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Introduktion

Detta program illustrerar enkelt hur 
tätorten kan bli mer grön ur flera per-
spektiv. Det gröna står för växtlighet 
som gör tätorten attraktiv samtidigt som 
det gröna knyter ihop centrum med de 
yttre områdena genom gång- och cykel-
vägar där det ska finnas plats för positiva 
upplevelser.

De gröna miljöerna gör oss mer hållbara 
och bärkraftiga mot klimatets påverkan. 
Allt grönt ger ett jämnare klimat och 
skydd mot skyfall. Träd spelar en viktig 
roll för att ta hand om regn, både det 
regn som stannar i kronan och det som 
sipprar ner i marken.

Grönskan bidrar även till förbättrad 
luftkvalitet, framförallt genom att löv-
träd helt enkelt absorberar partiklar på 
sina blad. Stadsgrönskan kan också bidra 
till att minska buller som annars studsar 
på släta fasader och sprids ut.

En tillgänglig och attraktiv grön miljö 
är en viktig förutsättning för vardagsrö-
relse och bidrar till ett naturligt sätt att 
träffa andra, trivas och må bra.

Även ljuset är viktigt för miljön efter-
som vi har långa tider av mörker. Där-
för måste våra yttre miljöer även pla-
neras för de mörka årstiderna. Annars 
krymper orten på vintern eftersom de 
mörka stråken upplevs som otrygga och 
begränsar rörelsen. De naturliga mötes-
platserna måste vara tillgängliga både 
dag- och kvällstid.

Programmet är upprättat av trädgårds-
mästare Stefan Lagerqvist, Sävsjö, till-
sammans med Hultsfreds kommun.

Hultsfreds kommun ligger inom klimat-
zon 3-4 och alla växtförslag har anpas-
sats därefter.

Förslaget har utarbetats för att få en li-
ten arbetsinsats för skötsel och under-
håll av växterna och träden.
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Konstutsmyckning

Det var i Virserum som Sveriges maski-
nella möbelindustri började på 1800-ta-
let. En av de mest kända möbelserierna 
är ”Äpplet” som utsmyckades med ett 
äpple. Äpplemöblerna tillverkades un-
der Jugendtiden, vars stil inspirerades 
av växt- och djurriket. Möbelserien till-
verkades på flera platser i Sverige, men 
är ändå ett signum för möbelindustrin i 
Virserum. Stolarna tillverkades alltid av 
ek.

Utmärkande för Äpplet-stolen är det 
utskurna äpplet, lökformade fötter och 
hög rygg.

Virserums konsthall bidrar till samhäl-
lets utveckling och för de gamla tradi-
tionerna från möbelindustrin vidare. 
En idé är att tillverka en stiliserad Äpp-
let-stol som dels ska stå för den storslag-
na möbelindustrin med kopplingar till 
konsten som tronföljare. Dels ska den 
kunna användas som just en Äpplet-stol; 
att sitta på!

Materialvalet bör dock vara pulverlack-
ad plåt för att få beständiga stolar som 
är mest ekonomiskt att tillverka och som 
håller i ur och skur.

Stolarna kan placeras ut i hela Virserum!
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1. Strandpromenaden

Delar av strandpromenaden iordning-
ställdes 2016. Då anlades en bredare 
passage och försågs med grus för att 
öka tillgängligheten. Den sista delen 
runt kullen fram till grillplatsen är en 
upptrampad stig. Stigen bör förses med 
ett extra gruslager. Längs stigen bör sly 
rensas, även i backen mot bostadsområ-
det. 

Hela sträckan bör förses med belysning. 
Ett förslag är att använda LED-lampor 
som drivs genom solpaneler längs stigen 
runt kullen. Längs den bredare passagen 
behövs sju belysningspunkter och längs 
stigen runt kullen 11–12 stycken.

Grillplatsen bör förses med nya grillar 
och sittplatser. Intrycket på udden är 
magnifik och bör inte störas av mer ut-
rustning. Den enastående utsikten för-
gyller platsen.

Längs den nyare delen av promenaden 
kan man placera ett par ståbänkar för 
snabbvila och utsikt.

Befintlig grillplats Nya promenaden

Ståbänk Kajen från Nola Solar Light ParkledSolcellspanel

Handikappsanpassad grillSittplatser
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2. Lokstallet

Platsen ligger emellan strandpromena-
den och Strandvägen, men saknar idag 
en riktig förbindelse mellan gångstrå-
ken. Här bör en gångväg anläggas som 
knyter ihop de befintliga stråken. Gång-
vägen beläggs med stenmjöl på ytan. Då 
skapas ett 1200 meter långt gångstråk 
längs vattnet mellan grillplatsen och 
Strömsholmen. Därefter kan man pro-
menera ytterligare 500 meter på kom-
munala gator för att nå Bolagsområdet.

