
Billdals park
Berg och skog omger den öppna delen 
av Billdals park åt både öster och väs-
ter. Längs skogsstigarna finns mycket 
att upptäcka. Mossor och lavar täcker 
stenar och klippblock. Runt om finns 
rester av gammal herrgårdsmiljö från 
1800-talet. Många gamla vackra lövträd 
står kvar och Krogabäcken slingrar ge-
nom landskapet. Gräsmattor inbjuder 
till picknick i det gröna.

Friluftsliv
Billdals park är ett populärt friluftsområde för 
de boende i områdena omkring parken. Här firas 
Valborg och midsommar. På sommaren används 
gräsmattorna för yoga och gymnastik. Billdals 
ridhus med hästhagar ligger i anslutning. En 
ridväg går igenom parken mot Årekärr.

Tillgänglighetsanpassat
Gångvägen är utan större lutningar och passar 
bra även för barnvagnspromenader och rullstolar.

Fler broschyrer och kartor över Göteborgs naturområden och 
parker finns på www.goteborg.se/naturen. För frågor, synpunkter 
på skötsel, felanmälningar ring park- och naturförvaltningens 
kundtjänst 031- 15 00 17 eller e-post: 150017@goteborg.se

Allemansrätten
Allemansrätten ger en unik möjlighet att röra oss fritt 
i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och 
varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot 
andra människor i naturen. Naturvårdsverket sammanfattar 
allemansrätten i orden ”Inte störa – inte förstöra”. Läs mer 
om allemansrätten på www.naturvardsverket.se

Ta ansvar! Tänk på följande:

Du får ta dig fram till fots, cykla och rida i naturen, • 
men inte på privat tomt, plantering och brukad mark.

Du får plocka vilda bär, svamp och blommor som inte • 
är fridlysta. Men det är förbjudet att skada växande 
träd.

Det är förbjudet att köra med motordrivna fordon på • 
all naturmark, stigar, motionsspår och vandringsleder.

Du får fiska fritt med spö i havet. I sjöar och vatten-• 
drag krävs fiskekort som finns att köpa i sportfiske-
butiker

Eldning är tillåten om du är försiktig och släcker efter • 
dig. Elda aldrig på klipphällar. Vid torka är det ofta eld-
ningsförbud. Då är all öppen eldning förbjuden – även 
på iordningställda eldplatser.

Hund får gärna vara med i naturen men ska vara • 
kopplad mellan 1 mars och 20 augusti. Resten av året 
måste du ha hunden under uppsikt. Särskilda regler 
gäller för badplatser i Göteborg och i våra parker.

Tänk på att alltid lämna naturen fin och städad  • 
– ta med skräpet.

Hitta till Billdals park
Billdal ligger i södra Askim.

Med kollektivtrafik: • 
Busshållplatser Hästebäck 
i norr och Billdals gård i 
söder. 

P-plats finns vid Skintebo-• 
vägen och en mindre vid 
Billdals ridhus.

Naturen 
i Göteborg

Billdals park



Naturen i Billdals park
Stilla och rinnande vatten
Krogabäcken rinner från Oxsjön i Sandsjöbacka-
reservatet genom parken från norr till söder. 
Mitt i parken är bäcken uppdämd och här finns 
en laxtrappa där öringar vandrar om höstarna 
på väg till lekplatser högre upp. 
Vid dammen lyser svärdsliljan med stora gula 
blommor i början av sommaren. Nordost om 
stallet ligger en annan större damm som kan ha 
använts som vattenreservoar en gång i tiden. 

Ädla lövträd
I mitten av parken finns lövträd som lind, bok, 
blodbok, avenbok, alm, lönn och ask. På försom-
maren blommar hästkastanjeallén väster om 
ängen. Ek är det vanligaste trädslaget i skogen, 
men där finns även svarttall, lärkträd, ädelgran 
och idegran. På bergshöjderna dominerar tall. 
Fågelsång hörs överallt. De gamla träden kryllar 
av insekter som är fin föda för många fågelarter. 
Hackspettar och ugglor bor också gärna i sko-
gens ihåliga träd. Även fladdermöss trivs i Bill-
dals park. 

Fagra och farliga blomster
På våren blommar vitsippa, harsyra, svalört, 
vårlök vid bäcken tillsammans med gulsippa. 
Om sommaren tar andra blomster vid, som stor 
blåklocka, skogsbingel och den sällsynta och gif-
tiga vildpersiljan. 
När parken anlades såddes importerat gräsfrö 
in och därför finns det gräs och andra örter här 
som annars är ovanliga i denna del av landet, till 
exempel olika fibblor och buskstjärnblomman.

Historia
Minnen från svunna tider
För hundra år sedan sköttes par-
ken i Billdal av en anställd träd-
gårdsmästare. Då promenerade 
herrskap omkring här på gångarna 
mellan gräsmattor, häckar och 
planteringar. Det fanns grönsaks-
odlingar, en fruktträdgård och ett 
växthus. Vackra dagar kunde man 
gå upp till någon av utsiktsplatser-
na för afternoon tea.

En lång historia
Billdal har haft många ägare genom 
åren. De första kända är familjen 
Prytz som finns antecknade i jor-
deboken 1663. James R Dickson 
köpte Billdal 1862. Han uppförde 
den stora villan och rev det gamla 
huset, som låg längre norrut i träd-
gården. Dickson utvidgade också 
trädgården och anlade parken i 
engelsk stil.

När Dickson dött 1873 tog bygg-
mästare August Krüger över. År 
1890 köptes Billdal av en annan 
känd göteborgare, grosshandlare 
Charles Felix Lindberg. Gross-
handlare Gustaf Werner ägde går-
den från 1910 till sin död 1948. 
Han utvidgade egendomen, byggde 
ett stort växthus i parken och arbe-
tarbostäder. Han byggde också om 
stall och ladugård.
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