Enköpings parker
The parks in Enköping

Drömparken

Våra gröna miljöer är allas trädgård.
Our green environment is everybodys garden.

Strömparterren

Välkommen till Enköpings parker!
Här kan du botanisera i vackra parkmiljöer, alla med olika karaktär. Vår ambition
är att fortsätta utveckla Enköpings parker och att skapa fler spännande platser.
Vi är mycket stolta över vår gröna stad där människor kan mötas. Hoppas att du
hittar din egen favoritplats och att du vill komma tillbaka för att följa vårt arbete.
Mona Bergius, stadsträdgårdsmästare
Enköpings parker erbjuder flera hundra varianter av
perenner, lökar och prydnadsgräs. Vi använder dem
generöst i våra stora planteringsytor. Tillsammans
med ovanliga och vanliga träd och buskar ger de dig
upplevelser av färger, former och förändring. Du kan vandra
från den ena parken till den andra för att upptäcka att alla
är olika. En del är små fickparker, andra är större parker för
lek och picknick. Kronan på verket är Drömparken med
över 200 olika perenna växter. Även i rondeller och på gator
och torg använder vi högvuxna och frodiga växter. Det gör
att hela stan känns inbäddad i grönska.

Alla årstider har sin charm
Om våren blommar magnolia och bergskörsbär med
underbara färgnyanser i vitt och rosa. Samtidigt pågår
floret av tulpaner, narcisser och andra lökväxter. Under juli,
augusti och september är tiden inne för alla högvuxna,
prunkande perenner att ta över föreställningen. Blomning
i regnbågens alla färger avlöser varandra under hela
perioden. På hösten sprakar det av färger bland buskar
och träd. Om vintern står vinterståndare från vissnade
perenner och gräs kvar i planteringarna, och kalla dagar
glittrar rimfrosten som diamanter.
I varje park finns en låda med växtförteckningar och
planer. Ta gärna ett exemplar för att läsa om vilka arter
och sorter som finns runt omkring dig.

Guidade turer
För dig som vill följa med på en guidad tur i parkerna
erbjuder Enköpings turistinformation parkguidningar
till fots eller med parktåget. Det finns även speciella
temaguidningar. Du kan också boka guidning för en
grupp. Kontakta Enköpings turistinformation för mer
information.
Välkommen till en grön upplevelse utöver det vanliga!

Trädgårdsdagen i Enköping
– första lördagen i september
Upptäck parkstaden Enköping under en inspirerande
dag. På Trädgårdsdagen samlas Enköpingsbor och
besökare på stadens gröna arenor för att uppleva
trädgårdsmarknaden, föreläsningar, underhållning och
aktiviteter.
På Trädgårdsdagen kan du
även besöka ”Smaka på
Enköping”, en ekologisk
matmarknad som lockar
utställare från hela Mellan
sverige. Den har på kort tid
blivit den största ekologiska
matmarknaden i vår region.

Welcome to the parks of Enköping!
Here you can botanise in beautiful parks, everyone with its own characteristic
features. Our ambition is to go on developing the parks in Enköping and to create
more exciting spots and places. We are proud of our green city being a meeting
point to many people. We hope that you will find your own favourite place and
that you would like to come back to follow our work.
Mona Bergius, Head Gardener
In the public parks and gardens in Enköping you will find
hundreds of different varieties of perennials, bulbs and
ornamental grasses. We are generously using them in our
big planted areas and flowerbeds. Together with common
and uncommon trees and shrubs they will give you
exciting experiences of colours, shapes and forms as well
as variation. You can walk from one park to the other just
to find that they are all different. Some are small pocket
parks, others are bigger, aimed for games and picnic.
The queen of them all is Drömparken with more than
200 different perennials. Even in our roundabouts, along
streets and in squares we use tall and lush plants. It makes
you feel that the entire town is embedded in greenery.

Visit any time

Trädgårdsdagen in Enköping – on the first
Saturday in September
Discover the parks and the town of Enköping during
an inspiring day. This is a garden fair where people in
Enköping, as well as visitors from near and far, gather in
parks, streets and squares. This to experience a garden fair
where you can buy plants and other things with garden
connection, listen to interesting lectures, find different
kinds of entertainment and various other activities.
During Trädgårdsdagen you can even get ‘a taste of
Enköping’ – an organic foodmarket with exhibitors from
the greater part of Midsweden. In just a couple of years
it has become the biggest organic foodmarket in our
region.

