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Läsanvisning
Parkplan- så fungerar den
Parkplan Södermalm är ett vägledande dokument som beskriver
hur grönstrukturen inom stadsdelsområdet ska vårdas och
utvecklas för framtiden.
Parkplanen är uppdelad i två delar. Den första delen är en
strategisk del, som övergripande beskriver stadsdelsområdets
grönstruktur och strategier för utveckling. I den andra delen ﬁnns
beskrivning, analys, mål och strategier för respektive park- och
naturområde.
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Stadsdelsparker
Stadsdelsparker är stora, kultiverade grönytor
som är mångfunktionella och ofta centralt
belägna, med en funktion som målpunkt och
mötesplats.
Bild från Mariatorget
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Storlek: 0,9 ha
Karaktär: Stadsdelspark, Aktivitetspark
Innehåll: Parken som är placerad runt den gamla
malmgården (1) är nersänkt i förhållande till
intilliggande gator. Höga kastanjer ramar in parken
i söder och väster. I norr ﬁnns en terrassanläggning
(3) med buskplanteringar och hundrastgård med
agilitybana som leder upp till den övre terrassen
(9) vid Kapellgränd och till moskén (2). Längs den
nedre terrassen ﬁnns en bar- och café-verksamhet
(4) med uteservering på sommaren. På muren vid
den lägre terrassen ﬁnns en vertikal trädgård (11).
Medborgarplatsens tunnelbaneuppgång (8) kommer
upp i parkens nordvästra hörn. I parkens östra del
ligger en parklek (5) med lekutrustning, generella
lekytor och en skateboardramp (6). Mot Götgatan
ﬁnns gradänger och öster därom en gräsyta (7) med ett
antal äldre träd av sorten kastanj, päron, körsbär, ask

3

Analys
Grön karaktär: Parken fungerar idag som ett
kommunikationsstråk samtidigt som den är en
viktig mötesplats. Det ﬁnns många aktiviteter i
olika delar av parken. Tunnelbanan som ligger i
parken är en mötesplats och bidrar till att parken
är mycket välbesökt. I anslutning till parken ﬁnns
viktiga målpunkter så som moskén, restaurangen och
parkleken. I parkleken behöver belysningen ses över.
Parken är mycket välbesökt och stora resurser behöver
därför satsas på drift och underhåll. Den nedsänkta
gräsmattan förstärker den gröna karaktären och är
viktig att bevara, den är trots högt tryck, i ﬁnt skick.
Det är den enda gräsyta som ﬁnns i området och
dessutom den enda rest som ﬁnns kvar av den forna
trädgården. Terrasserna upp mot Kapellgränd är viktiga
ur kulturhistoriskt, ekologiskt och socialt perspektiv.
På väggen mot terrasserna ﬁnns en konstvägg för barn.
Terrasserna har idag en undanskymd och nästan privat
karaktär och har stor utvecklingspotential att bli ett
mer oﬀentligt rum och en viktig plats för närområdet.
Entréerna in till parken är tydliga, men kan förbättras
vid terrasserna och mot Götgatan. Kopplingen till
Medborgarplatsen och Götgatan behöver förstärkas
och området mot Götgatan behöver ses över både
avseende funktion och gestaltning. Trappförbindelse
vid Tjärhovsgatan bör utredas. Hela Björns trädgård är
en kulturhistoriskt värdefull miljö.
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Beskrivning

och pil. Under gräsytan ﬁnns en branddamm. I parken
ﬁnns skulpturen Grodan samt lekskulpturer i form av
björnar. I parkens sydvästra del ligger ett gatukök (10).

Götg

Björns Trädgård har fått sitt namn efter Carl
Gustav Björn, som på mitten av 1800-talet drev en
omfattande trädgårdsrörelse här. Trädgården såldes
1924 till Stockholms Stad och omvandlades då till
allmän park. Lekplan, trappor, murar, sittplatser och
planteringar anlades. I samband med att tunnelbanan
byggdes ut förstördes en stor del av västra parken.
Vid återställandet i mitten på 1930-talet ﬁck parken
ny utformning. I början på 1990-talet var parken i så
dåligt skick att delar av terrassanläggningen måste
stängas av. Plaskdammen lades igen eftersom staden
inte ansåg sig kunna klara av skötseln. Efter ett antal
år kunde dock terrasserna och delar av den övriga
parken rustas upp. Lekplatsen totalförnyades och ﬁck
skateboardramp 2004.

tan
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Tjärh

1. Malmgård 2. Moské, 3.Terrasser & hundrastgård, 4. Uteservering, 5. Parklek, 6. Skateyta, 7. Gräsyta, 8. Tunnelbana,
9. Övre terrass, 10. Kiosk, 11. Vertikal trädgård. Skala:1:2000.

