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Välkommen till Linehedsparken
Linehedsparken ligger inbäddad i grönska mellan 
de många flerfamiljshusen i stadsdelen Linehed. 
Parken är, till ytan, Halmstads största och har 
sedan 2014 utvecklats för att vara ett tryggt, till-
gängligt och attraktivt grönområde med upple-
velser för såväl stora som små. Parken består idag 
av ett utvecklat trädbestånd med över åttio olika 
arter från världens alla hörn. Dessa träd har för-
setts med informationsskyltar och tillgängliggjorts 
genom tre olika slingor längst med trädstigen.

Slingorna är uppdelade efter olika världsdelar 
där vackra exemplar från kontinenternas flora 
återfinns. Längst med slingorna finns skyltar vid 
utvalda träd med djupare information kring trä-
dets ursprung, användning och historia. Utöver 
detta är alla träd utmärkta med mindre skyl-
tar där svenskt namn, latinskt namn samt dess 
ursprungsland är beskrivna för att besökaren på 
egen hand ska ha möjlighet till djupare  
efterforskning. En stor del av träden är även 
kopplade till en ljudslinga där besökarna kan 
lyssna på information kring trädet. 

De tre slingorna i Linehedsparken
1500 meter Asienslingan
900 meter Europaslingan
700 meter Amerikaslingan

Tillgänglighet
Halmstad har en ambition att vara tillgängliga 
för alla och genom satsningen på trädguiden i 
Linehedsparken finns en förhoppning att projek-
tet ska främja folkhälsa genom att få flera olika 
målgrupper att vistas i naturen samt skapa ett 
intresse för våra utemiljöer. Alla tre promenad-
slingor är tillgänglighetsanpassade och går att 
besöka med rullstol, rullator och barnvagn. Som 
ett steg att tillgängligöra Halmstads utemiljöer 
återfinns även den mesta informationen på  
ljudslingor som går att få upplästa.

Trädguiden i 
Linehedsparken
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Slingornas olika trädarter
På varje slinga finns tio arter utmärkta med en 
unik skylt. Varje träd utgörs av ett unikt exemplar 
och kan vara vanligt såväl som unikt för att skapa 
ett så stort intresse för våra träd som möjligt.

Få tillgång till ljudslingorna
De flesta av skyltarna är försedda med en  
telefonsymbol vilket innebär att det finns en 
ljudslinga med information kopplad till  
trädet. För att få informationen uppläst ringer 
du numret bredvid telefonsymbolen följt av  
trädets unika nummer. 
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Gudaträd
Ginkgo
Katsura
Kaukasisk Vingnöt
Himalayabjörk   Asien
Japansk Magnolia
Ullungrönn
Bergskörsbär
Vingbenved
Kinesisk sekvoja

Kopparhäggmispel
Balsampoppel
Virginianahägg
Rönnsumak
Robinia    Amerika
Coloradogran
Slöjgran
Hemlock
Silverlönn

Hästkastanj
Italiensk al
Vårtbjörk
Hassel 
Skogsek
Bok    Europa
Valnöt
Italiensk pelarpoppel
Fågelbär
Syren
Klibbal

AMERIKASLINGAN  700 METER

EUROPASLINGAN  900 METER

ASIENSLINGAN  1500 METER

FOTBOLLSPLAN

HUNDRASTGÅRD

LEKPLATS

GRILLPLATS

UTEGYM

TENNISPLAN