In spring the magnolias and sargent cherries bloom in
wonderful nuances of white and pink. At the same time,
tulips, narcissi and other bulbs are bursting into flower.
Through July, August and September the tall, dazzling
perennials take over the show. Flowering in all the colours
of the rainbow, they succeed each other during the entire
period. In the autumn trees and shrubs are turning into
glowing warm autumn colours. In winter the winter stems
and flower heads of the perennials and grasses are left in
the planted areas, and on a cold winters day you can see
them frosty, glittering as if full of diamonds.
In every park you will find a box with plant lists as well as
a plan of the park. You are more than welcome to take a
copy and let it guide you to what plant grows where.

Guided tours

Welcome to a green experience out of the ordinary.

Gustaf Adolfs plan

If you would like to join a guided tour through the parks
the tourist information offers guided tours on foot or
with the little blue train. We offer guided tours on special
themes and it is also possible to book a guided tour for a
group. Please get in touch with our tourist information for
more details.

Blombergs park

Parker
1. Afzeliiplan

4. Drömparken

Den lilla trekantiga parken är
Enköpings äldsta anlagda park. Den
anlades 1899 som stadens finrum.
Parken har sekelskifteskaraktären
bevarad genom tidstypiska smala
grusade gångar, välklippta
gräsmattor och sirliga sommarblomsparterrer. Fontänen Johanna bidrar
också till platsens karaktär.

Parken är gestaltad av den
holländske designern Piet Oudolf.
Stora ytor av yppig växtlighet
skapar effektfulla kontraster med
de grusade gångarna och de
cylinderformade bokhäckarna.
Tillsammans bildar de en labyrint
där du kan strosa runt och njuta av
växtligheten.

2. Blombergs park

Parken är unik och ändrar karaktär
under hela växtsäsongen – från tidig
vår då den platta marken står i lökflor
med vårstjärna och kirgislök, genom
hela sommaren när perennerna
blommar och frodigt växer till sig.
Efter blomning behåller parken sitt
upplevelsevärde när fröställningar
och vissnade växtdelar ger karaktär
och skönhet. Under vintern är parken
klädd i vinterskrud med frostnupet
gräs och vinterståndare.

Det här är en fickpark med frodig
karaktär – ett woodland som övergår
till ett kargare område, ett stiliserat
strandmotiv, och som avslutas i ett
stentorg med uppstammade tallar.
Här finner du gräsarter i olika former,
alltifrån den klippta gräsmattan till
elefantgräsens blommande plymer.

3. Blå trädgård
Den här idéträdgården
skapade trädgårdsmästare och
konsthantverkare till utställningen
”Trädgården och konsthantverket”
i Stockholm, när staden var
kulturhuvudstad 1998. Parken har
färgen blått som tema. Förutom
växterna är därför också vatten och
himmel viktiga delar.

5. Fisktorget
Den klippta bokhäcken och den
frodiga växtligheten med träd och
perenner skyddar mot insyn och ljud.
Mot sydväst öppnar sig parken mot
Enköpingsån där vingnöten sträcker
ut sina grenar med limegröna

hängen och blad. Denna mötesplats
har karaktär av både torg och park
eftersom det en gång i tiden låg en
marknadsplats här.

6. Fridegårdsparken
I den här fickparken med
woodlandkänsla kan du låta dig
omslutas av växtligheten. Du
hittar alltifrån exotiska träd som
kentuckykaffe och korstörne
till katsuror och paradisbuskar.
Porlande vatten i kombination
med perennmattor och en pergola
smyckad med klematis förstärker
stillheten du kan uppleva i parken.

7. Gustaf Adolfs plan
Denna paradanläggning med fontän
och rabatter i stora volymer ligger i
centrala Enköping. Här finns stadens
stora sommarblomsupplevelse som
bjuder på ett nytt färgsprakande
tema varje år, gestaltat av Mona
Holmberg. Häckarna av buxbom ger
gröna fonder till de dubbelsidiga
rabatterna. Klippta häckar av idegran,
lövträd och marktäckande perenner
skärmar av mot gatans larm.

The Parks
1. Afzelii plan

2. Blombergs park
A pocket park, exuberant to its style
and character – a woodland that
turns into a more barren landscape,
a stylized beach that ends in a paved
square with tall pines. Here you will
also find various species of grass,
from the mowed lawn to the proud
panicles of the Chinese silver grass.