Nedsänkt gräsyta.
Björns Trädgård
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Grönt vardagsrum: Parken har en relativt intim
skala med många olika rum, där man både kan
vara synlig men också betraktande. Läget vid
tunnelbanan gör parken nåbar för människor i
hela staden. Besökarna i Björns trädgård kan delas
upp i två huvudkategorier, en med återkommande
stammisar och en med mer tillfälliga besökare.
Till de återkommande besökarna hör restaurangen
Babylons gäster, moskéns besökare, småbarnsfamiljer,
förskolegrupper, skolbarnen i den gamla Malmgården
och något äldre barn som besöker parkleken på egen
hand. De mer tillfälliga besökarna håller oftast till
runt tunnelbanan, gräsmattan och trapporna ner mot
parken från trottoaren mot Götgatan. Många besökare
kommer från andra delar av staden, främst söderort.
Parkleken är mycket uppskattad och välbesökt.
Bemanning är viktig ur trygghetssynpunkt. Det ﬁnns
ﬂera olika bemanningar i parken som bidrar till
folklivet i parken; parkleken, uteserveringen, moskén
och skolan. Besökstrycket är mycket högt och för
förskolegrupper är parken ett viktigt utﬂyktsmål.
Skaterampen och bollplanen lockar främst till sig
pojkar/män.

Ekologisk infrastruktur: De stora breda lövträden i
parken ger skugga varma sommardagar och har även
en stor dagvattenhanterande funktion. De blommande
planteringarna har såväl ekologiska som estetiska
värden. Vegetationen är huvudsakligen tvåskiktad
vilket har goda värden för bullerdämpning, luftrening
och temperaturreglering. Den inﬁltrerbara skålade
gräsmattan tar hand om dagvatten och har även
en avkylande eﬀekt sommartid genom upptag av
värmestrålning. Då parken ligger inom område med
risk för översvämning är det viktigt att ytterligare
utveckla den dagvattenfördröjande funktionen i
parken. Den vertikala gröna väggen kan utvecklas
med mer torktålig och vintergrön vegetation för
förlängd blomning, men även i omfattning. De täta
buskagen är viktiga för småfåglar och bör bevaras.
De beﬁntliga buskagen i terrasserna kan förtätas med
ﬂer arter för att öka diversiteten och kompletteras med
klätterväxter och blomsterplanteringar som gynnar
pollinatörer. Här är det viktigt att göra en avvägning
mellan ökade ekologiska värden och parkens trygghet.
Tillkommande lökplantering skulle även bidra med
både ekologiska och estetiska värden. Holkar och
insektshotell kan sättas upp på ﬂera ställen i parken för
pedagogiska värden.

Bemannad parklek med högt besökstryck.

Att få olika besöksgrupper att interagera och utveckla
gränszonerna mellan de olika delarna i parken är en
utvecklingsmöjlighet. Den målgrupp som saknas
i parken är den äldre. De som dagligen vistas i
parken upplever ingen otrygghet, men målgruppen
unga tjejer upplever parken som otrygg, framförallt
kvällstid. Att motverka den upplevda otryggheten
är en viktig utvecklingsfråga, med stor betydelse
ur jämställdhetssynpunkt. För att utveckla Björns
trädgård som en överbryggande mötesplats vore det
även intressant att undersöka hur ﬂer moskébesökare
kan lockas att använda parken.
Vertikal trädgård (foto Sofia Eskilsdotter).
8
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Bevara:
•
•
•
•
•
•
•

Stora träd och fruktträd
Kulturhistoriska värden, terrasserna och
trapporna och träden
Parkleken
De olika delarna och målpunkterna i parken
som bidrar till mångfalden av besökare
Täta buskage i terrasserna
Grusytorna
Den nedsänkta gräsytan

Vårda:
•
•
•

Parken som ﬁnpark med hög skötselnivå
Buskplanteringarna så att entréer från
terrasser tydliggörs
Kanten mot Götgatan, rensa upp och
förtydliga gränszonen mellan park och gata

Uteservering.

