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Kulle

Promenadslinga runt damm

Damm

Vegetation i damm

Strandvegetation

Flytande våtmark

Ängsmark som kan översvämmas

Gröna sammanhängande stråk

Befintlig väg

Föreslagen ny väg eller omdragning av befintlig väg

Väg under uppförande

Föreslaget område för bebyggelse 

Lekplats

Målpunkt för idrott och hälsa

Målpunkt för trädgård och odling

Målpunkt för sällskapsspel

Gåbrygga

Sittbrygga

Gåplattor

Gång- och cykelstråk

Motionsslinga

Ekodukt, över- eller undergång för människor och djur

Fornminne

Befintlig bebyggelse

Byggnad under tidig planering

Byggnad under uppförande

Skogsparken - stadsparkens 
skogsklädda naturrum. Ny småskalig 
bebyggelse integreras bland befintlig 
skog och grönska. Husen placeras 
varsamt bland vitsipporna.

Ekodukt för människor och djur för 
en säker passage över trafikleden. 
Passagen är viktig för att säkerställa 
gröna samband och tillgängliggöra 
kulturhistoria. 

Trädgårdsstaden - en fortsättning på 
befintlig bebyggelse på Väppeby äng.
Bostäder i olika typer blandas och här 
finns även plats för ny skola. Platsen är 
naturligt kuperat och dess höjder 
bevaras som ett särskiljande 
karaktärsdrag.  

Aktivitetsparken - stadsparkens 
träffpunkt för idrott, sport och hälsa. 
Planer för olika bollsporter och 
lagspel samsas med ytor för 
träningsredskap. Här kan du bland 
annat spela fotboll, basket, boule 
eller styrketräna!

Multisportarena - en miniarena med 
ny idrottshall och lokaler för kamp- 
sport. En viktig förutsättning för 
kommunens skolidrott och 
sprudlande föreningsliv. 

Vattenparken - stadsparkens hjärta! 
Både barn och vuxna får leka av sig i 
stadsparken! Tematiska småparker 
och lekplatser lockar längs 
promenaden. 

Dagvattendammen är ryggraden  
som håller samman stadsparken. 
Här finns möjlighet för promenader, 
vattenkontakt och utomhus- 
pedagogik. Skridskoåkning kan 
arrangeras på dammen under vintern.

Motionsslingor och cykelstråk finns i 
mängder i stadsparken! Konstgjorda 
kullar möjliggör också träning i 
svårare terräng, liksom pulkaåkning 
på vintern. 

Evenemangsparken - stadsparkens 
flexibla uterum. Öppna gräsytor som 
bjuder in till picknick, brännboll och större 
evenemang såsom marknader och 
konserter. Här föreslås en utomhusscen 
och amfiteater för årets festligheter!

Kalmarvägen leds om till 
Kalmarleden för att skapa en 
sammanhållen stadspark. 

Mälarparken - stadsparkens ansikte 
mot Mälaren! Här finns en småbåts- 
hamn med gästbryggor för besökare 
via sjövägen. Med kiosk och kafé, 
minigolf, grillplatser och möjlighet 
till långfärdsskridskoåkning lockar 
parken till aktivitet kring Mälaren 
året runt. 

Stadsparkens nya bostads- 
område med blandade 
bostadstyper. Den nya 
bebyggelsen placeras med 
hänsyn till terräng och 
sparar utblickar över parken. 

Inspirationsträdgården utgör ett 
komplement till kolonilotterna och är 
en inspirerande plats som erbjuder 
lugn och rekreation året om. 
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