
Den lilla parken Björkdungen är en del av ett 
populärt promenadstråk intill Lötsjön med 
sommarblomsplanteringar, vårlök och en stor del björkar 
i varierat skick. Parken har idag ett reinvesteringsbehov 
med fokus på utveckling av planteringar och en starkare 
koppling till björk-temat. 

Parken störs av buller och befintliga sittplatser är placerade 
för nära de Ursviksvägen. Björkdungen är utpekad som 
potentiell fickpark som behöver kompletteras för att 
höja parkens kvaliteter och vistelsevärden och därmed 
vistelsetid. Målsättningen är att Björkdungen ska bli en mer 
attraktiv liten park att mellanlanda i under en promenad.

Genom att utveckla att utveckla parkens växtlighet och att 
skapa nya sittplatser förstärks parkens funktion som en lugn 
grön oas med möjlighet till vistelse och avkoppling.

En ny sittplats skapas i parkens centrala del. Här kan man 
sitta i ett mer skyddat läge i parken och med utsikt mot 
Lötsjön. Klippta idegranshäckar hjälper till att skärma av och 
skapa ett inre rum i parken, men placeras så att utsikt mot 
Lötsjön bevaras. 

Björktemat i Björkdungen stärks med fler björksorter. 
Många av björkarna i parken börjar bli gamla. Flera har fått 
skador på sina stammar för att de står på ett sådant sätt 
att det är svårt att komma åt med gräsklippare mellan dem. 
Därför föreslås en föryngring av björkbeståndet och att de 
inhemska björkarna får sällskap av exotiska björksorter. På 
så sätt blir Björkdungen ett björkarboretum med möjlighet 
att upptäcka och uppleva mångfalden i björksläktet med 
stammar i hela spektret från kritvitt till rosa, koppar och 
mahogny.

Ytor för säsongplanteringar ersätts med permanenta 
planteringar. Perenna praktplanteringar med variation 
i blomning i blått och vitt över hela säsongen anläggs 
vid sittplatserna. De placeras också så att man passerar 
igenom ett hav av blomster när man färdas på cykelvägen 
genom parken. Säsongsplanteringen i gräsytan ersätts 
med plantering av långlivad lök i samma färgtema och 
kompletterar den scilla som redan idag blommar i parkens 
gräsytor varje vår.
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BJÖRKAR
Nya träd planteras som visar på mångfalden  i björkfamiljen, med olika former och 
karaktärer, bark och bladformer hos björkarter från Europa, Asien och Nordamerika

PERENNER

VÅR- OCH HÖSTBLOMMANDE LÖK
Perenner och lökväxter i en färgskala som dominaras av blå-violett och vitt blommar 
avlöser varandra i blomning från tidig vår tlll höst. En majoritet av sorterna uppskattas 
av pollinatörer och bidrar med nektar och pollen.

SITTPLATS
Klippta idegranshäckar skapar rum och skärmar av mot trafik.
Malus Särsö soffa som redan finns i parken används vid ny sittplats och 
kompletteras en barnsoffa Kajen Låg.