Utveckla:
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Kopplingen till Medborgarplatsen och
Götgatan
Belysningen i parkleksdelen
Befolka parken genom ﬂer tillfälliga
evenemang
Vistelsestödjande element som tak,
planteringar och sittplatser uppe på
terrasserna
Möjligheten för olika besöksgrupper att
mötas
Mer artrika blomsterplanteringar
Öka de ekologiska värden i terrasserna,
som mer blommande, artrika planteringar,
klätterväxter och artrika lökplanteringar
Holkar och insektshotell
Den vertikala trädgården
Trappförbindelse mot Tjärhovsgatan

Skateramp.
Björns Trädgård
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2. Drakenbergsparken
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Analys
Grön karaktär: Drakenbergsparken är en ﬂack
park som sluttar ned mot Årstaviken. De stora
gräsytorna är tidstypiska och de stora träd som ﬁnns i
parken behövs för att ge skugga och vindskydd. Den
sydvästvända parken får fantastisk kvällssol, Parkens
har ett stort centralt väldeﬁnierat parkrum. Gräsytorna
10
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Beskrivning
Storlek: 6,9 ha
Karaktär: Stadsdelspark, Aktivitetspark, 1970-tal
Innehåll: Parken består av stora öppna gräsytor med
inslag av träd och buskage. I parken ﬁnns viktiga
gång- och cykelstråk i asfalt, stadsodlingsyta (2),
servering (3), en anläggning för bangolf (4), ett
utegym (5) samt en graﬁttivägg (6). Belysningsstolpar
lyser upp parken och strålkastarbelysning ﬁnns vid
lekplatsen (1). Lekparken har en bemannad parklek
och innehåller olika typer av lekredskap som gungor,
rutschkana, klätterställning, sandlåda, pingisbord och
studsmattor. En upphöjd slinga i betong löper runt
lekparken som också har bollplan (7), beachvolleyplan
(8), två grillar samt en skateyta (9). Mitt emot
skateytan ligger en hundrastgård (10). Dessutom ﬁnns
den välbekanta lekskulpturen ”Draken” utförd av Ulf
Sucksdorﬀ 1975. I parken ﬁnns också en badstrand
med bryggor och dusch (11).

7

2

Lil

Parken anlades i början av 1970-talet när
bostadsområdet Drakenberg byggdes. Vid den
igenlagda Wollmar Yxkullsgatan anlades en stor
parklek (1) och stora öppna gräsytor för sol och
bad ordnades mot Årstaviken. 2015 utfördes en
upprustning av lekparken och 2014 anlades badplatsen.

5

4
12

11

1. Parklek, 2. Stadsodling, 3. Servering, 4. Bangolf, 5. Utegym, 6. Grafittivägg. 7. Bollplan, 8. Vollybollplan, 9. Skateyta, 10. Hundrastgård, 11. Strandbad, 12. Småbåtshamn samt dagvattenanläggning, 13. Tantos koloniområde, 14. Förskola. Skala 1:5000.

är på grund av det stora besökstrycket i behov av
upprustning. Parkens användning för olika evenemang
så som cirkus behöver ses över då dessa evenemang
sliter på gräsytan. Det ﬁnns många upptrampade
gångstigar i parken som kan göras permanenta.
Parkens funktion som picknickyta medför stort behov
av renhållningsresurser. Ett gunnebostängsel och
hög vegetation begränsar allmänhetens tillgång till
vattenrummet. Det ﬁnns ett framtaget visionsprogram
för att öppna upp parken mot vattnet. Från
Eriksdalsstråket och längs Hornsviksstigen ges bra
entréer in i parken. Likaså entrén från Hornsgatan med
trappor och slänt ger en bra överblick över parken.

Entrén från öster, under Liljeholmsbron är otydlig. I
samband med öppnandet av parken mot vattnet bör
också entréerna från Hornsbergsstrand samt från
stråket längs Årstaviken utredas. Lekutrustningen är i
bra skick och de många buskarna som ﬁnns i parkens
nordöstra del ger bra lekvärden till lekplatsen. Den lilla
bron i naturmarken behöver rustas. Den trädbevuxna
sluttningen upp mot Hornsgatan och Drakenberg ramar
in parken och ger vistelseytor med bra överblick i
parken.

