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Förslag på nya blommande marker i stället för gräsmattor i Vänersborg 
 

Mitt förslag på ny ängsmark: (ange 
adress eller plats) 

Kort beskrivning varför jag tycker det passar med 
ängsmark här. 

Planen sjökant-gångväg, norr om 
Kanotföreningen Vassbotten 

Är en miljö kring berg i dagen som kan utvidgas till ett 
ängsområde 

Gräsytan mellan birger 
sjöbergsgymnasiet och flanaden. 

Ytan finns, gräsbevuxen men gräset slås inte. Äng stör 
ingen befintlig verksamhet. Kan bara bli bättre. 
Kombinera med planterade sälgträd för de tidiga 
insekterna. 

Öster om Björkåsparken i Vargön. Det 
står ett stort träd där idag.  

Inga människor använder det för lek eller picknick, så 
ängsmark vore fint! Och med dammarna i parken så får vi 
ytterligare ett fint naturområde i anslutning till en redan 
välbesökt plats. 

Hela centrala Vänersborg bör ses över 
med avseende på naturbaserade 
lösningar, klimatanpassning och 
insatser för att främja biologisk 
mångfald och mänskligt 
välbefinnnande! 

Klimatanpassning med stöd av naturens egna lösningar är 
ett kostnadseffektivt sätt sätt att jobba med flera 
samhällsutmaningar på samma gång. Vänersborg har 
mycket att vinna på att skärpa upp sitt 
klimatanpassningsarbete. Nyttjande av naturbaserade 
lösningar kan dessutom ses som en ekologisk 
kompensation för de nya ytor som täcks med konstgräs 
av plast (nya lekplatser m.fl.).  
 
Här finns mer att läsa (samlingssida), bland annat en 
praktisk vägledning sex steg om att implementera 
naturbaserade lösningar i utvecklingen av kommunen: 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Fysisk-planering-hallbar-utveckling/Planera-for-
klimatanpassning/  
 
Direktlänk: https://www.naturvardsverket.se/Om-
Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6900/978-91-620-
6974-2/  

Gamla fotbollsplanen på Kasen, Blåsut Stor, outnyttjad yta som mha ängsmark och mer grönska 
skulle kunna utvecklas till tätortsnära park. Området kan 
med fördel utvecklas med en våtmark och förbinda 
Dalbostigen med promenadslingan längs med vattnet till 
Kasens lekplats. Området från  Kasens lekplats till Kasen 
skulle då kunna fungera som en naturanpassad 
äventyrsslinga för barn, där Kasen sen fungerar som en 
naturlig arena för paus och rekreation. Förslagsvis 
innehåller ängsmarken/stadsparken fler inslag för barn 
samt picknickplatser. Ytan skulle då också kunna nyttjas 
av Dalaborgs förskola och bygga ihop deras utemiljöer 
med gräsytan nedan.  
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En stor del av gräsytorna vid 
lekplatsen Sirius på Flanaden 

En ängsmark med tillhörande möjligheter för stadsodling 
skulle skapa en vacker inramning mot cykelvägen på ena 
sidan och de boende på Flanaden på den andra. 
Stadsodlingen blir dessutom en naturlig mötesplats och 
kan verka som arena för integration i kombination  med 
en meningsfull fritid. Det finns stora ytor gräsmatta utan 
direkt syfte och en äng här skulle bidra till en gestaltad 
livsmiljö, med grönskan i centrum. Området skulle 
dessutom med fördel kunna kombineras med 
vattenlösningar, både för att hantera dagvatten men 
också som resurs för bevattning av stadsodlingen.  

