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I Bolanders park finns en bikupa som ger en hel
del honung och kupan sköts av vana biodlare.

En slingrande rabatt med sommarblommor
är numera ett givet inslag i Badhusparken.

I Nybro finns det gott om bostadsmöjligheter
för fjärilar och andra insekter.

Bolanders park med torrängen i förgrunden samt ett kinesträd.

Parkerna i Nybro har fått tydliga informationstavlor med kartor och QR-kod.

Mitt i det klippta gräset finns en yta med ängsväxter för att skapa
bra livsmiljöer för pollinatörer. Ett led i projektet ”Bi-drag”.

Badhusparken restaurerades 2010 och nu är den välbesökt
och har plats för både flanörer och kubbspelare.
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PARKER
I NYBRO
av ANN RICHARDSSON
Det kan sägas med en gång. Nybro ligger lite avsides i vårt
avlånga land, långt ifrån både storstäder och kust. En lång historia inom
glasbruk och pappers- och träindustri har format denna plats. Men sedan några
år tillbaka har något hänt med fokus på grönområden. Här finns nu flera intressanta
parker som står i fin kontrast med varandra och för det har de fått flera priser.

Vinnande parker
		i glasriket

F

ör två år sedan åkte personalen från Nybro
kommun hem från Elmia Park med första vinsten
i kategorin ”etablerad park” i tävlingen Elmia Park
Inspira. Det resulterade bland annat i inslag om
vinnaren, Badhusparken i den lokala tv-kanalen och reportage
i tidningar. Det var 2015 och stadsträdgårdsmästare Thomas
Bergström kan nu se tillbaka på vinsten och konstatera att visst
blev det uppmärksamhet i början och tårta för medarbetarna.
Dessutom belönades Nybro kommun och Thomas med
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares, FSS, kommunpris samma år för ”för att på ett inspirerande och pedagogiskt
sätt lyft fram parkernas ekosystemtjänster och samtidigt
skapat attraktiva och spännande parkmiljöer”, som juryn
skrev i ett uttalande.

människor här både dag och kväll. Sittplatser bjuder in till en
stunds prat och i det gamla lokstallet finns plats att ställa cyklar.
Parken består av flera olika delar och bland annat finns
ett område med prydnadsgräs, japansk azalea med mera
planterade i klippskrevor samt ett bestånd av torktåliga träd
som Cornus mas, körsbärskornell, Acer tataricum, ginnalalönn, Gingko biloba, tempelträd, Cinchona officinalis, kinaträd,
Magnolia kubus, japansk magnolia, Phellodendron amurense,
sibiriskt korkträd och Prunus x yedoensis, tokyokörsbär. En del
har etablerat sig bra i denna tuffa miljö, men en del ser ut att
lida av torka.
– Vi får ägna dem lite mer tid framöver, konstaterar Thomas
som är mer nöjd med blomsterängarna med olika utgångsläge.

ÄNG MED TUFFA VÄXTER
EKONOMISKA RESURSER
Men vinsterna har knappast gett mer pengar i kassan utan
det är som det brukar vara i kommunen. Det är politikerna
som i slutändan beslutar om anslag och det ena året finns det
pengar så att skötsel och anläggning kan hanteras på ett bra
sätt och andra år är det tuffare.
– Det blev regimskifte vid senaste valet och då skulle
ekonomin ses över och utredas, berättar Thomas som är
utbildad landskapsarkitekt och kom till Nybro 2010 efter
att både ha varit egenföretagare och arbetat med inköp och
försäljning på garden center.
Förseningen i samband med budgetarbetet innebar att
de ekonomiska medlen minskade en tid innan de på nytt
utökades och det behövdes till den nyanlagda parken –
Bolanders park. Den var också nominerad till Elmia Park
Inspira, men i en annan kategori, ”nyetablerad park”. Där blev
det i stället Jonsereds trädgårdar som tog hem vinsten.

FÖNSTER MOT OMVÄRLDEN
Bolanders park är ett resultat av en omdaning av området söder
om järnvägsstationen och resecentrum. År 2012 påbörjades
förvandlingen från igenvuxen bangård som kändes otrygg till
en blomstrande park med fokus på torrängar och idag rör sig

Torrängen där den vilda moroten blommar för fullt till
sammans med bland annat brödnejlika, väddklint, busktörne,
ängsvädd, myskmalva och getväppling ska ge olika färgskepnad under säsong. Bolanders torräng är en flerårig
anlagd ängsyta som ska vara ett exempel på en hållbar
miljö i ett stadsnära område.
Den är fortfarande ganska ung och behöver växa till
sig lite och det är också en utmaning, menar Thomas.
Men även att få invånarna att förstå att det tar sin tid och
numera finns det informationsskyltar vid varje park med
bilder och karta. Även på kommunens hemsida finns det
information om vad som händer i parkerna.
Torrängen blev till när denna del av den tidigare anlagda
ettåriga blomsterängen inte gick att sköta på ett bra sätt. Det
krävdes helt enkelt för mycket vatten och skötsel för att få till
en bra blomning för en längre tid. Sedan spelar säkerligen
Thomas eget intresse för odling i sand in i det hela.
– Jag har provat odling i sand tidigare med bra resultat
och när det dessutom blev bevattningsförbud i k
 ommunen
förra året beslutades det i år att vi fick borra efter eget
brunnsvatten. Vi slipper på det viset använda
processat dricksvatten vid bevattning av växter i stadsmiljön och i våra parker framöver, säger Thomas.
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Thomas Bergström,
stadsträdgårds
mästare i Nybro ser
gärna att stadens
planteringar lockar
till sig pollinatörer.

| NR 6 2017

15

PARKER
I NYBRO
av ANN RICHARDSSON

Från tiden då Nybro hade en egen brunnspark finns endast
ett fåtal byggnader kvar, som den här vattenkiosken.

