HEMBYGDSSTUGORNA
Ulricehamns stad köpte Himmelslyckan 1907, som då
var en lövskogsklädd hage. Året därpå ställde man i
ordning promenadvägar och parksoffor. Allén som ledde
fram till Fredriksbergs gård blev en del av parken.
Kulturhistoriska byggnader flyttades hit och inreddes
tidsenligt med möbler och allmogeföremål, likt ett
Skansen i miniatyr. Flera av byggnaderna skänktes av
patronen vid Limmareds glasbruk, Fredrik Brusewitz.
I Stadsparken finns nu tre bostadshus, en visthusbod, en
kvarn och en klockstapel. De är från sent 1700-tal och
tidigt 1800-tal. Under 2009 och 2010 har byggnaderna
genomgått restaureringsarbeten.

Ryggåsstugan

Båtsmansstugan
Ryggåsstugan: flyttad hit
från Haga i Tranemo 1910
Båtsmansstugan: flyttad hit
från Rådhusgatan 1948
Limmaredsstugan: flyttad hit
från Limmareds glasbruk
1917

Limmaredsstugan

PARADISRAVINEN
I den skuggiga och fuktiga bäckravinen trivs fuktighetskrävande arter såsom rutbålmossan. Här finns viktiga
strukturer för den biologiska mångfalden såsom döda
träd i olika nedbrytningsstadier. I landskapet råder stor
brist på dessa miljöförhållanden och det är därför viktigt
att bevara och återskapa sådana livsmiljöer.
Paradisravinen är klassad av skogsstyrelsen som ett
naturvärdesobjekt dvs. ett skogsområde med förhöjda
naturvärden. För att bevara dessa värden sköts
Paradisravinen i huvudsak genom ”fri utveckling”. Detta
innebär att inga gallringar eller röjningar utförs. Döda
liggande eller stående träd lämnas kvar för växternas
och djurens bästa.

FAKTA
På olika platser i stadens
grönområden kan ibland se
att kommunen lämnat kvar
grova trädstockar efter
gallring. Detta är högst
medvetet i syfte att gynna
den biologiska mångfalden
och inte ett exempel på att
man glömt att ”städa” efter
sig. På biologspråk kallas
detta för faunadepåer.

STADSPARKEN
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I stadsparken finns en stor
variation av olika skogs- och
trädmiljöer. Här finns ekhagen,
ädellöv- och bokskogen, allén,
gammeltallen och skogsbäcken.
Parken lockar till sig mängder av
djur. Under hösten kan man se
ekorren (1), nötkråkan och
nötskrikan (3) samla nötter i
områdets hasselbuskage. Under
vår och höst samlas gärna de
norrländska bergfinkarna i parkens
bokar. Även kattugglan (2) gästar
parken.

FAKTA
Då det moderna skogsbruket i stor utsträckning trängt undan
lövskogarna i naturlandskapet blir stadens parker och trädgårdar allt
viktigare för lövskogsberoende växt- och djurarter.