3. Blå Trädgård

4. Drömparken
This park was created by the famous
Dutch landscape architect Piet
Oudolf. You will find large areas
of luxuriant vegetation in striking
contrast to the gritted walkways as
well as the cylinder shaped beech
hedges. Together they make a maze
where you can stroll around and
enjoy the beautiful plants.

6. Fridegårdsparken
This is a pocket park with a feeling
of woodland where you can let the
vegetation enclose you. Here you
will find exotic trees like Kentycky
coffee tree and honey locust as
well as katsura trees and beauty
bush. Ripling water together with
mats of perennials and a pergola
embellished with clematis will
enhance the stillness you can feel in
this park.

7. Gustav Adolfs plan
This magnificent park with a fountain
as well as large flowerbeds is situated
in the town centre. Here you will
find amazing, colourful borders of
bedding plants, created by garden
designer Mona Holmberg, with a
new theme every year. The boxwood
hedges give a green background to
the long parallel borders. Trimmed
hedges of yew, deciduous trees and
ground covering perennials will keep
out the noise from the street.

Gustaf Adolfs plan

This park is unique and changes its
appearance several times over the
season – from early spring when
bulbs like glory of the snow and
alliums show off out of the bare
ground, all through the summer
when the perennials will bloom
and grow. When the flowers are

The trimmed beech hedge and
the lush vegetation with trees and
perennials will protect from noise
and insight from the street. Facing
south east the park opens up
towards the river with the Caucasian
wing nut that stretches out its
branches with lime green leaves and
pendulous catkins. This place gives a
feeling of a square as well as a park,
and once there was a fish market
here.

Fridegårdsparken

This is a theme garden, originally a
part of the exhibition ‘The garden
and the art handicraft’ in 1998 when
Stockholm was the European City of
Culture. It was created by gardeners
and craftsmen in a blue theme.

5. Fisktorget

Drömparken

This little triangularly shaped park
is the oldest park in Enköping and
was built in 1899 as the ‘parlour
of the town’. The park still has its
design from the previous turn of
the century, with the typical narrow
gritted walkways, neatly cut lawns
and elegant flowerbeds. The fountain
with the sculpture Johanna adds to
the character of the place.

gone, it’s still a park that will
provide new experiences in terms of
withering plants and flowerheads,
extraordinary seed pods with
a different kind of beauty and
character. In winter you will find the
beauty in frosty grasses and winter
stems.

Enköpings parker
Afzelii plan, gammal park från 1800-talet med
fontän och sommarblommor.
Blombergs park, fickpark i stadsdel, med
karaktär av stiliserad strand och woodland.
Torgbacken, Romberga.
Blå Trädgård, spännande idépark med färgen
blå som tema.
Drömparken, perennpark inspirerad av naturen
med många olika arter och sorters perenna
växter i stora volymer. Ett sensommarfyrverkeri
med höga gräs och perenner i spännande
ljuva färger. Designad av den världskände
holländaren Piet Oudolf.
Fisktorget, fickpark i form av prunkande
parktorg.
Fridegårdsparken, fickpark insprängd mitt i
staden med pergola och porlande vatten.
Gustav Adolfs plan, paradpark med årets
sommarblomsrabatt designad av
Mona Holmberg “Blommor och blader,
de gör en så glader”
Kaplanen, parktorg med vattenkonst.
Klosterparken, strandpromenad med frodig
och färgstark åbrink. Sittbryggor, småbåtshamn, lekplats, stora gräsytor, boulebana och
blomstergård samt massor av magnolior.
Kungsbron, broplanteringar med yppiga och
färgstarka sommarblommor.
Kölnbacksparken, fickpark med pioner och
buxbomhäckar, inspirad från England.
Linbaneparken, kvarterspark med stora
gräsytor.
Munksundskällan, fickpark med rogivande
damm och pumphus från 1700-talet.
Pastor Spaks park, rosor, klematis,
konstspaljéer och böljande idegranshäck.
Rondellplanteringar, planteringar i gatumiljö.
Rådhusgården, fickpark i form av örtagård vid
Enköpings museum.
Skolparken, park i engelsk stil, på försommaren
prunkande azaleadal, Rhododendron och
nyanlagd barrväxtdel med perenner.
Strömparterren, buskar, träd och perenner i en
lummig miljö. Woodlandkänsla.
Väntparken, vid Resecentrum, järnvägspark i
modern tappning, designad av landskaps
arkitekten Ulf Nordfjell.
Westerlundska gården, trädgård, bostad, och
praktik från Dr Westerlunds tid.
Åpromenaden, trädgårdar och konst av olika
kreatörer.