Grönt vardagsrum: Drakenbergsparken är en
populär park med många olika funktioner och besökare
från hela Stockholm. Tillsammans med det centrala
läget gör det parken till en viktig mötesplats med
potential att skapa överbryggande möten mellan olika
grupper. Badplatsen med sandstrand, bryggor och
bastu bidrar till detta.

av män och pojkar, till exempel utegymmet, bollplanen
och skateytan. De något äldre barnen i åldrarna cirka
9-14 år är en grupp som inte riktigt får plats i parken,
som domineras av barn i förskoleåldern. Det gäller
särskilt ﬂickorna i denna ålderskategori. Därför bör
det utredas hur parken kan utvecklas för att bredda sin
målgrupp och få ett mer jämställt användande.

Längs strandlinjen behövs ﬂer sittplatser med utsikt
över vattnet. Gångvägen vid badstranden är smal
och kraftigt traﬁkerad av cyklar, vilket gör den till en
konﬂiktfylld sträcka. Åtgärder behöver vidtas för att
minska hastigheterna och signalera att cyklister ska
köra på de gåendes villkor. Cyklar i höga hastigheter
genom lekparken beskrivs även som en säkerhetsrisk
av ﬂera föräldrar. Även längs Hornsviksstigen bör
cyklisters hastigheter begränsas.

Vidare saknas solskydd, vilket gör det mycket varmt
på sommaren. De stora öppna ytorna ger god överblick
över lekande barn. Dock skulle ﬂer planteringar,
sittplatser och placering av solskydd kunna användas
för att skapa mer intima rumsligheter och ökad trivsel,
utan att överblicken går förlorad.

Graﬁttiväggen bidrar till att bredda parkens målgrupp.
Stadsodlingen ”Odla ihop” bidrar till förhöjda
upplevelsevärden, för både besökare och odlare.
Vistelsestödjande funktioner som dricksvatten och
oﬀentlig toalett ﬁnns i parken liksom en anläggning
för minigolf och en servering som bidrar till ytterligare
aktivitet.
Lekplatsen i Drakenbergsparken fungerar som en
viktig samlingspunkt. Till lekparken kommer ett ﬂertal
olika målgrupper som småbarnsfamiljer, barngrupper
från närliggande förskolor och något äldre barn som
kommer på egen hand eller med fritidsverksamheter
i närområdet. Parkleken har bestämda öppettider
och personal som regelbundet arrangerar målning
av ”draken”. Detta är ett värdefullt inslag av
medskapande som stärker brukarnas relation till
platsen.
Alla olika funktioner i parken bidrar till att aktivera
platsen, men ﬂera av dem används till övervägande del

På några ställen i lekparkens ytterkanter ﬁnns mindre
ytor med möjlighet till naturlek i form av buskar, träd
och små kullar att klättra på. Det är viktiga inslag
att bevara, eftersom naturlek ofta främjar en mindre
könsstereotyp lek i blandade grupper.

Stadodlingen Odla ihop visar på ett sätt att delta i ett sammanhang i parken.

Ekologisk infrastruktur: Drakenbergsparken
ligger inom habitatnätverket för eklevande insekter.
En relevant utveckling är att styra mot etablering av
ﬂer ekar. Med tanke på parkens storlek skulle en större
etablering av ek bidra till att eksambandet mellan
Långholmen, Reimersholme och Tantolunden skulle
stärkas betydligt.
Den östra strandkanten i parken är en del av
habitatnätverket för groddjur. Den största bidragande
faktorn till detta är att strandlinjen fortfarande är
naturstrand, och den bör därför bevaras som sådan.
Andra viktiga habitat i parken är buskagen i
parkens nordöstra del som fungerar som livsmiljö
för småfågel. Naturstranden med knäckepilar utgör
sannolikt ﬁskföryngringsmiljöer och binder ihop
strandlinjen längs Hornstullsstrand med stråket längs

Fotbollsplanen är gömd bland träd och buskar, vilka också
är bra lekytor i parken.
Drakenbergsparken | 11

