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NÄR BOSTADSBOLAGET FÖRBO fyllde 50 år 
2016, ville de fira lite extra. De beslutade då 
att fram till 2021 bygga aktivitetsparker i de 
fyra ägarkommunerna Härryda, Kungälv, 
Lerum och Mölndal. Innehållet i parker-
na ska tas fram i dialog med de boende, 
skolor och föreningar i respektive område. 
Målsättningen är att skapa mötesplatser 
för alla, oavsett ålder och ursprung – akti-

vitetsparker med lekplatser och lärmiljöer 
som också är inkluderande mötesplatser 
och utflyktsmål.

Först ut i denna satsning var Sagoparken 
på Säteriet i Mölnlycke i Härryda kom-
mun. Säteriet är Förbos största bostads-
område. Efter en tids renovering av såväl 
inomhus- som utomhusmiljöer tilldelades 
Säteriet priset Årets bästa renoverings- 

projekt 2019 som varje år delas ut av 
Sveriges Allmännytta. Parken ligger mel-
lan bostadshusen och skogen ner mot 
Säterivägen, nära förskola och skola. 
Tanken är att den iordningsställda aktivi-
tetsparken i mitten zoomas ut i den om-
givande naturen. På platsen låg tidigare en 
storlekplats, och satsningen blev verklighet 
tack vare ett bidrag från Boverket.

Sagoparken i Mölnlycke har sedan invigningen sommaren 2018 blivit det utflyktsmål 
och mötesplats som bostadsbolaget Förbo hade hoppats. Parken, som ligger mitt i 

Förbos prisade renoveringsprojekt Säteriet, är både välbesökt och uppskattad.
– I Sagoparken finns något för alla. Inte bara lek och sport, utan också kultur, odling och  

generösa ytor för samvaro, berättar Malin Augustsson, projektledare aktivitetsparker på Förbo. 

Florence Oppenheim

Sagoparken blev en drömpark

Sagoträdet, ritat av danska kontoret Hampus, blev redan från start mycket populärt bland barnen.   FOTO:  MARKUS ANDERSSON

t
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Flera av våra produkter kan tillgänglighetsanpassas
www.utform.se

UTEGYM LEKPLATS

PARK & STAD NATUR & REKREATION

– Vi fick bidrag med 50 procent, annars 
hade nog inte parken kunnat bli så bra som 
den blev, säger Malin Augustsson.

Parken har en aktivitetszon i mitten, 
generösa ytor för samvaro och avkoppling, 
delvis med regn- och solskydd. Vita ägg 
lyser upp när det är mörkt och belysning 
finns även i stolparna för att öka tillgäng-
ligheten under en större del av året.

Här finns ett växthus där boende kan 
odla, odlingsytor för den närliggande för- 
skolan, och en köksdel med sittplatser, grill 
och dricksvatten. Och överallt ätbara växter.

– Köksdelen och grillen är väldigt popu-
lära bland de boende. Under helgerna har 
denna del av parken förvandlats till ett var-
dagsrum för hyresgästerna, berättar Malin 
Augustsson.

Naturliga material, återbruk och sol- 
celler sätter en tydlig miljöprofil på parken. 
Och den befintliga ekskogen på platsen 
blev basen för naturtemat som genomsyrar 
gestaltningen.

– På området och i närheten växte sto-
ra ekar som måste tas bort vid renovering 
och nybyggnation. Dessa ekar har vi spa-

rat och återanvänt i form av stora och små 
träskulpturer, till bord och bänkar, och 
som stubbar för olika ändamål. Det finns 
också en stor torkad trädgren som blivit 
en spännande klätterplats, berättar Malin 
Augustsson.

EN VATTENLEK FÅR sitt vatten från dagvatten 
från taken via stuprännor och en akve- 
dukt till en tank under marken. En flagga 
i toppen av vattenleken fungerar som en 
flottör och talar om att det finns vatten att 
leka med. 

Projektfakta Sagoparken FAKTA Förbo

Beställare: Förbo AB
Ansvarig landskapsarkitekt: 
Mareld landskapsarkitekter/
Charlotte Sellbrandt, Linda Sandin 
och Martin Allik.
Anläggning: JAAB Johansson & 
Albo AB.
Dagvattenlösningar: ALP 
Markteknik AB, Nossebro. 
Träskulpturer: Björns 
Motorsågskonst, Bollebygd. 
Sagoträdet: Hampus Aps, 
Hillerød, Danmark.
Scenen: QPG AB, Göteborg.
Kostnad: 13 miljoner.Malin Augustsson är projektledare för aktivitets-