Nya sittplatser med bord bör finnas i 
både sol och skugga.

Även denna gångväg bör förses med be-
lysningspollare (likadana som i Strand-
parken).

HAGS picknickbord Skagen



3. Strandparken

Längs Strandvägen sker en varsam över-
gång mellan land och vatten där gräset 
möter vattnet i en mjuk slänt. Strand-
parken är en central plats som inbjuder 
till promenader, utblickar över Virse-
rumssjön och möten.

Pilarna i östra delen är dåliga och bör 
bytas. De nya pilarna bör planteras och 
etableras innan de gamla tas bort för att 
undvika en tom strandkant.

Buskarna bakom alla sofforna bör tas 
bort och ersättas av japanska körsbärs-
träd lite längre in i parken. 

Nya soffor längs vattnet; både med 
ryggstöd och bänkar utan ryggstöd så 
man kan välja åt vilket håll man vill sitta. 
Sittbänkarna bör placeras i både sol och 
skugga.

Hela strandpromenaden bör förses med 
ny pollarbelysning som sträcker sig ända 
bort förbi Lokstallet.                                                                
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NOLA Parasoll Four Seasons

ScanCord Urbanise bänk

ScanCord Urbanise modulsystemTehomet Bollard CollectionHängpil



3. Strandparken

A. SÄLEN
Planteringen runt sälen kompletteras 
med nya växter. Sälen rengörs och lagas. 
På våren blommande vårstjärna (scilla) 
och därefter kan trädgårdsnäva illustre-
ra en vattenspegel.
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B. TRÄDÄCK
Längs båtplatserna kan man göra ett 
trädäck för hamnkänsla. Trä är ett mjukt 
material att sitta på knä och titta ner i 
vattnet!

C. GRILLPLATSEN
Vid området för den gamla lekplatsen 
bör en grillplats med kolgrillar anord-
nas. Framför grillplatsen kan picknik-
bord placeras med fasta parasoll. Grill-
platsen ramas in med cortenstål, ungefär 
en meter högt för att få en ombonad och 
rumslig känsla. Grillplatsen ramas in 
med perennplantering

Växtlista
• Brokbladigt tuvrör (Calamagrosris 

Acutiflora England)
• Pärleternell (Anaphahs Tripliner-

vis)
• Höstälväxing (Sesleria Autumnalis)
• Kärleksört (Hylotelephium Te-

lephium Matrona)
• Kantnepeta (Nepeta Faassenii Blue 

Wonder)
• Trädgårdsnäva (Geranium Ann 

Folkard)

D. STENFUNDAMENTET
För det tomma stenfundamentet kan en 
konsttävling anordnas. Antingen för en 
permanent utsmyckning, eller en åter-
kommande tävling så att konstverket 
byts ut med jämna mellanrum.

E. PLANTERINGSÖAR
För att förgylla platsen kan några plan-
teringsöar skapas med japanska körs-
bärsträd och växter.

Växtlista
• Japanskt gräs (Miscanthus Sinensis 

Drottning Ingrid)
• Pärleternell (Anaphahs Tripliner-

vis)
• Höstälväxing (Sesleria Autumnalis)
• Kärleksört (Hylotelephium Te-

lephium Matrona)
• Solhatt (Echinacea Ruby Giant)
• Kantnepeta (Nepeta Faassenii Blue 

Wonder)

F. GÅNGBRON
Bron till Maderna bör förses med belys-
ning, antingen i räcket, eller under bron.

C - Cortenstål

B - Brygga vid småbåtshamn

C - Växter till grillplats E - Planteringsöar med växter

C - HAGS picknickbord Skagen C - Finbin kolgrill C - Nola Parasoll Four Seasons
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4. Strömsholmen

Strömsholmen är ett värdigt avslut på 
strandpromenaden. Den lilla holmen 
i Virserumsån fungerar som en mötes-
plats för arrangemang med en scen och 
öppna ytor.

Det finns anslutande parkeringsplatser, 
men det saknas skyltning till Ströms-
holmen och Strandparken från parke-
ringen. Parkeringsplatsens räcke bör 
bytas ut och ersättas med samma som 
broräcket till Strömsholmen.

Strömsholmen bör förses med några 
bänkbord som går att flytta vid evene-
mang.

För att göra holmen mer tillgänglig och 
ett ställe att vistas på även under kvälls-
tid behövs mer belysning. Markspottar 
för att lysa upp trädkronorna och ett 
ljusspel på vattnet.

Trafikverkets vägbro längs Storgatan 
kan piffas upp med blomlådor på utsi-
dan av räcket. Genom en droppslang 
kan bevattning ske kontinuerligt.

