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Viskängen 
Munkängen

Viskstråket

Viskängen is the largest of the seven grassy 
fields and is a natural meeting point in town. Here 
you can barbecue, picnic, play boules and tennis or 
use the outdoor gym. Uniquely, there is a hobbyhorse 
track for our youngest, energetic visitors. There are 
many different species of trees in the park. At the 
north entrance, for example, you will find a Siberian 
cork – a species that often acquires a very broad, 
expansive shape, typical for the Savannah.

Munkängen is a popular place for people seeking 
peace and quiet. You can take a seat in the garden 
and admire the beautiful perennials and feel the 
beech hedges’ warm embrace. There is also a grove 
of hazels where you can find a quiet spot to rest. If you 
visit the gardens you mustn’t miss the narrowleaved 
olive willow (Salix elaeagnos ’Angustifolia’). It was 
planted in the 1950s and is now a very large tree 
although this species normally grows to a height of 
about two metres. 

Läs om parkens historia
på skyltens baksida.

History of the park, 
see reverse side.

Viskängen är den största ängen av alla sju och en 
naturlig samlingsplats i staden. Här finns möjlighet
att till exempel grilla, fika, spela boule och tennis 
eller träna på utegymmet. Något så unikt som en 
käpphästbana finns även för de som har spring och 
hopp i benen. I parken hittar du också många olika 
trädarter. Vid norra entrén kan du till exempel spana 
in det sibiriska korkträdet. Det får ofta en väldigt bred, 
savannliknande trädform. 

Munkängen är en uppskattad plats där många söker 
lugn och ro. Här kan du bland annat sitta ner i 
blomstergården och njuta av vackra perenner och 
tuktade, omfamnande bokhäckar. På ängen finns 
också en gles hassellund att söka avskildhet vid. 
Om du besöker blomstergårdarna ska du inte missa 
busken Rosmarinvidet (Salix elaeagnos ’Angustifolia’). 
Den planterades på 1950-talet och blir normalt två 
meter hög, men har här vuxit sig till ett betydligt 
större träd. 

 Sevärdheter
 Highlights

q Lekplats
Play ground

w	 Sittplats under tak 
Seating under roof 

e	 Boulebana
Boules pitch

r	 Utegym 
Outdoor gym

t	 Perennplantering
Perennial bed

y	 Grillplats med sittplatser
Barbecue and picnic area

u Käpphästhoppning
Hobbyhorse track

i	 Tennisbana
Tennis court

o Blomstergårdar
Flower gardens

Här är du!
You are here!
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