parkerna på Förbo.   FOTO: FLORENCE OPPENHEIM

• Förbo är ett bostadsföretag som 
ägs gemensamt av kommunerna 
Härryda, Kungälv och Lerum samt 
Mölndals stad. Företaget bilda- 
des 1966 och har idag ett 60-tal 
medarbetare, varav cirka hälften 
jobbar i bostadsområdena som 
Förbovärdar.
• Förbo har fastigheter i 60 områ-
den på 18 orter i de fyra ägar-
kommunerna.
• Drygt 5 700 hushåll bor i 
Förbos fastigheter.
• Hyresintäkterna uppgår till cirka 
400 miljoner kronor årligen.
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– Vi ska komplettera och utveckla par-
ken även framöver och har till exempel be-
ställt en liten kiosk för de mindre barnen 
att leka i, berättar Malin Augustsson. Förra 
sommaren lärde vi oss också hur viktigt det 
är att ha fler ytor i skugga än vad som varit 
tradition. Här i Sagoparken har vi mycket 
skugga tack vare de befintliga ekarna och 
vid scenen.

Tillgängligheten har varit en viktig 
pusselbit i planering och anläggning av 
Sagoparken. Till exempel kan leksugna med 
rullstol komma in i vattenleken och delta.

– Vi har följt mottot 10/40/100, berät-
tar Malin Augustsson. Om det är nödvän-
digt för tio procent och underlättar för 40 
procent, då brukar det bli bra för 100 pro-
cent av användarna.

SAGOPARKEN ÄR RITAD av Charlotte 
Sellbrandt och Linda Sandin på Mareld 
landskapsarkitekter i Göteborg, i dialog 
med boende och andra aktörer i området. 
Deras kollega Martin Allik har bidragit 
med växtkunskapen. 

– För mig var Sagoparken något av en 
drömprocess, med mycket delaktighet och 
dialog. Det var viktigt för oss att de som 
ska använda parken verkligen känner att de 
har fått det de vill ha, berättar Charlotte 
Sellbrandt.

Det mesta av det de ritade i planerings-
skedet har blivit verklighet. 

– I projektet har funnits en tillåtande 
attityd och en vilja att våga lite extra och 
testa nytt. Vi har till exempel använt ek-
stockar som stöd även på de platser där 
det inte är raka former. Och alla sarger 
och kantstöd är i ek, förklarar Charlotte 
Sellbrandt.

Hon berättar att pergolan är special- 
ritad liksom mycket annat i Sagoparken.

– Vi ville undvika för mycket färdiga 
produkter. Allt är specialgjort för den här 
platsen, förutom utegymmet, gungan och 
vattenleken. Sagoträdet är ritat av danska 
kontoret Hampus utifrån barnens önske-
mål. Samma firma har producerat och le-
vererat delar som de själva byggde upp på 
plats här i parken.

I SAGOPARKEN FINNS ätbara växter överallt. 
Tåliga lättodlade växter som allåkerbär, 
blåbärstry, smultron, blåbär och lingon. 
Kryddväxter som citronmeliss och sal-
via, och stjärnhyacint, som är en lökväxt. 
Mängder av fruktträd som äpple, päron, 
plommon, körsbär och till och med ett 
persikoträd som ger frukt. Och olika gräs 
som till exempel strandråg vid vattenleken.

– I allmänhet kan man rita in lite mer 
aggressiva växter i lekmiljö eftersom slita-

Ovan: Ängsblommor i juli. Bild till höger: Humle 
växer på störar intill odlingsdelen.
   – Det är kul att visa gammal trädgårdsodlar-
kultur. Humlen skärmar också av och ramar in 
odlingsytan i Sagoparken, berättar Charlotte 
Sellbrandt. FOTO: FLORENCE OPPENHEIM

Ett industriellt hantverk för nästa århundrade. Och nästa. 
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S O F FA  WAT E R LOO   F O R M G I VA R E  Jesper Ståhl & Karl Malmvall

Waterloo är soffan med två framsidor. 
En soffa för det offentliga uterummet, inspirerad 
av tågets estetik och behov. Soffan där du själv 

kan välja att vända dig mot stigen eller utsikten, 
med solen i ryggen eller i ansiktet.

/ Jesper Ståhl & Karl Malmvall

www.byarumsbruk.se

På Byarums Bruk ser vi saker på lite längre sikt. Det gäller såväl våra produkters framtid som vår tillverknings 
historia. Vi gjuter enbart i återvunnen aluminium – ett material som kan återanvändas gång på gång, generation 
efter generation. Tidsrymder som ger perspektiv på tillvaron och sätter sin prägel på våra produkter.

