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Kommentarer alternativ 1

Måste vara runt parti som
omsluter paviljongen

Hur kan ni få parken vacker
med de anskrämliga
formationerna närmast kajen,
pumphus plus något mer?
Flytta dessa eller gräv ner
dem! Skulle var matchstraff
på de personer som lagt dem
där. Marstrands vackraste vy
förstörd av dessa skjul!

Kommentarer alternativ 2

Ni måste även ta hand om och
beskära de relativt nysatt
träden på norra sidan så att de
inte växer ihop och blir till en
ogenomtränglig mur och
förstör varandra!
Går det inte att klä in el och "pump"
huset med några klätterväxter så att
det inte blir så dominanta i miljön
samt att inte växligheten tar den
finna hamnutsikten.

Bästa sättet att "gömma"
de tråkiga "byggnaderna"
som är längst ner mot
kajen. Bädda in med
blommor och grönt, och
lägg inte gångstråken
precis runt dem.

Gör inte om det
alls borde finnas
som alternativ.

Inga vassa kanter
runt rabatterna

Vi eftersträvar enkelhet med stora gräsytor, kompletterat med
vackra rosenbuskar i hela parken såsom det tidigare har varit.
Viktigt att täcka hela el-och pumphuset med rosenspaljé upp till
taknivå.

Mera blommor och liv

Känns öppnare, mer lekfull.
Inspirerar till rörelse i
parken, inte bara längs med
och över den.

Föredrar nr 2 då det
bättre uppmanar till
passage, vandring och
njutning vid bänkarna.

Önskar att bänkarna mot vattnet
bytte plats med planteringarna så
man kommer så nära vattnet som
möjligt och så långt bort mot den
dåliga lukten från servicehusen.
Tycker paviljongen fick finare
inramning i alternativ 1 men
vägarna är väldigt mycket bättre i
alternativ 2.

Hoppas att det inte är höga
blommor som skymmer
utsikten när man sitter i
parken och tittar ner mot
havet. Många bänkar

El- och pumphuset målas i samma
färg som Grand och Paviljongen.
Graniten runt rabatterna ska vara
grovhuggen som gatsten.
Inga små granväxter i
planteringarna.

Kommentarer alternativ 2
Jag tycker att paviljongens utseende i alt
1 är bättre än i alt 2 men föredrar alt 2
pga att det är mer sammanhängande
gräsmatta i det alternativet. Optimalt
vore ett 3.e alternativ som har en rund
skärning kring paviljongen och
resterande som alternativ 2.

Fler genomgångar bidrar
till mer rörlighet och
tillgänglighet än enbart en
grusgång.

Varför ett trappsteg till paviljongen? En
park för alla innefattar väl
(förhoppningsvis) rörelsehindrade och
rullstolsburna personer också? 2016
önskar man att alla kommuner byggde
och tänkte tillgängligt från början. Hur
svårt kan det vara? Låt Kungälv vara i
framkant och ett föredöme för andra

Önskvärt att få
samma storlek
på träden på var
sida. Dom stora
tar bort väldigt
mycket ljus för
boende i
fastigheten
bakom.

Under förutsättning att inte
buskarna blir så höga att man inte
ser vattnet. Vi som bor här och
alla turister kommer ju hit för
miljöns skull, havet och båtarna.

Ta bort de översta träden som
hänger i trådar och lutar vid
Grands veranda

Att gräva upp ett mitt stråk så
som alternativ 1 visar är korka O
att inte ha de naturliga diagonala
vägarna genom parken som
alternativ 2 erbjuder är än mer
korkat.
Jag går genom parken från
kyrkogatan ner mot kajen då jag
skall till Bergs för att intaga
frukost, då går jag diagonalt
genom parken.

Gångstråken visar hur man vanligen
korsar parken. Ger minskat slitage på
gräsytor. Bra med kantstöd av granit.
Passar bäst i skärgården. Rostat stål
är trendigt, men lätt att skada sig på
för barn.

Kommentarer alternativ 2

Snyggt och öppet.

Ser bra ut men har följande
kommentarer.
- Ta bort buskarna på
gräsmattan vid paviljongen.
- Den nya planteringen får
absolut inte likna den vi har
idag med rostiga plåtkanter och
förskräckliga små barrträd som
mest påminner om en
kyrkogård.
- Beskär träden samt ta bort
trädet närmast Tenan som i dag
hänger på "trekvart"

Det ser fint ut med mkt
blommor och viktigt att
det inte blir för höga
buskar kring pumphuset
som tar bort utsikten mot
hamnen. Fint förslag!

Då slipper man
genomgången som
delar av parken i två
långsmala partier.

Gärna rund fontän som i
förslag 1

Fint med mkt rosor
(engelska trädgård) Fint
om det blir lite
gammaldags - det passar
bäst på Marstrand.

Beskär träden på både sidor av
parken.
Ta bort alla buskar/träd på gräsmattan
nedanför paviljongen Gör en vacker
plantering utan plåtkanter och
barrväxter som kantväxter.
Ta bort planteringen på gräsmattan
vid Grand. De har ju själva lådor med
blommor utmed hela fasaden.

Övriga kommentarer

Låt gräsmattan närmast Grand Hotell vara som den är men sätt dit bänkar vända mot paviljongen.
Låt nästa gräsmatta vara som den är med sina två buskar.
Tag bort den stora perennrabatten med plåtkanter och återställ gräsmattan som det var förr. Sätt
möjligen ett körsbärsträd i var ända (där det tidigare stod två pilar).
Återställ den nedre gräsmattan (tag bort grusgångarna).
Sätt en rosenhäck runt el- och pumphus.
Låt nedsidan mot kajen vara som den är med perenner och bänkar.
Ett enkelt och billigt förslag. Lägg pengarna på mer angelägna saker.
Det viktigaste är att det finns gräsmattor, bänkar och papperskorgar och att parken sköts och
papperskorgar töms. Parken används mycket av besökare och de behöver bänkar och gräsytor att
sitta på.

Övriga kommentarer

De två alternativen har flera positiva förslag. Vill därför se en
kombination av 1 och 2.
Förslag 1 är mycket bra när det gäller gångstråket i mitten, men
framme vid kajen är förslag 2 bättre, rosor och en naturlig kontakt
med kajen, även kantsten istället för rostiga rör känns relevant och
genuint. Perenner runt pavillion blir snyggt. Vill gärna diskutera
detta vid kommande möte mer i detalj!
Vill dock även hålla med flera synpunkter som skrivits kring detta
arbetet. Är detta rätt prioritering just nu??

Gräsmattor, soffor och rosenbuskar
passar bäst här på ön, där vi älskar
att se havet, bergen, Inte massa tjafs

En rund paviljong kan inte ha en
fyrkantig gräsmatta runt sig det är
stilbrott.
I övrigt anser jag att kommunen skall
låta parken vara med en publik
gräsmatta. Det räcker med kommunal
dumhet nu.

Tag bort den groteskt
fula, rektangulära
planteringen
Ingetdera alternativen tycker jag
om.
Förslag – gör ett studiebesök i
Marstrands ”Sinnenas trädgård”:
runda planteringsytor med gångar
emellan + bänkar. Växtförslag:
rosor och havtorn, lavendel,
perenner

Ni förstör med era jippon i
Marstrand.. räcker det inte att ni
förstörde med bygget på
hareslätten...låt bli vårat
Marstrand!! Vi vill ha kvar vårat
gamla!!!

