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Hela parken
• Se över belysningen
• Stamma upp träd
• Mer varierad växlighet & nya träd
• Nya skyltar

Entréer till parken
• Markera huvudentré mot centrum
• Se över fler entréer - belysning & röjning

Öppna gräsytan
• Förbättra platsen för lek & sport
• Lugna sittplatser i skugga & hängmattor 
• Satsa på mer blomning under träd
• Förbättra grillplatsen
• Plats för event och aktivitet

Parkleken
• Rama in parkleken med lekstaket
• Fler lekmöjligheter
• Skapa vrår för lek
• Mer grön lek 

Mötesplatsen
• Förbättra grillplatsen
• Plats för träff, vistelse och mat
• Odling av ätbart & speciella växter

Entré till skogen
• Mer belysning till skogsbryn & lund
• Skapa entré till ny naturstig + konst

Programkarta

En mötesplats för alla
Den populära grillplatsen rustas upp och förbättras och 
förbereds så människor kan vistas, träffas och äta mat 
tillsammans. Det blir odling av sådant som är ätbart & det ska 
planteras nya speciella växter.

Öppna gräsytan
Den stora öppna gräsytan förbättras för lek & sport. Det blir nya 
lugna sittplatser i skugga under träden och mer blomning där. Vi 
testar sätta upp hängmattor mellan träden. Grillplatsen rustas 

upp och förbättras, möjligheten att förbättra platsen för event 
och aktiviteter utreds.

Välkommen till skogen
Mer belysning till skogsbryn och lunden röjs från buskage, allt för 
att skapa upplevelsen av trygghet. Upp för skogskullen blir det en 
naturstig och det skapas ny offentlig konst för Höglundaparken.

Entréer till parken
Höglundaparkens många ingångar ska ses över med förbättrad 
belysning. Huvudentrén till parken mot centrum ska få en ny 
välkomnade utformning.

Jordbro Parklek
Parkleken kommer få ett lekstaket som ska rama in lekområdet 
längs gång- och cykelbanan. Det blir fler lekmöjligheter och fokus 
på mer grön lek och med lekvråer.