Longwood Gardens

Lysande näckrosorLjuskonst Pennsylvania

Nuläge sommarNuläge vår
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5. Esplanaden

En esplanad är ett promenadstråk i en 
allé och ordet esplanad betecknar oftast 
själva gatan med promenadstråket. En 
esplanad binder ihop viktiga platser, i 
Virserum stationsområdet och Strand-
parken. En esplanad ger struktur och 
underlättar orientering.

På Virserums esplanad har dock asfalten 
tagit överhand och gatan är utformad på 
bilarnas villkor.
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6. Centrum

Virserums centrala del måste få en torg-
känsla! Ytan bör stensättas och smyckas 
med flyttbara urnor med träd och blom-
mor.

På denna yta kan man sedan möblera 
om från parkeringsplats, till torgförsälj-
ning eller mindre centrumevenemang. 

Ytorna avgränsas med låga häckar mot 
trafikmiljön och för att ge ytorna rums-
känsla. Ytan beläggs med smågatsten 
alternativt marksten. Till häckarnas an-
vänds avenbok, cirka 80 cm hög. 

Träd pelarformiga Prunus sargentii 
Rancho. Växtvalet Prunus och avenbo-
ken används på alla ytorna för att hålla 
samman rummen. 

Mot kyrkans parkering får avenboken 
räcka hela ytan och tre stycken Prunus 
placeras i ytan. 

Sittytan vid Dackestatyn ramas in med 
avenbokshäck och innanför täcks mar-
ken med marktäckande perenner. Be-
fintliga trädet får stå kvar, ytan komplet-
teras med 3-5 Prunus Rancho.

Bergkörsbär
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Vid Maden planeras en aktivitetspark 
som kommer att genomsyras av trätema 
med fokus på djur. Parken ska vara för 
alla åldrar och utrustas med:

• boulebana
• frisbeeskog
• grillplats
• solsoffor
• lekplats
• gym
• ”hänghörna” med mobilladdning

Platsen mot bostadsområdet används 
som båtuppläggningsplats under vinter-
tid. Avsikten är att permanenta denna 
verksamhet med en anlagd iläggnings-
ramp och plats för bilparkering.  

7. Maden

CADO - Igelkott

CADO - Hängmatta Lekopark - Salzburg, lekhus

KOMPAN - Dubbeltorn med Turbo ChallengeLekplats
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8. Idrottsplatsen

Vägen från Bolagsområdet, förbi Gill-
mans smedja till idrottsplatsen används 
frekvent.

Gångvägen är mörk på kvällarna och 
belysning bör sättas upp längs sträckan.



13

9. Phytagarosbron - östra infarten

Den vackra vägbron på Tvetavägen 
vann en arkitekttävling 2004. Den är 
gjord i limträ som målats med falu 
rödfärg. Bron är den första moderna 
träbron i det svenska allmänna vägnätet. 

Gräsytorna omvandlas till ängsmark 
som slås en gång per år. Trädplantering-
ar i form av japanskt körsbär och bära-
pel.

ÄngsmarkJapanskt prydnadskörsbärBärapel
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10. Norra och södra infarten

Entréerna till Virserum från norra och 
södra infarten bör bli mer välkomnan-
de! Platserna kan smyckas med träd och 
växter. En vildvinsvägg kan bli en fin 
bakgrund till Dacke-skylten.

Planteringar med växter i olika höjder 
och färger. Planteringen bör vara 15 
meter lång för att få effekt på långt håll. 
Den måste byggas upp så att mitten är 
cirka 1,5 meter hög (se sektion).

För att få levande planteringar ska de 
byggas upp på höjden och längden.

Buskar i ytterkanter:
• Vipphortensia (Hydrangea panicu-

lata great star)
• Paradisbuske (Kolkwitzia amabilis 

Pink cloud)
• Smällspiréa (Physocarpos opulifoli-

us Amber jubilee)

Kantväxter omväxlande:
• Trädgårdsnäva (Geranium hybrid 

Rozanne)
• Daggkåpa (Alchemilla mollis)

Större sammanhängande fält innanför 
kanten:
• Salvia (Salvia nemorosa Ostfries-

land)
• Stäppsalvia (Caradonna)

Mellanrummen fylls upp med:
• Kransveronica (Veronicastrum Vir-

ginicum). Sorterna Album och Pink 
glow används i sammanhängande 
grupper.

Till bakgrund (för att få höjd på plan-
teringen):
• Fläckflockel (Eupatorium macula-

tum Atropurpureum)

Bärapel

KransveronikaStäppsalvia Trädgårdsnäva Daggkåpa FläckflockelVildvin

Vipphortensia Japanskt prydnadskörsbär Smällspirea Paradisbuske






