27. Huskvarna stadspark och Utsiktsberget
”Vackra parker och leende ängar, höga
utsiktspunkter och forsande vatten, är
tilltalande för våra sinnen och skänker
vederkvickelse och ro”.

Texten i bilden ovanför var motive
ringen till valet av plats för stadsparken
i Huskvarna. Parken började anläg
gas 1911. Den naturliga växtligheten
behölls och gångar anlades. En stads
parksstuga byggdes och stod klar 1914.
De senaste åren har Huskvarna
stadspark gjorts iordning med en ny
lekplats och belysning. Utsiktsvyer i
parkens övre del röjdes fram 2013 och
en handikappanpassad väg och par
kering anlades samtidigt. Parken har
också gallrats för en ljusare miljö.
Huskvarna stadspark är en fortsätt
ning söderut på Huskvarnabergens na
turreservat och gränsar till stadsdelen

Norrängen. I norr rinner Rosen
dalabäcken nedför den västvända
bergssluttningen. När det är mycket
vatten i bäcken forsar vattnet ned och
bildar små vattenfall.
Gamla vidkroniga ekar står spridda
i den vidsträckta parken. Uppåt i slutt
ningen är trädskiktet tätare och bän
kar står utplacerade utefter en gång
väg. I den nedre ljusare delen finns ett
fint exempel på en naturlig ängsmark i
tätortsnära läge.
Försommarblomningen är rik med
gökärt, svinrot, jungfrulin, ängsskall
ra och väldoftande vårbrodd. Senare
kommer prästkrage, skogsklöver och
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stor blåklocka. När slåttergubben
blommar är det dags för slåtter.
I branten ovanför stadsparken
fortsätter ädellövskogen med ek, lind,
lönn, ask och hassel. Små skogsgläntor
minner om forna ängar. Variationen är
stor med porlande bäckar, skuggiga,
lodräta bergsytor och rasbranter med
stora stenblock.
Stigar leder på skrå upp till natur
reservatet i norr och Utsiktsberget i sö
der. Utsiktsplatsen på krönet av berget
är ett omtyckt utflyktsmål. Här kan
man sitta ned på en bänk och beundra
vyn över Esplanaden och Huskvarna
med omgivningar.

VÄRT ATT VETA

Uppe på krönet och i branten finns flera stigar och trappor som förbinder Egna hem med
Huskvarna centrum. Södra Vätterleden går genom området och fortsätter söderut till
Huskvarnafallen och Pusta kulle. Utsikten och ädellövsbranten är Natura 2000-område.
VÄGBESKRIVNING:

Huskvarna stadspark ligger vid Norra Parkgatan, ca 500 meter norr om

Huskvarna centrum. För att komma till Utsiktsberget, följ Ådalsvägen, väg 132, tag vänster
vid Egna hem och efter knappt 600 meter är det skyltat Utsikten.
Parkering:

I norra delen av stadsparken. Handikapparkering finns vid Stadsparksstugan

och Huskvarna stadsparks utsiktsplatser. I slutet av Månbergsvägen ligger Utsiktsbergets
parkering. Därifrån går Månstigen till Utsikten och den lämpar sig även för barnvagn.
Buss:

Från Huskvarna mot Egna hem, hållplats Floragatan och gå norrut för att komma till

stadsparken och hållplats Fagerslättsvägen, gå Månbergsvägen västerut till Utsikten.

Skogstry

Tjärblomster

Norr om Utsikten ligger Stora
Kleven, en hagmark med gamla frukt
träd, ek, björk och enbuskar. Kring
berghällar och stenar växer backnej
lika, brudbröd och ängshavre. I de
många fågelbärsträden som växer här
kan du i juli plocka djupsvarta söta
och goda körsbär.
Stadsparksstugan

61

