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Introduktion

    


     








    
    
 




    




 
   
  
 







     


Innehållsförteckning
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1. Promenadstråket

    
    
    




      
   
     


Växtlista, träd
   
   
    
   
   
    



  

 

   


  
   
   
   
   




4

2. Sågdammen




    
       




    

  














3. Skogsdungen
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4. Hagadalsparken

   
    
      



  


    
      
   

    




    


 


Växtlista, träd
   

   
  
 
 
  
   
    
   
   
   



Växtlista, buskar
   
    
 
    
   
  

   
 



Växtlista, örtartade växter
  



Växtlista, vårlökar
  
   




Växtlista, perenner
    

   

   
   

   

   

   

   

   

  
  

   

   

   

   

   

7

   

   

   

   
  

Växtlista, prydnadsgräs
    

    

Växtlista, buskar eller träd
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5. Stora Torget

     


 



     

   
      
   
     



Om Prunus Accolade Prydnads-
körsbär
   




    



 

     










Prydnadskörsbär
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6. Bryggerigatan


     
     



     

    




     









Om Prunus goundinii Schnee Hy-
bridkörsbär

       
      

    



Hybridkörsbär
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7. Urnor i centrum
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Växtlista, blomurna gul
    

    

   

    

    

    

    

    

   

    

    

Växtlista, blomurna blå
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8. Tors plan

       
  

 
     
    

      





    


Växtlista bibehållen sarg på Tors 
plan
   

    



   



 




Växtlista utanför Swedbank




Röd smällspirea Blåtatel

Vipphortensia Ölandstok Koreansk plymspireaBlodtopp

TrädgårdsnävaBrokbladig blåtatel Ros Snowdrift

Kantnepeta Junior Walker



  
      
     
 
    
    
  


     
    




Växtlista
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Mongolisk fetblad Oregon fetblad Vit fetknopp Backtimjan

Prydnadskörsbär Gul fetknopp Lydisk fetknopp Liten kärleksört





9. Köpingsparken





     


    



      
      

   
    


    

    
  


    
     




 


Smultronschersmin

Gym Bild: Hags

5-12 år Bild: Hags 2-5 år Bild: Hags





10. Järnvägspassagen

     
    
    
   





     
    
   
    
    
     


      

   








11. Koppargatan



    
     
     
 
  


  








12. Magasinområdet

    


    


Kullen
  

     

  


    





Ytorna
   

   



    
 



 
      
  


Växtlista, vildrosor  
    








13. Rondellen

Växtlista, perenner
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
     

     

     

     

     

     

     

   

     

   

    

Växtlista, prydnadsgräs
     

     

KärleksörtTrebladspiraHöstöga

Röllika Färgkulla Daglilja

    

  



 
      






 



   









Rondellen

Droppen





Blodtopp Anisört Rödbladigt silverax TrädgårdsnävaKaukasisk näva Solbrud, Moerheim beauty

PraktriddarsporreRöd solhattJättetåtelDagögaAxnepetaTemynta

Solbrud, Baudirektor Linne Kransveronika, Pink Glow Solbrud, Rubinzwera Rödbladig Alunort Kantnepeta Kransveronica Album

Brokbladig blåtåtelDagliljaBlåtåtelSkogsasterMalört



14. Västra Långgatan



    
    
 


    
    
    







    
      
  
   




15. Biblioteksbacken

    
      




       
     
     
   

   





     
     
   
       



     
     
 



Växtlista, buskar och buskträd
 
 

 
    
      
    


Växtlista, rosor
  
 
      
  


Växtlista, örtartade växter
   

   
   
   
   
   


  
   
  

    
   
   
  


Växtlista, lökväxter
   
 




Pingstlilja ActeaVårstjärna

KörsbärsplommonRönnbärsapel

Blomsteräng Snökrokus

Hagtorn