GER EN FIN VINTERSILUETT
Längs med hela tågperrongen breder den uppskattade
ettåriga blomsterängen ut sig i sin fulla blomsterprakt i
pastellfärger från maj till oktober. Under augusti månad kommer
olika sorter av Cosmos bipinnatus, rosenskära att blomma för
fullt. Ängen slås numera på våren istället för på hösten.
– Vi har med det lyckats få bort etablering av sly på
ängsytan, säger Thomas.
Första året byttes all jord ut inför en ny växtsäsong, nu
tillförs endast en mindre mängd jord innan sådd av fröer på
våren.
– Svårigheten är att hitta rätt skötselmetod. Beroende på
årliga klimatvariationer gynnas olika växtsorter som kan bli
invasiva. En del sorter behöver vi komplettera med, andra
behöver vi gallra bort. Men ängens fröställningar får stå kvar
över vintern och med lite rimfrost blir det ganska vackert,
säger Thomas.
En minst lika viktig del är växternas funktion som mat och
boplatser för insekter och djur. Här och där finns insekts- och
fjärilsbon och många av växterna är utvalda just för sin attraktionskraft för bland annat olika bi- och humlearter.
Det lokala naturvårdsprojektet ”Bi-drag” pågick under åren
2014–2015 och då skapades olika rabatter för pollinerande
insekter, bland annat i den lilla parken Ljungdahlsparken som
ligger än mer centralt. Arbetet har fortsatt och i Bolanders park
finns dessutom en bikupa som ger så pass mycket honung att
den kan säljas till allmänheten.

PARK MED TRADITIONER
Badhusparken, som är en historisk rest från Badhusepoken,
behövde och fick 2010 en ansiktslyftning efter år i skymundan.
– Det fanns en önskan att göra parken mer trygg och mer
attraktiv och med hjälp av pengar från Boverkets trygghetsskapande åtgärder kunde vi få medel till att belysa parken med
hjälp av en ljusdesigner.
Här finns bland annat markspottar med vitt eller blått ljus
som lyser upp på trädstammarna och höga ljusmaster som
ger månljusskuggor från träden kvällstid. Dessutom röjdes
det ordentligt bland träd och buskar så att siktlinjer kom fram
och vissa områden kom att kännas mer trygga.
– Det fanns också en önskan om att få in mer färg och
form, berättar Thomas och pekar på de pampiga rabatt
rundlarna och berättar om olika årsteman – från komposi
tioner av dekorativa ätliga växter till bi- och fjärilsväxter.
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I närheten av järnvägsstationen ligger Ljungdahlsparken och även här är miljön
anpassad för att ge både Nybroborna och insekter en plats att vistas på.

RABATTER MED FÄRG
Badhusparken som ligger längs Nybroåsens sträckning har
naturliga drumliner och ett genomkorsande vattendrag.
I övrigt är det en klassisk park med stora gröna gräsytor,
lekplats, promenadstigar och sommarblommor. De senare
planteras varje år i rabattrundlar och som en slingrande orm.
Thomas Bergström tycker om att komponera efter nya teman
för rabatten varje år tillsammans med sina medarbetare. I år
är det solens färger, det gyllene, det orange och det gula som
skapar mönster i rabatten.
– Jag får inspiration från trender och input från park
arbetarna som jag tar med mig när jag utformar rabatterna,
säger Thomas som fortsätter arbeta med att göra Nybro till en
grön och attraktiv stad.
På tur står att utforma ett nytt lekplatsprogram för
kommunen där lekplatsen i Badhusparken förmodligen
kommer att växa till sig och en ny gestaltning av miniparken
– Stadshusplan, där konstverket och stadens symbol ”Glas i
centrum” åter står på platsen efter en renovering. •

BOLANDERS PARK
Parken är uppkallad efter Magnus August Bolander, 1832–1887.
Bolander var en ivrig förespråkare för järnvägen som invigdes 1874
och för bildandet av Madesjö sparbank. MA Bolander har även gett
namn åt Bolanders bäck och Bolanders bro.

BADHUSPARKEN
Badhusparkens historia går tillbaka till 1883 med uppförandet av
träbyggnader för bad och välbefinnande. I parken drack besökarna
också brunn efter att järnhaltigt brunnsvatten hittats. Badhusepoken slutade med att badhuset brann ned 1949 och de enda
byggnader som finns kvar från den perioden är Skogshyddan och
vattenkiosken samt rester av en båtkaj och dämningar för vattenfall.
I vattenkiosken såldes brunnsvattnet på flaska som hälsodryck.

LJUNGDAHLSPARKEN
Anders Gustaf Ljungdahl, 1825–1897, var utbildad bokbindare
och startade en bok- och pappershandel i Nybro 1852. Detta blev
grunden till företaget AB Sture Ljungdahl. Ljungdahlsparken hette
tidigare Järnvägsparken. Källa: Nybro kommun

