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Backängen 
Högaborgsängen
Källängen

Viskstråket

Läs om parkens historia
på skyltens baksida.

History of the park, 
see reverse side.

Backängen is a green area with moisture-loving  
plants. A boardwalk winding between little ponds  
highlights the feeling of a marsh. There is also a  
paddle tennis court and two mini tennis courts. If 
you  visit in spring you will be met by the fantastic 
blossom of the ornamental apple, hawthorn and 
cherry trees.

Högaborgsängen is a large green area made to 
resemble a flower meadow. The flowers are important 
for insects and other pollinators, thus contributing to 
a greater biodiversity. Look out for the works by Åse 
Persson that explain and highlight the significance 
of our insects. One of them is group of nesting boxes 
for different species of birds and the other is a 
whimsical bee hotel.

Källängen is an activity area – especially the 
playground – used by lots of school children. There 
is also a mini golf course and an outdoor gym up on 
the hill for some extra exercise. You can choose just 
to stroll through the area or sit down and relax on 
one of the sun loungers. The colourful frames on the  
lawn stimulate meetings between people.

 Sevärdheter
 Highlights

q Spänger
 Boardwalks 

w	 Padelbana
 Paddel tennis course
 
e	 Minitennis
 Mini tennis

r	 Insektshotell
 Insect hotel

t	 Fågelholkar
 Nesting boxes

y	 Grill- och picknickplats
 Barbecue and picnic area

u	 Lekplats
 Playground

i	 Solsängar
 Sun loungers 

o	 Utegym
 Outdoor gym

a	 Bangolf
 Mini golf

 Här är du!
 You are here!

Backängen är en äng med fuktälskande växter. 
En vindlande spång som går mellan små dammar 
förstärker upplevelsen av att röra sig i våtmark. Här 
hittar du också en padelbana och två minitennisbanor.
Om du besöker platsen på våren möts du av den 
fantastiskt blommande prydnadsapeln, hagtornen 
och körsbären.

Högaborgsängen är en stor äng som fått skepnaden 
av en blomsteräng. Blommorna är viktiga för insekter 
och andra pollinerare och därmed bidrar de till en ökad 
biologisk mångfald. Spana gärna in de två verken av 
Åse Persson som förklarar och understryker betydelsen 
av våra insekter. Det ena är en grupp med holkar för 
olika fågelarter och det andra är ett lekfullt bihotell.

Källängen är en aktiv yta som används av många 
skolbarn – särkilt lekplatsen. Här finns också en 
bangolfbana och ett utegym uppe på kullen för dig 
som vill träna. Det går dock lika bra att promenera 
genom området eller att sitta ner och vila i en av 
solstolarna. De färgglada husen på gräsmattan 
stimulerar  till möten mellan människor.
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