Museum
Turistinformation

n

Parks of Enköping
N

Afzelii plan, an old park from the 19th century
with a fountain and summer flowers.
Blombergs park, a pocket park in the city with a
stylised beach and woodland character.
Blå trädgård, and exciting theme park in a blue
theme.
Drömparken, a perennial park inspired
by nature with many different species and
varieties of perennial plants in large volumes.
A late summer explosion with taller grass and
perennials in exciting colours. Designed by the
world-renowned Dutchman Piet Oudolf.
Fisktorget, a pocket park designed as a luscious
park square.
Fridegårdsparken, a pocket park squeezed into
the city with a pergola and burbling water.
Gustav Adolf’s plan, a show park with borders
of bedding plants that change in colour and
design every year.
Kaplanen, a green square with a water feature.
Klosterparken, a walk along the river
with a luxuriant and colourful waterfront.
Landing-stages with benches, a marina, play
areas, large lawns, a boule court and a flower
garden as well as lots of magnolias.
Kungsbron, a bridge with luscious and colourful beddingplants in big planters.
Kölnbackparken, a pocket park with peonies
and hedges of common box. The design inspired by English gardens.
Linbaneparken, a neighbourhood park with
large lawns.
Munksundskällan, a pocket park with a
peaceful pond and a pump house from the
18th century.
Pastor Spak’s park, roses, clematis, art trellises
and undulating yew hedges.
Roundabout borders, perennials, shrubs and
trees in street environment.
Rådhusträdgården, a pocket park made as a
herb garden, close to Enköping’s museum.
Skolparken, designed as an English landscape
garden, with prodigious early azaleas,
rhododendrons and a new part with conifers
and perennials.
Strömparterren, shrubs, trees, and perennials in
a lush environment with a woodland feel.
Väntparken, by the Travel Centre, like in the
old days, a park by the railway station, but in
a modern style, designed by the landscape
architect, Ulf Nordfjell.
Westerlunds trädgård, a garden, house and
doctor’s practice from Doctor Ernst Westerlund’s
time, in the beginning of the 20th century
Åpromenaden, theme gardens and art by
different artists.

8. Kaplanen

11. Kölnbacksparken

14. Pastor Spaks park

Kaplanen är ett cirkelformat
upphöjt parktorg i anslutning till
stadens äldsta bebyggelse. De
klotformade kärrekarna skapar
rumslighet och marken under
täcks av röd sockblomma. Ett
kaukasiskt vingnötsträd ger karaktär
tillsammans med ett bronsklot
med porlande vatten. Kungsgatans
japanska magnolior blommar på bar
kvist tidigt om våren.

Den här pionparken är utformad
som en blomstergård med fyrkantiga
rutor inramade av bokhäckar och
spaljéer. På platsen låg tidigare ett
torp, och de gamla äppelträden
minner om det. Rutorna är fyllda
med ett försommarflor av pioner
och aklejor i regnbågens alla färger.
Allt ramas in av tydligt klippta
buxbomshäckar. Perenner som
anemoner och astrar ger parken
höstfägring.

Under klätterros- och
klematisportaler vandrar du in
i den cirkelrunda rosengården.
Den omgärdas av en skulpterad
idegranshäck. Här kan du njuta
av flertalet rosor, namngivna eller
omtyckta av kända kvinnor. Runt
omkring dig höjer sig träd som
avenbok och prydnadskörsbär. I
cylinderformade spaljéer av rostigt
järn klänger rosor och klematis.

9. Klosterparken
I Klosterparken kan du fortfarande
se spår av franciskanermunkarnas
klosterbyggnad. Här finns stråk av
fantastiska magnolior, och utefter
strandpromenaden finns frodiga och
färgstarka perenner. Sittbryggor och
småbåtshamnen för dig närmare
vattnet. Parkens centrala del består
av öppna gräsytor omgärdade av en
storvuxen idegranshäck och olika
lövträd. Som en lugn oas i denna
aktivitetspark ligger Blomstergården,
ett litet asiatisk woodland.

10. Kungsbron

Det här är en kvarterspark med stora
gräsytor.

