
 

KULTURRESERVAT KARLSLUND
 
- En plats för rekreaƟon, upplevelse och företagande 

Karlslund ligger i västra utkanten av Örebro, bara 5 km från stadskärnan. Genom området slingrar sig Svartån omgiven av varierat 
naturlandkap; vitsippsbackar, talldungar, lövskog, ängs- och åkermark. Bebyggelsen i området karaktärsstark och domineras av 
herrgården som ligger på en höjd från vilken man har utsikt mot stan i väster och Kilsbergen i öster. 



  

 

  
 

 
 

 
  

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

  

        
  

 

 

 

   
 

 

   
      

 
 

 
  

KULTURRESERVAT KARLSLUND
 

1.ATTRAKTION 

BRISTER 

• 	 Hela kulturreservatets kvaliteter utnyƩjas inte och fl era 
områden känns bortglömda och icke prioriterade. 

A

Ʃ rakƟoner finns men syns inte. 

• 	 Det saknas matställen och öppna toaleƩ er. 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 

• 	 Området delas upp i tre aƩ rakƟonsnoder som berör 
        parkens olika delar: 

1. 	 HERRGÅRDEN OCH TRÄDGÅRDARNA 
2. 	 TEKNISKA KVARNEN OCH BYGGNADSVÅRDSBUTIKEN VID 

KVARNFALLET 
3. 	 STRÖMSBORG KAFFESTUGA OCH FRILUFTSPLATS

        Vid samtliga finns Ɵ llgänglig toaleƩ, parkering och fi k eller 
        restaurang. 

2.KOMMUNIKATION 

BRISTER 

• 	 Den asfalterade cykelleden Tysslingeleden avslutas tvärt vid 
mötet av kulturreservatet och Svartån i sydväst. 

• 	 Det är otydligt var man får parkera och vart parkeringar 
finns. Strömsborg går ej aƩ nå med bil från Karlslund Herr
gård och Kvarnfallet. 

• 	Det finns bara en busshållplats för kollekƟ vtrafik. 

• 	Det finns ingen snabb och säker väg för löpare aƩ ta sig 
från moƟonsområdet i norr över Ɵ ll kulturreservatet. 

• 	PromenadsƟgar i området är inte markerade och infor
maƟon och skyltning saknas. Den utmarkerade, befi ntliga 
parkslingan berör endast eƩ litet område runt Herrgården. 
DeƩa förvirrar och begränsar för besökare aƩ på egen 
hand ta sig runt i parken och vidare Ɵll Kvarnfallet och 
Strömsborg. 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 

• 	 Cykelleden Tysslingerundan förlängs vid Strömsborg och an
knyter Ɵll cykelbanan i öst mot stan. 

• 	 Vägspärren vid Kvarnvägen tas bort vilket gör det möjligt för 
bilar aƩ ta sig genom området Ɵ ll Strömsborg. 

• 	KommunikaƟonen från moƟonsområdet i norr över stora 
vägen förbäƩras för cyklister och gående/löpare. 

• 	 Nya broar över Svartån gör det läƩ are aƩ promenera genom 
hela området och avståndet från Herrgården och Hästhagen 
Ɵll Strömsborg minskar. 

• 	ParksƟgens sträckning dras om för aƩ täcka in hela området 
och de tre aƩ rakƟonsnoderna. 

3.INFORMATION 

BRISTER 

• 	Det finns ingen hemsida eller broschyr som kan ge en    
tydlig bild över området. Vad är Karlslund? Vad kan jag 
göra i Karlslund? När är det öppet? Är det Ɵllgängligt för 
mig? Hur kommer jag hit? Finns det någon barnverksam-
het? Finns kaff e? 

• 	VägrikƟng, sammanhållande skyltning och informaƟons
platser saknas. 

• 	 Området är svårorienterat och det är ont om vägvisare. Den 
utmarkerade, befintliga parkslingan berör endast eƩ litet 
område runt Herrgården. DeƩa förvirrar och begränsar för 
besökare aƩ på egen hand ta sig runt i parken. 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 

• 	 En ny samlande hemsida och broschyr ger informaƟ on om 
hela Karlslundsområdet. AƩ hiƩa hit, informaƟon, öppet-
Ɵder, aƩrakƟoner, parksƟg, restaurang och fik, buƟker och 
hantverk, verksamma föreningar, evenemang, barnens 
Karlslund, kulturarv och utveckling. 

• 	 En gemensam logga används Ɵ ll området. 

• 	InformaƟonsplatser med karta och broschyr över hela om
rådet placeras på flera ställen i parken. 

