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STADEN PYNTAS FÖR FEST! 

Ingen har väl kunnat missa att Borås fyller 400 år. Vad passar då inte 
bättre än att årets tema för stadens planteringar är FEST?! Sällan har 
väl längtan varit större efter en sammankomst med människor som 
trängs, kramas och bevittnar ett evenemang tillsammans! 

Årets blomsterprogram består av fem olika kompositioner med 
koppling till temat fest. Vi vill fra med er genom att smycka vår 
vackra stad med en blomsterprakt som sällan skådats. 

GALA 
En sober festlighet med röd matta, aftonklänningar som möter 
kamerablixtar i ojämna stötar. Förväntningarna är höga, yta och 
status är viktiga markörer. Med dämpade toner i pastell och silver 
speglar växtvalens festlighetens elegans. Eukalyptusen vajar avmätt i 
vinden, hjärtan på tråd rinner ned för urnans kant likt klänningarnas 
fall från höften ned mot den röda mattan. Tagetesens vita svulstiga 
blomhuvud samspelar fnt med verbenans lätta och vippiga lila 
blomknippen. 

KARNEVAL 
Sommarhettan från dagen vill inte ge sig och staden 
fullkomligt bubblar av liv och rörelse i kvällningen. 
Feststämningen sprider sig till sidogator, spontandans 
uppstår och alla uteserveringar är överfulla. Rävsvansens 
sprakande toner i djuprött möter starka kulörer av cerise 
och brandgult i dahlians praktfulla blommor. 

FOLKPARK 
En ljus och ljummen kväll i juni med smyckade 
lövbågar, ett gungande loggolv och ett band som 
aldrig vill sluta att spela. I urnorna på var sida 
om entrén in till festlokalen hittar vi bland 
annat tagetes, pelargon, begonia och margerit.  
Planteringen har alltid sett ut så, varje 
sommar, och så ska det vara! Trender det är 
något som ängsliga stábor ägnar sig åt.  

NATTKLUBB 
Pulserande basrytmer, tjock rök väller fram 
längst med dansgolvet och ljusstrålar från en 
gigantisk discokula skär genom dimridåer. 
En dov komposition med toner som går 
från mörklila mot mörkt röd och bryts av 
med silver i struktur. Silverek och sötpotatis 
bildar bladverk med volym och skimrande yta. 
Begoninans spexiga blad för tankarna tillbaka till 
80-talets discokostymer. 

BARNKALAS 
Gräddtårtan är festens höjdpunkt. Barn med ballonger springer 
omkring på en gräsmatta och fäckar av jord syns på knän och 
byxbakar. Jordgubbar försvinner innan en vuxen sagt varsågoda. 
Cosmos, petunia och leverbalsam tolkar gräddens vita fuff. Solrosen 
och dahlians gula blomning symbolisera solens strålar. På Fristad 
torg kommer den stora urnan i form av en gräddtårta fra att staden 
fyller jämt. 

ÅRETS HÖJDPUNKT 
Sommarblomsplanteringarna och blomsterprogrammet är en av årets 

stora höjdpunkter att arbeta med. Bakom projektet står en hel 
rad kompetenta och inspirerande personer. Parkenhetens personal 

skapar med hjälp av noga utvalda växtval gestaltningar efter 
årets tema, och parkpersonal på Servicekontoret och Tranemo 

Trädgårdstjänst planterar sedan växterna med noggrannhet 
och precision. 

Parallellt med växtval och gestaltning arbetas själva 
programmet fram av illustratör i samarbete med 

kommunikatör. Årets vackra program har illustrerats 
av Astrid Wilson som är en lokal illustratör bosatt i 

Borås. Hennes kreativitet och lyhördhet har gjort 
årets blomsterprogram till en produkt värdig vår 
jubilerande stad. 

UT OCH NJUT AV VÅR VACKRA 400-ÅRING! 
/Anton Spets, stadsträdgårdsmästare 

 Illustrationer: Astrid W
ilson. Bearbetning: Elin Larsson. Tryck: Borås Stads kom

m
untryckeri 2021. Första upplagan. 
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BLOMSTERLISTA PÅ LATIN OCH SVENSKA 
Ta en lugn stund och ströva runt i Borås. Se blommorna klä staden i sommar-
skrud både i planteringar, urnor och brolådor. Stanna upp och sätt dig en stund 
vid Folktalaren, här kan du njuta av alla kompositioner på en och samma plats.  