 AKTIVITETSPARKEN SÄTERIET ”DEN LEKFULLA SKOGEN”        Möte 2017-04-05 
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I Sagoparken leds vatten från taken via en vattenränna till en tank och vidare till vattenleken.
Vattenlek, som alltid är populärt bland barnen, brukar ofta ställa till problem.
   – Vatten har ett stort pedagogiskt värde, därför är det viktigt att vattenleken fungerar. Men det 
har varit inkörningsproblem som har gjort att det har saknats vatten under perioder, berättar 
Charlotte Sellbrandt.                                                                                    FOTO: FLORENCE OPPENHEIM

Illustrationsplanen från 2017-05-04 i skala 1:400/A3, ritad av landskapsarkitekterna på Mareld 
landskapsarkitekter. I anslutning till utegymmet ligger idag en liten sandlåda, som gör det 
möjligt för föräldrar att träna när barnen är upptagna av leken. Den kom till i dialog med en 
personlig tränare som deltog i en arbetsgrupp för utegymmet.

Humle: Humulus lupus ’Näs’ 
och Humulus lupus ’Korsta’. 
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FRIGÖR ARBETSTIMMAR TILL MER 
KVALIFICERADE UPPGIFTER
Gräsklippning behöver inte vara ett tidskrävande och dyrt jobb. 
När du investerar i våra robotgräsklippare ingår det digitala 
hanteringsverktyget Husqvarna Fleet Services™. Med Husqvarna 
Fleet Services™ har du kontroll över dina gräsklippare som levererar 
perfekt klippkvalitet – medan du spenderar dina dagar med att göra 
mer kvalificerade och lönsamma uppgifter. Läs mer på husqvarna.se

HUSQVARNA PROFESSIONAL 
AUTOMOWER® RANGE

SÅ JOBBAR 
PROFFSEN

Världsledande inom robotgräsklippning

PLATSGJUTNING FÖR SPECIFIKA OBJEKT SOM:

KONTAKTA OSS FÖR OBJEKTSPECIFIKA LÖSNINGAR

•Sandlådor

•Stödmurar

+45 6080 7010
www.kantdesign.se

info@kantdesign.se
fb.me/kantdesign.dk

•Bänkar

•Kantsten

•Stadsrummets möbler

•Vattenrännor

Vi kan platsgjuta
kanter, kantstöd
och murar från
10 cm x 10 cm

till
50 cm x 40 cm

get är hårdare och barn gärna plockar bär 
och grenar. Växter som sprider sig lätt med 
utlöpare och är tåliga, som till exempel 
allåkerbär, berättar Charlotte Sellbrandt.

Hon berättar att ängsytan såg katastrofal 
ut före sommaren 2019, men när Utemiljö 
var på besök i mitten av juli blommade den 
vackert.

– Den vilda naturen, som vi ville behål-
la, gick inte att återskapa och blev ängsyta 
istället. Möjligen har jorden varit lite för 

näringsrik då tistlar med mera växt upp.

PLANERINGEN FÖR DE resterande tre aktivi-
tetsparkerna är i full gång. Under 2020 ska 
nummer två, aktivitetsparken i Björkås i 
Ytterby stå klar. Förbo har samarbetat med 
studenter vid HDK, Högskolan för de-
sign och konsthantverk, och i dialog med 
de boende och skolor i området, har man 
enats om temat Möte mellan generationer. 
Parken kommer bland annat att innehålla 

en multisportplan, långbord med grill- och 
mötesplats under tak samt en hundrast-
gård, efter önskemål från de boende.

Vad tar ni på Förbo med er i arbetet 
med de andra aktivitetsparkerna?

– Att det måste finnas bra platser för al-
la, inte bara lekytor för barnen, utan även 
för de vuxna. Då blir det trevligare för alla. 
Och att medborgardialogen är väldigt vik-
tig eftersom ingen plats är den andra lik, 
berättar Malin Augustsson.

Övre bilden: Persikoträdet ’Frost’, Prunus persica 
’Frost’, gav frukt sommaren 2019.
Nedre bilden: Inspringningsskydd av björkstolpar 
och rep skyddar de lite känsligare planteringarna.
   – Jag såg ett kafé där de hade ramat in en ute-
servering med rep, och använde den idén som 
inspringningsskydd! Samtidigt tillför de lite extra 
till det vilda i parken, berättar Charlotte Sellbrandt. 
                                                                      

FOTON: FLORENCE OPPENHEIM

Övre bilden: Sagoträdet inspirerar till lek och rörelse.                                    FOTO: FLORENCE OPPENHEIM

Bilderna nertill: 
Scenen är ritad av QPG AB, som har tagit hjälp av Wendelsbergs folkhögskola för att få rätt mått 
och funktioner. Läktaren består av stavar från ek som inte togs på plats.
   – Ett par veckor före invigningen upptäckte vi att garvsyra hade runnit ner längs betongen efter 
ett regn. Det är ett känt problem som uppstår när eken inte har hunnit torka ordentligt. Som tur 
var gick det mesta bort, men man bör tänka på vad man har nedanför en sådan anläggning i ek, 
säger Charlotte Sellbrandt.                                              FOTO: FLORENCE OPPENHEIM RESP MARKUS ANDERSSON


