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Välkommen till Stadsparken i Sala
I Stadsparken kan du spela minigolf, fiska i dam-
marna om du har fiskekort, leka i lekplatsen, mata 
änder, spela fotboll och beachvolley, springa Häl-
sospåret eller bara flanera och njuta av parken och 
blomsterprakten. 

Om stadsparken
Stadsparken i Sala är stadens stora park och är cen-
tralt placerad i staden invid Kristina kyrka. Parken 
ingår i ett stort grönområde som sträcker sig runt 
övre och nedre Ekebydamm, längs Sala kanal (Prå-
mån), Josefsdalsbäcken och Lillån. 

Du kan följa vattenvägen från parken och vandra 
längs Gröna gången ända till Gruvan och Måns Ols. 
Alla dammar och kanaler är konstgjorda för trans-
porter från gruvan och vattenkraft. 

Formellt beslut om att anlägga en stadspark togs 
1927. Dåvarande stadsträdgårdsmästare J E Lantz 
stod för ritningarna. Salas park är unik i sin storlek 
med stora vattenytor och uppskattad och använd av 
Salabor och besökare.

F TRÄLVÄGEN
Pråmdragarna suckade över sitt tunga värv när de drog 
de tunga pråmarna med silvermalm från Sala kanal till 
avlastningsstället.

G SUCKARNAS ALLÉ
Enligt sägnen gick Ebba Brahe och Gustav II Adolf i allén 
och suckade över sin omöjliga kärleksförbindelse då de 
aldrig skulle kunna få varandra. 

H STUREPARKEN
Där kedjehusen idag är belägna låg tidigare Kamitzka vil-
lan. Innehavaren hade ett stort trädgårdsintresse vilket 
syns i det urval av mer exotiska träd som än idag finns på 
platsen. 

I BRUNNSPARKEN OCH SWEDERII HOLMAR 
Området har en romantisk prägel och innehåller Brunn-
sparkensom och Swederii holmar, vilka är resultatet av 
Försköningskommitténs arbeten i slutet av 1800-talet med 
stadsläkaren Nils Swederus som ordförande. 

J AGUELI PLATS 
En minnesplats över Salakonstnären Ivan Aguéli är anlagd 
som en morisk trädgård med brunn och smiden, i detta 
stråk. Här kan man sitta ned, njuta av lugnet, vattenplasket 
och citronträdens doft. 

K KULTURBRYGGAN VID LILLÅN 
En brygga i söderläge utmed Lillån med sittmöjligheter 
och planteringar utmed vattnet. En trappa och en ramp 
leder ned till platsen. Platsen ligger i anslutning till kultur-
kvarteret Täljstenen.

Platser på kartan
A GRÖNA GÅNGEN 

Promenadstråk sträcker sig runt hela parken utmed södra 
och norra Ekebydammar. Utifrån parken kan du ta dig 
genom grönområden till exempelvis Silvergruvan, Måns 
Ols och Väsby kungsgård. Ett Hälsospår där man på ett 
enkelt sätt kan träna och mäta sin kondition går utmed 
dammarna. 

B DEN FRANSKA PARKEN
Denna äldsta del av stadsparken är av fransk typ som in-
vigdes 1929. Med sina symmetriskt utformade gångar och 
alléer, vattenkonst i mitten och musikpaviljongen i fonden. 
Här kan man njuta av ymniga sommarblomskompositioner 
och ta sig en lugn stund på en av bänkarna. För sommar-
blommorna görs ett nytt program för varje år. 

C DEN ENGELSKA PARKEN
Denna del av stadsparken är ett efterliknande av ett 
parkideal där slingrande gångvägar och fritt utplacerade 
buskage och stor träd, stenpartier kan ingå. Här finns ett 
woodland med perenner och buskar, en grusplan (vinter-
tid en spolad isbana) med boulebanor och möjlighet att 
grilla och ha picknick. 

D STADSPARKENS LEKPLATS 
Lekplatsen tillkom på 1950-talet och utvecklas kontinuer-
ligt. Många lekredskap är anpassade och tillgängliga för 
barn med handikapp. Intill lekparken, i den gamla plask-
dammen, ligger en äventyrs- och träningslekplats som 
passar de lite äldre barnen.

(Det finns sexton lekplatser i stadens bostadsområden 
och tretton lekplatser i orterna utanför Sala. Se hemsidan).

E ÅKRA TRÄDGÅRD
Åkra trädgård är ett område med stora öppna gräsytor 
och träd som använts för idrott och odling. Här finns den 
fruktträdgård bevarad som var en del av lantbruket Åkra 
gård och som ännu var i bruk vid stadsparkens anläggan-
de. En inhägnad grusplan användes för fotbollsspel fram 
till 60-talet. På senare tid har här varit tältmöten, biovis-
ningar, hunduppvisningar med mera. 

Området har på senare år fått en utökad användning 
med scateboardramp, beachvolleyplan och utegymred-
skap. Här finns också minigolfbanor som har öppet under 
sommarhalvåret. 
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