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Rendelőintézet előtti parkban megvalósuló lakóépületről az ábárzolt
kubatúrát feltételeztük, ez elé terveztünk egy intenzív zöld felületű parkot.
A Zsolnay Vilmos útra fűzött vizuális zöldfelületsor egészíti ki ez a parkfelület.
A zajos úttól azonban némi távolságot tartva itt is felhajtott szőnyegként kezeljük
a füvesített felületet, amely egyben zártabb , védettebb teret biztosít a mögötte lévő
parknak.
Búzateret és a kulcsprojekteket összekötő kerékpárút áthalad a tér északi oldalán,
amely az Alsóbalokány utcán folytatódva elkerüli a 6 os főútat, és a Balokány
ligetnél tud újra bekapcsolódni a körbevezetett kerékpárútba.

Alsóhavi utca kapcsolatot teremt az EKF városrész és a Tettye között,.
Déli részének teresedéseinél megszüntettük a jelenlegi
kautikus parkolót, az utca mellett párhuzamos parkolóhelyeknek biztottunk
lehetőséget.
A területen átvezetett kerékpárút ebben a sávban észak felé tud folytatódni
az Ágoston tér és a Tettye felé.
Feltételezzük,hogy a nyugati teresedés déli oldalán a helyzsínrajzon ábrázolt,
azonban a valóságban nem létező térfalak később lakóházként épülnek be,
és ezek szolgáltató funkciói a most használaton kívüli teret élettel tölti meg.
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Rendelőintézet elötti tér metszete 1:200

Alsóhavi utca keresztmetszete 1:200

Látvány az új építésű lakóház irányába Látvány a Zsolnay Vilmos út irányába
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