Årstaviken. Vid en utveckling av stranden är det
viktigt att naturstranden bevaras och kompletteras med
exempelvis knäckepil.
I parken ﬁnns blommande och bärande buskar
och skuggande träd. Parken består till stor del av
intensivskött gräsmark, vilket har få ekologiska
värden. För att öka parkens ekologiska och även
sociala värden kan den med fördel utvecklas mot
mer ängsmarksytor med tillhörande lämplig skötsel.
Förslagsvis den gräsyta som ﬁnns framför förskolan
(14). Det angränsande koloniträdgårdsområdet
uppvisar en artrik, blommande och bärande växtlighet
med stor biologisk mångfald. Initiativet Odla ihop

bidrar långsiktigt till ökad biologisk mångfald och
ekosystemtjänster i form av framför allt pedagogisk
stadsodling. Som helhet bedöms parken ha ett visst
värde för buller, luftrening och mikroklimatreglering,
men värdena skulle öka med mer vegetation. Parken
är också en grönyta i lågpunkt med många stora breda
lövträd vilket bidrar med temperatursänkning och god
dagvattenhantering.

Utveckla:
•

•
•

Bevara:
•
•
•
•
•
•
•
•

Det öppna gröna parkrummet och parkens träd
Den viktiga grönskan med lekvärden i parkens
östra del
De gröna ytorna i lekparken
Tydlig koppling till koloniträdgårdsområden
Parkleken
Naturstranden
Täta buskage för småfågel
Knäckepilar

Vårda:
•
•

•

Parkens träd
Stråket längs vattnet genom att införa
hastighetsbegränsande åtgärder, t. ex.
skyltning och fysiska hinder
Rusta den lilla bron vid lekplatsen

•
•
•
•
•

•
•
•

Gräsytorna med renovering. För att minska
slitage och öka de sociala och ekologiska
värdena i de öppna gräsytorna kan delar av
parken skärmas av under kortare perioder, så
att gräset hinner återhämta sig.
Grusa upptrampade stigar och tillföra friser
öppna upp parken mot vattnet enligt framtaget
program samt utveckla entréplatser från sydöst
och sydväst in i parken
Fler sittplatser som uppmuntrar till samtal i olika
gruppkonstellationer
Väderskydd/tak som skyddar mot sol och regn
Mer odling som förskolegrupperna kan nyttja
Komplettera parken med ytor för lite äldre
barn
Intima rumsligheter (utan att förlora överblick),
genom möblemang, planteringar och placering
av väderskydd
Sammanhållen utformning för skräphantering
Utveckla vissa delar av den klippta
gräsmattan till ängsmark
Plantering av ek ock knäckepil vid
nyplantering

Draken i parkleken målas om varje vår av barnen som
besöker parken.

Gång -och cykelväg längs strandbadet .
12
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Strandbadet med dess bryggor.
Drakenbergsparken
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3. Fatbursparken, södra delen
Historik
I äldre tider låg här en insjö, Fatburssjön. På den
senare igenlagda sjön anlades Södra station 1860.
Nuvarande park anlades åren 1991- 1998 i samband
med att Södra Stationsområdet bebyggdes. Parken
har utformats efter förslaget ”Apollon och Dionysos”
som resultat av en arkitekttävling. I samband med
att Traﬁkverket byggde Citybanan överdäckades
stambanan vid Mariagårdstäppan och en ny park ska
anläggas i den norra delen av parken.

Beskrivning
Storlek: 2,3 ha
Karaktär: Stadsdelspark
Innehåll: I parkplanen är Fatbursparken uppdelad i
den södra och den norra delen (5). Den södra delen
av parken omsluts av Ricardo Boﬁlls båge (7) och
avgränsas mot den norra delen av ett gångstråk (2, 6)
i östvästlig riktning som förbinder Medborgarplatsen
med Södra station. Mot Bågen ﬁnns två rader
formklippta glanslindar. En skulpturaxel med elva
skulpturer löper diagonalt genom parken.