På boras.se/blomsterprogram fnns en karta som visar exakt var alla 
kompositioner fnns. Du kan också scanna QR-koden med din mobil 
för att komma direkt till blomsterkartan. 

GALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Anthirrinum majus Opus Plumblossom Lejongap 

2 Pennisetum ’Rubrum’ Fjäderbortsgräs 

3 Bylica MAKANA ’Silver’ Artemisia Malört 
4 Hosta ’Canadian Blue’ Funkia 
5 Verbena Vepita ’Peach’ Trädgårdsverbena 
6 Tagetes erecta ’Sweet Creme’ Stor tagetes 
7 Dianthus ’Ideal Select Violet’ Sommarnejlika 
8 Ceropegia linearis ssp woodii Hjärtan på tråd 
9 Eucalyptus Eukalyptus 
10 Verbena Vepita ’Dark Magenta’ Trädgårdsverbena 

11 Verbena Vepita ’Frosted Pink’ Trädgårdsverbena 

KARNEVAL 

12 Amaranthus caudatus Rävsvans 

13 Antirrhinum majus 'Black Prince' Lejongap 

14 Calibrachoa parvifora 'Can-Can Blue' Småpetunia 
15 Canna x generalis 'Tropical Black' Kanna 
16 Solenostemon scutellarioides 'Wicked Hot' Palettblad 
17 Dahlia ’Summer Flame’ Dahlia 
18 Dahlia ’Purple Flame’ Dahlia 
19 Nemesia 'Sunsatia Blood Orange' Nemesia 
20 Salvia 'Mystic Spire' Salvia 
21 Stipa tenuissima 'Pony tail' Svansfädergräs 
22 Trachycarpus fortunei Väderkvarnspalm 

FOLKPARK 

23 Argyranthemum frutescens 'White Butterfy' Margerit 

24 Begonia Easy Going 'Yellow' Begonia 

25 Impatiens walleriana 'Dezire White' Flitiga Lisa 
26 Lobelia erinus 'Regatta Marine Blue' Lobelia 
27 Nicotiana sylvestris 'Only Te Lonely' Narcisstobak 
28 Pelargonum x hortorum 'Scarlet' Pelargon 
29 Tagetes patula 'Bonanza Mix'  Tagetes 
30 Salvia farinacea 'Midnight Candle' Daggsalvia 
31 Hortensia macrophylla ’Te Original’ Blå Hortensia 

NATTKLUBB 

32 Begonia Rex 'Beleaf' alasca Creek Bladbegonia 

33 Dahlia ’Choc’ Dahlia 

34 Dahlia ’Mambo’ Dahlia 
35 Dianthus ’Ideal Select Violet White' Sommarnejlika 
36 Gaura lindheimeri 'Nova' Sommarljus 
37 Glecoma'Dapled Light' Jordreva 
38 Ipomea batatas 'Midnight Lace' Sötpotatis 
39 Ipomea batatas 'Solar Tower' Sötpotatis 
40 Ophiopogon plan 'Nigrescens' Mörkt ormskägg 
41 Tanacetum ptarmiciforum 'Silver Lace' Silverkrage 

BARNKALAS 

42 Dahlia ’Red and White Fubuki’ Dahlia 

43 Dahlia gul enkel Dahlia 

44 Helianthus annuus ’Sunsation Yellow’ Solros 
45 Surfnia Lime 1969 Petunia 
46 Cosmos bipinnatus 'Gazebo White' Rosenskära 
47 Argyranthemum 'Butterfy' Marguerit 
48 Ageratum 'White' 02711 Leverbalsam 
49 Bacopa Snöfinga 
50 Fragaria vesca Smultron 

www.boras.se/blomsterprogram


Följ oss på instagram 
@boras_parker.  

Där bjuder vi på härlig 
inspiration och information 
om kommande aktiviteter! 

Tekniska förvaltningen 
Kungsgatan 57 

tekniska@boras.se   
033-35 74 00 

boras.se 

https://boras.se
mailto:tekniska@boras.se
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