Årstidsväxlingar
Programpunkter
- Skapar förutsättningar för aktiviteter som tydligt är kopplade till årstiderna
- Samspelar och förstärker platsens befintliga arkitektur och strukturer
- Bidrar med immateriella värden som är starkt kopplade till årstiderna
- Sittplatser som bjuder in till interaktion och åskådning
Platsen idag
Majorsgatan ligger i stadsdelen Linnéstaden i Göteborg. Området är en kvartersstad med hus som främst är uppförda runt förra sekelskiftet. Majoriteten av öppna ytor finner man inne på de slutna gårdarna, vilket begränsar tillgängligheten. Gatorna är breda och upptas till största delen av biltrafik och parkeringsplatser.
Användning
Platsen utformas för att skapa förutsättningar för aktivitet och liv året runt. På sommaren fylls den rektangulära ytan
med vatten och förvandlas till en plaskdamm. Där barn kan leka, andra kan sätta sig och svalka fötterna samt beskåda hur fasaderna speglas i vattnet. Under hösten försvinner vattnet och ytan kan användas för olika aktiviteter som
skate, kulturevenemang och även som marknadsplats. Träden (Prunus ‘Sunset Boulevard’) som planteras vid kortsidorna får under hösten en kraftigt orange färg som samspelar med de röda tegelfasaderna. På vintern spolas ytan
med vatten och kan användas som isbana. Ljuset från gatlyktorna reflekteras i isen och skapar ett frostigt ljus i gaturummet. Liksom hösten kan olika aktiviteter ta plats på ytan under våren. Träden bidrar även under denna årstid med
ett starkt värde i form av sin vårblomning. Genom den stora variationen av aktiviteter under året kan många känna
en tillhörighet till platsen. Det bidrar till att platsen kan bli en stark mötesplats för hela staden. Trädäcket som omfamnar ytan fungerar som en informell sittyta där förbipasserande kan stanna upp och ta del.
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Gestaltning
Gestaltningen samspelar med de befintliga strukturerna genom sitt strikta formspråk. Trädäcket skapar en tydlig gräns
mot omgivande gator och trafik. En vattenpump placeras under däckets västra sida för att kunna rena vattnet under
sommaren. För att tillgängliggöra platsen placeras en ramp vid trädäckets östra sida som integreras med samma material. Fyra träd (Prunus ‘Sunset boulevard’) planteras vid kortsidorna för att skapa en starkare rumslighet för platsen.
Markbeläggningen på trottoarerna längst husens sidor behålls för att fortsatt bidra till ett starkt flöde genom platsen.
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