Analys
Grön karaktär: Fatbursparken har ett tydligt
formspråk och en tydlig öst-västlig riktning. Parkens
utformning är ett uttryck för den postmodernistiska
karaktär som ﬁnns i hela Södra Stationsområdet
och karaktären bör bevaras. Byggnadens möte med
parken saknar en halvprivat zon. vilket skulle behöva
utvecklas. Det är viktigt att bevara och återställa det
ursprungliga konststråket i parken.
Grönt vardagsrum: Fatbursparken är en central
park med stor potential att bli en viktig mötesplats.
14
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Parken är i behov av trygghetsökande åtgärder,
framförallt kvällstid. Mer aktiviteter som riktar sig
till ﬂer målgrupper och kvällsöppna verksamheter
och serveringar i närheten kan bidra till att tryggheten
stärks. Genom att tydliggöra och förstärka kopplingar
till omkringliggande områden kan parken göras
lättillgänglig för ﬂer vilket också kan bidra till stärkt
trygghet. De öppna gräsytorna erbjuder en ﬂexibel
användning av parken. Gradängerna som avgränsar
gräsytan skulle kunna utvecklas med sittplatser med
ryggstöd på vissa ställen. I parken ﬁnns en uppskattad
sandlåda av lek som bidrar till parkens lekvärden.

4

1
5

6
2
8

Ekologisk infrastruktur: Fatbursparken består
i huvudsak av en- och tvåskiktad vegetation med
visst värde för luftrening, mikroklimatreglering och
bullerdämpning. Värdet skulle öka med mer växtlighet.
Växtligheten är idag artfattig och har därmed få
ekologiska värden. De blommande körsbärsträden
och lindarna har dock vissa värden för fågelliv och
pollinatörer. Parken utgör en stor inﬁltrerbar yta i ett
annars hårdgjort område. Enligt skyfallskarteringen
utgör Fatbursparken yta som riskerar att översvämmas.
Därför är det viktigt att parken fortsatt utgör en
inﬁltrerbar grönyta. Det bör utredas om gräsytorna
ska utvecklas med uppbyggnad som bättre hanterar
inﬁltration av dagvatten.

7

1. Medborgarplatsen, 2. Gångväg mot Södra station, 3. Johan
Helmich Romans Park, 4. Ravinen, 5. Den nya norra delen, 6.
Mittaxel 7. Bofills Båge, 8. Konststråket. Skala 1:3000.

Stråket mellan Medborgarplatsen och Södra station är välanvänt.

”Afrodites brunn” eller ”Fatet”, en fontändamm av brons.

Bevara:
•
•
•
•
•

Parkens strikta karaktär
En välfungerande icke programmerad park
Konstnärligt stråk i parken
Parken postmodernistiska karaktär
Den inﬁltrerbara grönytan

Vårda:
•

Parken intensivt vad gäller renhållningen för
att öka upplevelsen av trygghet

Utveckla:
•
•
•
•

Trygghetsökande åtgärder
Nya konstverk
Halvprivat zon där byggnaden, (Bågen) möter
parken. Gränsen mellan privat och offentligt
Blomsterplanteringar med varierad växtlighet
som gynnar pollinatörer

Konstråket.
Fatbursparken
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3. Fatbursparken, nya norra delen
Historik
Fatbursparken gestaltades på 1990-talet efter konceptet
Apollon och Dionysos med en ordnad södra del och en
vildvuxen nordlig del. I samband med att Traﬁkverket
byggde Citybanan överdäckades stambanan vid
Mariagårdstäppan och en ny park ska anläggas på
platsen.

Beskrivning
Storlek: 2,3 ha
Karaktär: Stadsdelspark
Innehåll: Den nya parken utformas som ett öppet
parkrum inramat av nya och beﬁntliga träd. I
kantzonen mellan den öppna ytan och den omgivande
grönskan anläggs platser med olika karaktärer och
funktioner. Stigningen mot norr används till att skapa
terrasser med utblickar. Beﬁntliga stråk utvecklas och
nya tillkommer, till exempel ”Tvärstråket” som ska
fånga upp gångtraﬁken från området kring Mariatorget
i norr. Centralt i parken anläggs ”Parktorget”, en
öppen plats för tillfälliga aktiveter. I den norra delen
av parken ska även en temalekplats skapas. I parkens
östra del ﬁnns en ravin som förses med sittplatser och
aktiviteter.

