
Bra att veta inför ert besök år 2023 

1. Det finns tyvärr ej plats att köra in med bil i parken. 

2. En handikapparkering samt en vanlig parkering finns vid infarten till Hjältebyvägen 157,  
cirka 150 meter från parkentrén, Hjältebyvägen 151. 


3. En stor parkering finns vid Fjällebros idrottsplats, cirka 1 km från parkentrén.  
Adress Fjällebro 40. 

4. Var snälla och gå endast på de asfalterade gångarna. Grusade vägar tillhör inte parken. 


5. Håll eventuell hund kopplad. Det finns lösspringande katter i parken. Givetvis måste du ha 
med dig bajspåsar och plocka upp eventuellt spill efter hunden. Du kan slänga bajspåsarna i 
den stora gröna soptunnan vid utgången. 


6. Enklare fika, dricka och glass finns att köpa.  
Grillkorv med bröd finns att köpa vid artistframträdande. 


 

7. Det råder rök- och eldningsförbud i parken. Det är ej tillåtet att röka, uppföra eld eller grilla 
inom parkområdet (parkpersonalen kan dock vid vissa tillfällen grilla och sälja korv).


 

8. Området beträdes på egen risk. Som vuxen ansvarar du för dig och dina barns säkerhet 
samt för att varken barnen eller något annan/annat kommer till skada. Stå till exempel inte på 
kantstenarna kring dammen. De ligger löst så det är risk att du eller de hamnar i vattnet. Akta 
så du inte slår huvudet i någon gren eller utskjutande tak. 
 

9. Det är på förekommen anledning förbjudet att: Klättra på rhododendronstammarna, bada i  
dammen, slänga mat eller något annat i dammen, plocka blommor samt gräva upp plantor.


10. Sittplatser. Det finns ett antal bänkar och stolar i parken men vid artistuppträdanden räcker 
dessa inte till. Du bör därför ta med dig något eget att sitta på.


11. Toalett. En fantastiskt fin handikappanpassad toalett finns nära parkentrén. Se separat länk.


12. Parken är min trädgård! Jag uppskattar därför om ni visar hänsyn och lämnar parken lika fin 
som den var när ni kom. Det finns några papperskorgar utplacerade i parken. Tack för att ni 
slänger eventuellt skräp i dem.


