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 DETALJER ALTERNATIV ETT, DET GENOMGÅENDE STRÅKET             

I 

parkens tidiga historia gick huvudaxeln längsgående genom parken  stål men öppnas upp så att en rund passage skapar en mötesplats mitt  

och rörelsen var öst-västlig. Äldre bilder visar hur människor sitter och  på stråket. De två större buskarna som står i mitten av parken i dag tas  

vilar under träden medan flanörer rör sig i det genomgående stråket. 

I alternativ ett öppnas ett genomgående stråk upp där paviljongen får 
agera huvudmål och vändpunkt i stråket.  

Den nedre delen, närmast havet, grusas helt runt pump- och elhuset. 

Dessa skärmas sedan av mot parken med en oxelhäck. De 

planteringar som finns idag bibehålls och likaså klätterväxterna kring 

pumphuset. Elhuset fräschas upp genom ommålning. Den nedre 

delen kompletteras med två planteringskärl där växter kan variera 

efter säsong. Två grusade gångvägar leder förbi ytan och förenas i 

det gemensamma stråket.  

bort. 

Ytan kring paviljongen stramas upp och görs rund med två breda 
gångytor till vardera Rådhusgatan och Kungsgatan. Runt 
paviljongen anläggs en perennplantering som en inramning och för 
att delvis täcka paviljongens betongsockel. Perennplanteringar 
anläggs även kring den runda grusade ytan som en inramning av 
densamma.  
För att få en genomgående estetik i parken föreslås att 
planteringarna runt paviljongen ramas in med låga kanter av 
rosttrögt stål. Även planteringskärlen i den östra änden föreslås 
vara av rosttrögt stål. 

Antalet sittbänkar utökas i parken och fördelas över parkytan.  

Bänkarna placeras så att de riktas åt flera olika väderstreck. 

I mitten på parken behålls dagens plantering med kanter av 
rosttrögt  
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Fördelar med alternativ ett: 

- Uppmanar till rörelse inom parken 

- Plantering arbehålls men struktureras om 

- Häckplantering döljer elhuset från parken sett 

- Paviljongen får en mer framträdande roll i parken- 
Parken får fler sammanhängande gräsytor, särskilt i 

området mellan paviljongen och Grand Hotell utökas 

gräsmattan 

- Fler sittplatser 
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Parken är idag tydligt indelad i olika ytor, den västliga kring paviljongen, mittenpartiet med 

planteringar och sittbänkar och den östliga med el- och pumphus. Rörelsen och stråken i parken är 
tydligt tvärgående. Denna utformning finns att se på äldre skisser men är nyare än den ursprungliga 

utformningen. 

I alternativ två bibehålls de tvärgående riktningarna i parken i stora drag. 

I området närmast havet föreslås 

växtligheten sättas i fokus. Syftet är att inte 
dölja el- och pumphuset utan att förminska 

dem genom en dominerande rosenträdgård. 
De befintliga klätterväxterna röjs och båda 

husen målas om. Istället placeras en spaljé 
med klätterrosor kring pumphuset. I 

området närmast elhuset föreslås en 

Fördelar med alternativ två: 

- Bildar rum av olika karaktär 

- El- och pumphusen behöver inte döljas 

- Genare stråk löper igenom parken 

- Paviljongen får större fokus i delen närmast Grand  

Hotell 

- Parken får stora, sammanhängande gräsytor- Fler 

sittplatser 

 

 



PARADISET, MARSTRAND                         SKISSFÖRSLAG  FÖR PARKEN 

 
2016-09-12 

rosenplantering med inspiration av engelska rosenträdgårdar. De befintliga planteringarna närmast 

pumphuset stramas upp och hålls låga så att fokus i denna del blir rosorna. I mitten av parken löper 

två grusade gångvägar diagonalt och korsar varandra. I de trianglar som bildas i stråken anläggs 

stora sammanhållande perennplanteringar. I mitten av de korsande stråken föreslås ett 

planteringskärl där växtligheten kan variera efter säsong. 

I alternativ två föreslås de befintliga buskarna stå kvar på gräsytan och kompletteras med två 
flerstammiga blommande träd, t.ex. körsbär, eller annan vårblommande buske för att skapa en 

symmetri på ytan.  

Grusytan kring paviljongen föreslås minska något och göras mer rektangulär. Ytan ramas istället in 
med två större perennplanteringar och gott om sittbänkar. Paviljongen hamnar tydligt i fokus i denna 

del av parken men mindre i fokus i förhållande till övriga parken.  

Perennplanteringarna i detta alternativ föreslås ramas in med kantstöd av granit. 
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