• 	 Flera siktlinjer röjs för aƩ få en orientering över var man 
befinner sig i förhållande Ɵll Herrgården, Kvarnfallet, 
Strömsborg eller gärdet. 



 
  

 

   

KULTURRESERVAT KARLSLUND
 

1.ATTRAKTION 
Bygg på det som fi nns; kompleƩera, utveckla och sammanbind Ɵ ll aƩ rakƟonsnoder med nyƩ promenadstråk och bäƩ re kommunikaƟon. 

KULTURMILJÖ - BEBYGGELSEHISTORIA 

• 	Herrgården 
• 	Mejeriet 
• 	Manegen 
• 	Tekniska kvarnen 
•	 KraŌsta Ɵonen 
• 	Strömsborg 
• 	m.fl. 

Inom Karlslundsområdet fi nns eƩ 40-tal byggnader. 
FörutsäƩ ningar fi nns aƩ skapa en byggnadshyƩa för husens 
underhåll. Förslagsvis i gamla Kvarnen. 

NATURUPPLEVELSE OCH MILJÖ 

• 	 Svartån och forsarna 
• 	Herrgårdsparken 
• 	 Engelska parken och omrbunksöarna 
• 	Vitsippsbacken 
• 	Tallhöjden 
• 	Odlingslandskapet 
• 	 Utsikten mot Kilsbergen 
• 	Ekallé 
• 	Forsmiljö 

BUTIKER OCH MATSTÄLLEN 

• 	GlashyƩan 
• 	Smed 
• 	Byggnadsvård 
• 	Ateljéer 
• 	Inredning 
• 	Café Krukmakeriet 
• 	Strömsborg Kaff estuga 
• 	 Herrgårdsrestaurangen                                                             

konferens, lunch, fest och julbord. 

KULTURUPPLEVELSE 

• 	Magasinet - utställning 
• 	Teaterföreställningar 
• 	Konserter 
• 	Konstutställning 
• 	Skulpturpark 
• 	Guidade visningar 

AKTIVITETER 

• 	Promenad 
• 	Löpning 
• 	Cykling 
• 	Minigolf 
• 	Ridning 
• 	Odling 
• 	 Tekniska kvarnen, tekniskt upplevelsemuseum 
• 	Bad 
• 	Kanotuthyrning 
• 	Discgolf 
• 	Fiske 
• 	 Utegum och naturlekplats 
• 	Föreningsliv 
• 	Mässor 

BARNENS KARLSLUND 

• 	Naturskola 
• 	Barnens trädgård 
• 	Barnföreställningar 
• 	Ponnyridning 
• 	 Tekniska kvarnen, tekniskt upplevelsemuseum 
• 	Lekäng 
• 	Temadagar 
• 	Naturlekplats 



 
  

KULTURRESERVAT KARLSLUND


        KVARNFALLET 
• Café 
• Tekniska kvarnen 
• ByggnadsvårdsbuƟk 

1.ATTRAKTION 

Fyra betydelsefulla aƩ rakƟonsnoder utvecklas och synliggörs för 
aƩ stärka  området och underläƩa samarbete mellan aktörer. 

        HERRGÅRDEN 
• 	Restaurang 
• 	Barnens trädgård 
• Herrgårdsträdgården 
• 	 Musik i paviljongen 
• Föreningsverksamhet 
• Hantverk och buƟ ker 
• Mässor och marknader 
• 	Utställningsmagasinet 
• 	Sommarteater 
• 	Statarmuseet 
• 	Engelska parken

        STRÖMSBORG 
• Kaff estuga 
• Lekäng 

Hästhagen och Rosta gärde: 
Discgolf, minigolf, kanoter, 
badstrand, fotbollsplaner. • 	 Hantverk och buƟ ker 

•	 KraŌsta Ɵon 
• 	ByggnadshyƩa 
• 	Föreningsverksamhet 
• 	Vitsippsbacke 
• 	 Natur och djur 
        i forsmiljön

Snavlunda 
rast- och fi kaplats 

• FriluŌ splats 
• Naturlekplats 
• Utomhusgym 
• Fiskebryggor 
• 	Boulebana 
• Start cykelled 



  

 

KULTURRESERVAT KARLSLUND
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ATT  TA  SIG TILL KARLSLUND MED BIL OCH BUSS 