15. Rondellplanteringar
Runt om i staden finns planteringar i
gatumiljö med perenner, prydnadsgräs, träd och formklippta buskar.

13. Munksundskällan
Parken är en av stadens fickparker
och omgärdas av en klippt häck.
Platsen domineras av en damm med
vatten, och i anslutning till denna
ligger ett pumphus från 1700-talet.
Källan är känd från medeltiden.
Här hämtade Enköpingsborna sitt
vatten ända fram till 1900-talet. I
parken känner du dig omsluten av
växtligheten. Du kan sitta i skuggan
under träden och lyssna till vattnets
porlande.
Kungsbron

Bron är smyckad med planteringar av
sommarblommor. Under bron flyter
Enköpingsån.

12. Linbaneparken

Klosterparken

Pastor Spaks park

8. Kaplanen

10. Kungsbron

A circular park square in connection
with the oldest houses in Enköping.
The magnolia trees along
Kungsgatan will bloom in early
spring, before the leaves come out.
The spherical shaped oak trees
creates a room and the Caucasian
wing nut gives the place its special
character.

Here on the bridge over Enköpingsån
are lush and colourful arrangements
of annuals.

9. Klosterparken
In this park you can still see the
remains of a Fransiscan monastery.
You will also find amazing magnolias
and along the river grows luxuriant
and colourful perennials. Landingstages with benches to rest on and a
marina takes you closer to the water.
In the central parts of the park area
there are open lawns surrounded
by a high hedge of yew and various
deciduous trees. Like a calm oasis
in a park aimed for activity lies
Blomstergården. A small woodland ,
designed with Asian inspiration.

11. Kölnbacksparken
Here the peonies are the main
attraction. It is designed as a flower
garden framed by beech hedges and
trellises. In this place there once was
an old cottage and the old apple
trees remind us of that. The square
shaped flowerbeds are filled with
early summer flowering peonies and
columbines in all possible colours.
Every flowerbed is neatly framed by
box hedges. Perennials like Chinese
anemones and michaelmas daisies are
giving the park some autumn glory.

feature in this park is the peaceful
pond and a pump house from the
18th century. The well is known since
the Middle Ages. Here the people in
Enköping went to get their water till
the beginning of the 20th century.
In this park you feel enclosed by the
rich vegetation and you can sit in the
shade of the trees and listen to the
rippling water.

14. Pastor Spaks park

A neighbourhood park with large
lawns.

Under the arches of climbing roses
and clematis you walk towards a
circular rose garden. It is surrounded
by an undulating, trimmed hedge of
yew. Here you can enjoy a number of
roses that are named after or loved
by famous women. Around it you
find trees like common hornbeam
and sargent cherry. On cylindrically
shaped trellises made from rusty
iron, there are roses and clematis
climbing.

13. Munksundskällan

15. Roundabout borders

This is one of the pocket parks in
Enköping and it is surrounded by a
trimmed hedge. The dominating

Borders ‘in the middle of the street’
with perennials, ornamental grasses,
trees and topiary.

12. Linbaneparken

18. Strömparterren

Westerlundska gården

Den här äldre parken har vi på senare
år byggt om till ett woodland med
rhododendron, idegran, magnolior
och skuggälskande perenner. Vid
Enköpingsåns kant växer krolliljor,
ormbunkar och rams. Över åkanten
sträcker sig grenar av flikbladig bok
och kaukasisk vingnöt.

19. Väntparken / Resecentrum
Platsen har utformats för att lyfta
fram stadens gröna karaktär. Här
finns en modern järnvägspark med
pergola, perenner och vattenspel.
Parken är designad av Ulf Nordfjell.

20. Westerlundska gården

Rådhusgården

16. Rådhusgården
Den här örtagården ligger i
anslutning till Enköpings museum
och ramas in av ett staket i gammal
modell. Här hittar du växter för
växtfärgning, matlagning och
medicin. Aromatiska dofter från
lavendel, timjan och stenkyndel
sprider sig under det äkta
valnötsträdet. I denna skyddade
miljö växer även mullbär och äkta
kastanj. Här finns också traditionella
kryddväxter som johannesört och
malört och mer moderna örter som
rudbeckia och temynta.

