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Parkstråk
Ett nytt parkstråk kopplar samman Tibon, 
Västra Å, naturen, Åsbro, Estabo och 
Tisaren.
Stråket följer Åsbro Å som går från Tibon 
till Tisaren och är redan nästan befintligt, 
om man är äventyrlig och rörlig, men bryts 
på ett par ställen av trafikleder.
Förslaget innebär att en spång av några 
plankors bredd byggs längs hela stråket. 
Det är viktigt att spången är sig lik längs 
hela vägen; på så sätt kommer man att 
känna igen sig och det blir påtagligt att 
man redan vid Tisaren faktiskt sitter ihop 
med Åsbro och Västra Å (och Vättern!) 
och vice versa.
Den första och viktigaste åtgärden är att 
gräva en gång under riksväg 50. Den 
kan göras enkel. Fotgängare ska kunna 
passera och man ska kunna dra sin kanot 
när vattnet inte är så högt att man kan 
paddla hela vägen.
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Stadspark 
Ungefär i mitten av stråket hade Åsbro 
och Estabo kunnat mötas och växa ihop, 
men här skärs vattendraget av flera 
trafikleder: järnvägen, en viadukt, lokal 
bilgata, gång- och cykelleder korsas. Här 
finns också reningsverket och, en liten bit 
bort, skolan. Den sumpskogsmiljö som 
följer ån längs stora delar vidgas här till en 
liten skog med mycket höga naturvärden.
Det är en spännande del av stråket med 
alla möten, och stadsmässigt en viktig 
plats för Åsbro och Estabo. Här föreslås 
en samlingsplats.
Den kan utformas som en läktare eller en 
amfiteater och användas till mycket: klass-
rum för skolan, högtider som skolavslut-
ning eller midsommaraftnar, rastplats för 
vandrare, entré till parkstråket.
Reningsverket skulle kunna flyttas eller 
byggas om till pedagogiskt, biologiskt 
centrum. 
Ny belysning av sumpskogens kant mot 
cykelvägen och av viaduktens och järn-
vägsbrons undersidor stödjer rummet och 
förstärker dess karaktär.
Tvärs igenom denna ”stadspark” löper 
naturen i form av stråket och lockar till 
exkursioner och påminner om närheten till 
Tisaren och till vackra strövområden.

FÖRSLAG TILL NY PARK I ÅSBRO 

Verktygen
Anläggandet av stråket öppnar grinden
till ett parkrum som redan finns där.

Verktygen är:

passagen under riksväg 50

spången

kanotled

samlingsplatsen i ”stadsparken”

nya broar

ny gång under järnvägsbron

belysning

läktare

utsiktstorn

tak

bänkar

belysning

raststuga med kaffeautomat
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De ingående delarnas kraftfält vidgas
Stråket bildar en genväg mellan de 
sammankopplade områdena. 
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Västra Å

Åsbro

Estabo

sumpskog med
höga naturvärden

lugnt flytande bäck

fladdermöss

parkstråket passerar 
nära skolan

ny undergång 
under motorvägen

ny passage
under järnvägsbron

nya broar

entré till parkstråket
samlingsplats

nytt pedagogiskt
biologiskt reningsverk

strövområde
naturmiljö med mycket
höga naturvärden

farbart för kanot
parkstråket passerar 
under viadukten

TisarenTibon

bävrar
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järnvägenriksväg 50

järnvägenriksväg 50

bilväg / viadukt

bilväg / viadukt
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VY 1
Ny gång under riksväg 50.

3

Långtradare passerar ovanpå.
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VY 2
Spången passerar under järnvägsbron.
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VY 3
Kanotfärd på Åsbroån från Västra Å till Tisaren.
Eller kanske från Tisaren till Vättern.
Färden går under viadukten och järnvägsbron.
Här passerar kanotisten under lokalgatan och 
sen under cykelbron. Fotgängare får gå över.
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VY 4
Liten rastplats. 
Kanske en skolklass som tar en paus under
biologilektionen innan de fortsätter lektionen inne i 
sumpskogen.
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VY 5
Belysta träd. En upplyst färd på natten från Åsbro till Estabo 
längs kanten på sumpskogen, över parkstråket.

Upplyst bro.
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VY 6
Utsiktstorn, möblering längs stråket. 
Några plankor i bredd att gå på.
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VY 7
Raststuga med kaffeautomat. 
Slingrande promenad ut i Tisaren genom vassen.
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