P Befi ntliga bilparkering 

Möjligt för buss aƩ vända 

Befintlig busshållplats för kollekƟ vtrafik 

P 

2.KOMMUNIKATION 

FRISBEE/DISCGOLF 

BADPLATS 

MINIGOLF 

STRAND 
KANOTER 

ROSTA GÄRDE 

RIDBANA 

RÄVÄNGEN 

KARLSNÄS 

TALL
HÖJDEN 

DAMMEN 

HEMBYGDS
GÅRD 

VATTENRESERVAT 

ÖPPNA KULTUR
LANDSKAP 

FRISBEE/ 
DISCGOLF 

ENGELSKA PARKEN 

BARNENS 
TRÄDGÅRD 

STALL 
RIDHUS 

VITSIPPS
BACKE 

KOLLONI
OMRÅDE 

HÄSTHAGEN 

KVARNFALLET 

HÄSTHAGAR 



 

  

KULTURRESERVAT KARLSLUND
 
2.KOMMUNIKATION 

CYKELVÄG  - TYSSLINGERUNDAN 

Strömsborg anges som startpunkt för cykelleden Tysslingerundan. 

Banvallen asfalteras ut mot gamla Svartåbanan i riktning mot 

Latorp. Genom en ny bro från Strömsborg Ɵll Hästhagen knyts 

leden ihop med befi ntlig cykelbana.
 
Cykelpendling in Ɵll stan blir möjlig och fler passerar  Strömsborg.
 

Befi ntlig cykelväg 

Ny förlängning av cykelleden Tysslingerundan in mot stan 

Grusad cykelväg 

Cykelleden förlängs förbi Strömsborg in 
mot stan. 

Cykelbana in 
Ɵ ll stan 

Här slutar cykel
leden idag 

En ny bro vid Strömsborg uƞormas 
i ”KarlslundssƟl” 

Ny bro 



 

  

 

 

 
   

  

  

Anslutning Ɵ ll övr.
moƟ onspår i
”VaƩ enstrålket

KULTURRESERVAT KARLSLUND
 

Ny sträckning av ParksƟ gen 

Genvägar 

Anslutning Ɵ ll moƟonsslingor 
Karlslunds moƟonspår och VaƩ enstråket 

2.KOMMUNIKATION 

PROMENADSTRÅK OCH MOTIONSPÅR 

• ParksƟgens sträckning dras om för aƩ täcka in hela 
        området och de  tre aƩ rakƟonsnoderna. 

• Nya broar över Svartån gör det läƩ are aƩ promenera genom 
hela området och avståndet från Herrgården och Hästhagen 
Ɵll Strömsborg minskar. 

Karlslunds parkområde har flera entréer och det ska därför 
vara enkelt aƩ ansluta Ɵ ll sƟgen från olika håll. 

SƟgen prepareras så aƩ den blir framkomlig med rullstol 
och barnvagn. 
På flera ställen markeras föreslagna genvägar ex ”Genväg 
mot herrgården 1,2 km” enligt Gestaltningsprogrammet. 

Anslutning Ɵll 
Karlslunds moƟonspår 

” 

Ny bro 



 

 

 

KULTURRESERVAT KARLSLUND 

RIDVÄGAR 

Ridväg Ɵll höger om 
cykelleden mot Latorp. 

2.KOMMUNIKATION 

Befintlig ridväg som delas med cykelled 

Befintlig ridväg delas med promenadsƟg 

Befi ntliga ridvägar 

Ny ridväg prepareras längs med asfalterad cykelbana 



 

 

   

   

  
  

            
 

 

 
 

   

  

 
  

   
 

 
  

  

KULTURRESERVAT KARLSLUND
 
3.INFORMATION
 

• 	 En gemensam hemsida för hela Karlslundsområdet utvecklas. 
Flera fina exempel kan stå förlaga Ɵll arbetet såsom Gunnebo 
SloƩ & trädgårdar och Julita.

        Hemsidan och en ny broschyr visar hela området; 
        AƩ hiƩa hit,informaƟon, öppeƫder, aƩrakƟoner, parksƟg, fik
        och restaurang, buƟker och hantverk, verksamma föreningar, 
        evenemang, barnens Karlslund, kulturarv och utveckling. 

• 	 Karlslunds parkområde har flera entréer och det ska därför 
vara enkelt aƩ ansluta från olika håll. På fl era strategiska 

        platser placeras därför en större informaƟonsskylt med karta, 
        broschyrslåda och evenemangskalender. Picknickplatser 
        markeras ut på kartan. 

• 	 Rastplatser och vägskyltar placeras längs vägen. 
        På flera ställen markeras föreslagna genvägar ex ”Genväg mot 
        herrgården 1,2 km”. 

• 	 Skyltar görs i enligt Gestaltningsprogrammet. 

• 	 En ny karta över området görs för aƩ få med alla aƩ rakƟoner 
som kulturreservatet har aƩ erbjuda. 

