
Brattåsparken
Gestaltningsförslag 190315

Gångflöde
Nya gångvägar kommer att 
anläggas för att koppla parken 
till sin omgivning och skapa två 
promenadslingor. 
Utformningen syftar till att 
locka till utforskning genom 
sekvenser av rumsligheter.

Skala 1:500 (A3)
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En plats med historia
Våmmedal Västergård ligger 
mitt i den planerade parken. 
Bostadshuset och ladugården 
flyttades till platsen vid laga 
skiftet 1859-61. De historiska 
byggnaderna blir ett intressant 
inslag i parkmiljön. 

I upprustningen av parken är 
det viktigt att respektera platsen 
historia och lyfta upp det gröna 
som bärare av ett kulturarv. Det 
kan innebära att man använder 
sig av gamla växtsorter men 
även anpassning av andra 
materialval. 

Upprustningen av Brattåsparken syftar till att skapa en 
stadsdelspark i Kållered. Parken ska ha en tydlig   
anlagd karaktär och skapa utrymme både för livlig lek 
och lugn betraktelse.

Förslaget innebär bland annat nya gångvägar, trädplan-
tering och en formträdgård med en lång rospergola. 
Anläggandet av Brattåsparken är uppdelat på två år och 
utförs av Tekniska förvaltningen med start sommaren 
2019.



Formträdgården
Huvudattraktionen i den nya Brattåsparken blir 
formträdgården. Ytan med planteringar och sittplatser 
hämtar inspiration från Kållereds plantskoletradition. 
För att stimulera sinnena kommer bland annat 
doftande växter användas. Den långa rospergolan 
kommer på ett effektivt sätt annonsera parken 
mot Streteredsvägen. Gångvägen som leder uppåt 
i parken från rospergolan kantas av planteringar 
med perenner och prydnadsgräs. Mittgångvägen i 
formträdgården föreslås belysas av pollarbelysning

Rhododendron och azalea
Befintlig bäck rensas och bäckfåran förtydligas.  
En mindre vattenspegel men en viss fördröjande 
kapacitet anläggs. Runt och norr om dammen 
planteras rhododendron och azaleor under befintliga 
träd för att skapa en starkare parkkänsla och erbjuda 
en vacker vårblomning.

Lekskogen
Den norra delen av parken ligger i nära anslutning 
till Brattåsskolans skolgård och används redan som 
lekyta. Ambitionen med parkupprustningen är att 
förstärka lekmöjligheterna ytterligare. Exempelvis 
kan den kompletterande trädplanteringen på någon 
plats göras med ambitionen att skapa bra klätterträd. 
Ved och pinnar skulle kunna lämnas på platsen för att 
uppmuntra kojbyggen samtidigt som det är en åtgärd 
som gynnar vedlevande insekter.

Fjärilsängen
Befintliga gräsytor och slänt upp mot Brattåsskolan 
jämnas ut. En längre flackare slänt från fasad ner 
mot gångstigen. Att lägga gångstigen i skogskanten 
förtydligar den öppna ytan samtidigt som det 
topografiskt är en fördelaktig lösning. Pluggplantor 
med ängsväxter som gynnar fjärilsfloran planteras ut 
på ängen.

Perspektiv rospergola Perspektiv från formträdgården upp mot Våmmedal
Västergård. 