Samtliga kommunala byggnader (där 
det är lämpligt ur 
byggnadskonstruktions-synpunkt) 

Att nyttja traditionellt hårdgjorda ytor, så som tak och 
väggar, ökar den totala möjliga ytan för ängsmark och 
andra gröna lösningar. S.k- gröna tak är ett 
samlingsbegrepp som oftast används för att beskriva 
vegetationstäckta tak. Det avser allt ifrån ett tunt lager 
med sedumväxter på taket till tjockare växtbäddar med 
buskar och träd. För inspiration, se tex Augustenborgs 
Botaniska Takträdgård. Malmös kommunala 
bostadsbolag MKB har jobbat mycket med gröna tak, de 
kan säkert bistå med kunskap och inspiration.  

Gräsytorna på lekplatsen vid Bangatan 
38 

Här leker många barn och det är en viktig plats. Barnen 
plockar tyvärr alla blommor i rabatterna vid husen. Jag 
tror inte de förstår att de inte får plocka. Det är synd att 
de fina blommorna i rabatten försvinner, samtidigt 
förstår jag att barnen vill plocka blommorna eftersom de 
är fina och det finns bara gräsmatta och sand. Om ni 
anlägger en äng här, med stigar som barnen kan gå på, 
kan de plocka hur mycket blommor de vill och samtidigt 
lära sig om den svenska naturen och allemansrätten och 
att man inte får plocka blommor i rabatterna.  

Det finns en stor gräsyta brevid Tärnan 
skolan i Vänersborg som vore 
fantastisk med ängsblommor. 
Glädjande för både stora som små i 
vårt samhälle. Ökar på mångfalden 
mitt i ett bostadsområde. Naturen 
kommer närmare människan.  

Glädje, kunskap, skönhet. 
 Rikedom för både stora som små i vårt samhälle. Ökar på 
mångfalden mitt i ett bostadsområde. Naturen kommer 
närmare människan. Ett blomsterhav mitt i vårt samhälle. 
Så underbart. 

Gräsmattorna utmed cykelvägen 
Stjärnvägen, från Mastgatan till 
Kompassgatan samt från Laterngatan 
till Relingsgatan. Kanske fler 
gräsremsor utmed Stjärnvägen? 

Gräsmattor som inte utnyttjas till något annat idags 
läget. En grön yta som bara "tittas" på. Det kan istället 
vara fint med levande äng. Vill man ha stor gräsmatta för 
umgänge och lek går man ändå till Sirius området.  
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Slänten vid gångvägen ned mot 
Skräckleparken från vändplatsen på 
Residensgatan. 

En kort sträcka med mycket blommor i juni - juli månad. 
Slänten ned till parken är som en sommaräng, oklippt, 
men otroligt ful och tråkig när den är klippt. 

Den stora ytan under Dalbobron Stort område som inte används till något särskilt. Skulle 
göra mycket mer nytta som äng! 

Finns stora ytor vid pulkabacken vid 
skräckland som bara är gräs idag. Både 
mellan backen och fågeltornet men 
även på sidan som vetter mot 
Parkgatan. 

Stor plats som inte riktigt används till någonting. Många 
som rör sig i området via promenadstråket och 
grillplatsen, hade varit uppskattat och fint med ängsmark 
tror jag!  

Området i "trafikkarusellen" Östra 
vägen-Gropbrovägen-
Petersbergsvägen 

Området klipps idag visserligen begränsat antal gånger 
per sommarsäsong men är ändå artfattigt och skulle bli 
mycket finare med sådd med ängsblommefrön 
kombinerat med ett tiotal lövträd av olika trädslag, t ex 
lind, rönn, lönn och björk 

Området kring Torpa vårdentral Ingen går där, ingen leker där - en ren vinst 

Trafikplatsen vid Gropbrovägen/väg 
2050 

Ingen leker där, ingen går där - det enda som händer där 
är gräsklippning 

området utmed Torpavägen, från 
Lyckhemsgatan till järnvägen 

Det vore bra med något vackrare att titta på en en 
gräsplätt.  

 

Insamlat digitalt av Naturskyddsföreningen Vänersborg 20 april – 21 maj 2021 

 