        De tre aƩ rakƟonsnoderna markeras ut och på eƩ

 pedagogiskt sä

Ʃ syns möjliga vägval och ParksƟ gen. 

• 	 Flera siktlinjer röjs för aƩ få en orientering över var man 

be

finner sig i förhållande Ɵll Herrgården, Kvarnfallet, Ströms- 
        borg eller gärdet. 

orebro.se/karlslund 

KARLSLUND 

Herrgård med trädgård 

Program 2014. 

Exempel på hemsida. Gunnebo sloƩ och trädgårdar 

Exempel på illustraƟva kartor där vegitaƟonen  och naturen syns väl. 

Nuvarande programblad utvecklas Ɵll aƩ täcka hela 
Karlslundsområdet och de tre noderna Herrgården, 
Kvarnfallet och Strömsborg. 

SiƩbänk för fikapaus och vägvisare 

Text om evenemnag eller

kanske lite fakta om plat

sen. En skoluppgift eller en

upplysning om området eller

naturen runtomkring 

En mindre informaƟonstavla Liten faktaskylt vid platsen. Kan tala om 
historia, en byggnad eller naturen. 

Större informaƟonsplats med karta, broschyrlåda och evenemangskalender. 
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KULTURRESERVAT KARLSLUND
 

FRISBEE/DISCGOLF 

MINIGOLF 

STRAND 
KANOTER 

ROSTA GÄRDE 

RIDBANA 

RÄVÄNGEN 

KARLSNÄS 

TALL
HÖJDEN 

DAMMEN 

HEMBYGDS
GÅRD 

VATTENRESERVAT 

ÖPPNA KULTUR
LANDSKAP 

FRISBEE/ 
DISCGOLF 

ENGELSKA PARKEN 

BARNENS 
TRÄDGÅRD 

STALL 
RIDHUS 

ÅKERMARK 

KOLLONI
OMRÅDE 

HÄSTHAGEN 

ARNFALLET 

I Större informaƟonsplats med karta över området, 
kultur- och naturfakta och inforamƟon om ParksƟ gen. 

Mindre fakta- och informaƟonsskyltar placeras med 
fördel ut längs med hela parkslingan, markerad i röƩ. 
Vägvisare finns vid varje korsning. 

Entréskylt välkomnar besökare Ɵ ll Karlslunds 
kulturreservat. En större informaƟ onsplats 
finns i anslutning. 

3.INFORMATION 
HÄSTHAGAR 

I 

I 

I 

I 

BADPLATS 



 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Brygga 

KULTURRESERVAT KARLSLUND
 
1.ATTRAKTION - STRÖMSBORG Cykelleden ansluter 

Promenadväg Ɵll cykelvägen vid Rosta 
mot Herrgården gärde, in mot stan. 

NY BRO 

Solbrygga 
Solbrygga 

BADPLATS STRÖMSBORG KAFFESTUGA OCH FRILUFTSPLATS
 

KAFFESTUGA Närheten Ɵll skog, vaƩen och diverse idroƩ sanläggningar 
Hästhagen och 

gör Strömsborg Ɵll en utmärkt plats för avkoppling och Rosta gärde 
rekreaƟon. Strömsborg har en historia i Örebros idroƩs-
och friluŌsliv och har använts som klubblokal och samlings
plats för olika evenemang och skulle kunna bli en sådan 
plats igen. 

Med en bro över Svartån Ɵll Hästhagen och Rosta gärde är 
det nära Ɵll bland annat discgolf, minigolf, fotboll, kanotut
hyrning, framƟda badstrand mm. 

Strömsborg anges som startpunkt för cykelleden Utegym 
Tysslingerundan och närområdet utvecklas med utom
husgym, naturlekplats och naturskola (friluŌ sfrämjandets Brygga 
Mulleskola), boulebanor med mera.
 

VaƩenstråkets delslinga Fallenslingan passerar Strömsborg. 

Idé - naturskönt löparlopp längs VaƩenstråket med start 

SVARTÅN inne i stan. 

Grill
plats 

FRILUFTSPLATS
 Bastu Strömsborg kaffestuga  har öppet under hela sommarhalvåret 
för glasservering och under helger på vintern som våff el- och 
värmestuga. 

Ute-
liten servering 
bro Betesdjur 

GräsmaƩa för lek 
och akƟ vitet Parkering 

Utegym och och sophus 
naturlekplats Flaggstång 

Utedass och 
utedusch 

Svartåns stränder görs mer läƫ  llgängliga för exempelvis fi ske vid 
bryggor och broar. Norr om bron anläggs en badplats. 


