande vatten
• Plantering med säsongsvariation; med färg 

och blommor
• Pedagogiskt utformade miljöer med informa-

tion
• Organisk form på å-promenaden

NEDRE DELEN AV PARKEN

DEL AV HELHETEN

DAGVATTEN SOM RINNER NERFÖR 

BERGET I EN RÄNNA

UPPHÖJD KÖRYTA

Entréplatsen

Floras 
terrasser

Floras 
trädgård

Soldäcken

NY BYGGNAD MED VERKSAMHET I BV
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FÖRÄDLA DET BEFINTLIGA 
TOPPSTUGAN MED PLATS FÖR DEN LILLA & STORA FESTEN

FESTPLATSEN

Generöst trädäck för långbord.

Instagramvänligt på kanonklippan och uppe 
i tornet

Grillplatser - möjlighet att köpa ved