Skolparken

17. Skolparken
I den här sekelskiftesparken med
böljande gräslandskap finns
både inhemska och exotiska träd.
Parken ligger i anslutning till den
skogsklädda Kyrkåsen, som erbjuder
ett lugnt strövområde med fina
utblickar. I Azaleadalen fylls luften
av en ljuvlig doft när de klart rosa,
gula och brandgula azaleorna
blommar. Över dessa sträcker sig
junimagnoliorna. Även i vårt lilla
pinnetum, barrväxtsamlingen, kan
du göra roliga upptäckter.

Här finns Doktor Ernst Westerlunds
bostad, praktik och trädgård från
sekelskiftet 1800–1900. Gården är
tillgänglig för besök när museet är
öppet.

21. Åpromenaden
Längs med Enköpingsån finns
ett parkstråk där du kan uppleva
olika typer av miljöer. Du kan
vandra förbi syrenkullarna, genom
valnötslunden och kika in i Blå
trädgård med klematisspaljéer
och humletorn. På Åpromenaden
kan du även njuta av konst och
idéträdgårdar skapade av olika
formgivare, alltifrån kändisar som
Noel Kingsbury och Piet Oudolf till
grundskoleelever. Yrkeshögskolans
trädgårdsmästarelever skapar
dessutom nya upplevelserika
trädgårdar utifrån ett tema som
växlar från år till år. Låt dig inspireras
och få nya idéer till din egen
trädgård.

16. Rådhusgården
This herb garden is situated right
behind the museum in Enköping and
is framed by an old-fashioned fence.
Here you find plants for dyeing,
cooking and for medical purposes.
Aromatic fragrance from lavender,
thyme and lesser calamint are
spreading under the walnut tree. In
this protected environment mulberry
trees as well as chestnut grows well.
Traditional herbs grow here too like
Saint John’s wort and wormwood, but
you can also find more modern herbs
like coneflower and wild bergamot.

17. Skolparken
This park from the previous turn of
the century has rolling landscape
with lawns and trees – exotic as
well as native species. The park
has a neighbouring forested rigde,
Kyrkåsen, offering a quiet and
peaceful area for walks and with
beautiful views. In Azaleadalen the
air is filled with exquisite fragrance

when the bright pink, yellow
and orange azaleas are in bloom.
Over it all reaches the Japanese
big-leaf magnolias. Even in our
little pinetum, the collection of
conifers, you can make some funny
discoveries.

18. Strömparterren
This is an older park that quite
recently has been turned into a
woodland with rhododendrons, yew,
magnolias and shade perennials.
Along the river grows martagon
lilies, ferns and Solomon’s seal. The
branches of the cut leaf beech and
the Caucasian wingnut reaches out
over the water.

19. Väntparken/Resecentrum
This place is designed to emphasize
the citie’s green character. This
is a modern version of the old
railwaypark with a pergola,
perennials and a water feature.
Designed by Ulf Nordfjell.

20. Westerlundska gården
This is where doctor Ernst Westerlund
lived and worked. The garden is from
the turn of the century 1800-1900.

21. Åpromenaden
Along the river Enköpingsån there is
a walkway where you can experience
different kinds of park designs. You
can wander past the lilac hillocks,
through the walnut grove, pay a
visit to Blå Trädgård with clematis
trellises and a tower with climbing
hops. You can even enjoy art as
well as theme gardens made by
different designers, from wellknown
ones like Noel Kingsbury and Piet
Oudolf to children from a primary
school. The gardening students at
Yrkeshögskolan (Higher Vocational
Education) creates new exciting
theme gardens every year and the
theme for these gardens changes
every year. Let yourself be inspired
and get new ideas for your own
garden.

Strömparterren

Kontakta oss:
För guidningar och
information om parkerna:
Enköpings turistinformation
0171-62 53 50, 0171-62 50 40
turism@enkoping.se
www.upplevenkoping.se

Contact information:
For guided tours and
information about the parks:
Enköpings turistinformation
0171-62 53 50, 0171-62 50 40
turism@enkoping.se
www.upplevenkoping.se

Parkstiftelsen
Parkstiftelsen är en insamlings
stiftelse till förmån för utveckl
ingen av Enköpings parker.
Parkstiftelsen is a foundation and
the collected money are to be used
to develop the parks in Enköping.
www.parkstiftelsen.se

Swedish Society of
Public Parks and Gardens
I det här nationella nätverket
är Sveriges främsta parker och
besöksträdgårdar medlemmar.
This is a national network of the
foremost parks and public gardens
in the country.
www.swedishgardens.se

www.enkoping.se

