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Igångsättningstillstånd - Kunskapsparken, Brunnshög
Parken
Stadsodling är en del av satsningen på Brunnshög. I parken planeras
ett odlingsområde där i första hand odlare, som nu deltar i Odla i
Lunds/Brunnshögsodlingens verksamhet, kommer att erbjudas
plats. Ett långtgående dialogarbete kring planeringen har genomförts
tillsammans med odlarna. Odlingsområdet kommer att bli
permanent och vara en naturlig del av rekreationsområdet/parken.
Den biologiska mångfalden kommer att öka med stadsodlingen och
med de övriga olika biotopuppbyggnader som kommer skapas i
parken. Det kommer t ex att anläggas en ängsmark med frön från
Kungsmarken.
Rekreationsområdet kommer att moduleras svagt för att
tillsammans med vegetationen skapa rumslighet. Detta innebär att
ett visst mottagande av massor från närliggande
exploateringsområde kommer att ske. Detta är bra ur såväl
projektekonomisk som miljömässig synpunkt, eftersom det minskar
transportbehovet av massorna. Åtgärderna som utförs är till större
delen reversibla, dvs det är möjligt att återställa parken till åkermark
om behovet skulle uppstå i framtiden.
I detta rekreationsområde på 20,8 hektar kommer besökaren kunna
promenera runt och få olika upplevelser längs de olika gångstråken
som finns (se orienteringsfigur nedan). En tur leder genom
odlingsområdet med det centralt belägna växthuset samt
skogsträdgård i den östra delen. Väljer parkbesökaren istället att gå
norr om bäcken vid den västra entrén så kommer upplevelsen att bli
en annan. Här kommer inom tid olika ”skogspartier” med olika
karaktär att växa fram. Längre fram där skogspartierna övergår till
mer öppen mark hittar vi områdets stora temalekplats. Ett annat
stråk leder besökaren via en bro över till höjden där det bjuds på
vacker utsikt i alla väderstreck. Vid träflaken ges det möjlighet att
håva och vid den något avsides utposten finns det möjlighet att få en
stunds avkoppling. Den som har sprungit en joggingrunda kan
stanna till på rörelseplatsen som både bjuder in stora såväl som små
till träning eller lustfylld lek.
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Orienteringsfigur för Kunskapsparkens första etapp med de olika platserna markerade