Analys
Grön karaktär: Den nya Fatbursparkens formspråk
och karaktär kommer att knyta an till den södra
beﬁntliga parken. I mötet mellan den nya och den
beﬁntliga delen utvecklas ett parktorg i bra solläge
och här kommer beﬁntliga och nya träd att knyta
samman parkerna. Stora nya gräsytor samspelar

16
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också med den beﬁntliga parken. Konststråket som
ansluter till parkens norra del kommer att bevaras.
Kulturhistorisk hänsyn har tagits i utformningen av
ytorna kring den tidigare Mariagårdstäppan som fanns
här innan. Parkens mittstråk kommer att förbättras och
det ett nytt tvärstråk kopplar ihop Björngårdsgatan och
Fatburstrappan.
Grönt vardagsrum: Fatbursparken är en central park
med stor potential att bli en viktig mötesplats. Parken
är i behov av trygghetsökande åtgärder, framförallt
kvällstid. Den nya parken kommer att bidra med
mer aktiviteter som riktar sig till ﬂer målgrupper,
Genom att tydliggöra och förstärka kopplingar till
omkringliggande områden ökas orienterbarheten vilket
ökar trygghetskänslan och gör parken lättillgänglig
för ﬂer. Ny och förbättrad belysning kommer
också göra att parkens trygghet ökar. De nya öppna
gräsytorna erbjuder en ﬂexibel användning av parken
i kombination med ny lekplats. ”Ravinen” har stor
utvecklingspotential till att utvecklas med olika
aktiviteter som kan locka större barn.
Ekologisk infrastruktur: Fatbursparken består
i huvudsak av en- och tvåskiktad vegetation med
visst värde för luftrening, mikroklimatreglering
och bullerdämpning, Värdet kommer att öka med
den tillkommande växtligheten i den nya parken.
Artrikedom planeras i de nya planteringarna vilket
bidrar med värden för fågelliv och pollinatörer.
Parken utgör en stor inﬁltrerbar yta i ett annars
hårdgjort område. Enligt skyfallskarteringen utgör
Fatbursparken en yta som riskerar att översvämmas.
Därför är det viktigt att parken fortsatt utgör en
inﬁltrerbar grönyta.

Illustrationsplan över parkens nya norra delar.

Illustration av den nya parken, White arkitekter.

Tillfällig pop-up park.

Utveckla
•

Bevara:
•
•
•
•

De mest värdefulla träden
Konstnärligt stråk i parken
Mittstråket
Möjligheten att cykla genom parken

•
•

Vårda:
•
•

Hundrastgården med utökad yta och ﬂer
funktioner
Träden genom växtbäddsrenovering och
urglesning samt nyplantering

•
•

En ny park med koppling till den beﬁntliga
södra delen och med grund i platsens
kulturhistoriska värden
Bättre kopplingar inom närområdet och
mellan viktiga målpunkter
Ny mångfunktionell park som fungerar som
viktig mötesplats och är tillgänglig för många
grupper
Ny park som förbättrar tryggheten på platsen
Ny park med fokus på att tillskapa
ekosystemtjänster och öka stadsdelens
biologiska mångfald

Gångväg genom den norra delen av parken.
Fatbursparken
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Historik

Grön karaktär: Stora träd och mycket buskar, men
inte så många planteringar bidrar till det klassiska
intrycket av en bergspark. Parken är vackert inramad
av fasader och träd och inger en känsla av lugn trots
traﬁkbuller från Hornsgatan och Långholmsgatan.
Parken har bra balans mellan park och natur med
stigar och utblickar och miljöer runt Högalidskyrkan.
Trots nivåskillnader är rummen väl avvägda. Slänten
utmed Varvsgatan, som på våren är full med Scilla,
skulle behöva öppnas upp och fornlämningarna från
istiden lyftas fram bättre. Entrén från Varvsgatan
18 | Högalidsparken
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Analys

1. Högalidskyrkan,
2. Parklek,
3. Terrassanläggning ovanpå tunnelbanestationen,
4. Gångbro över till
kvarteret Plankan,
5. Gångbro över till
Bergsundsskolan.
Skala 1:4000.

holm

Storlek: 4,1 ha
Karaktär: Stadsdelspark
Innehåll: Högalidsparken är en klassisk bergspark
dominerad av Högalidskyrkan (1) som är placerad
centralt i parken. Parken har många stora träd av olika
arter och stora bestånd av buskar. I parkens nordvästra
hörn ﬁnns en bemannad parklek (2). Vid uppfartsvägen
till kyrkan ﬁnns skulpturen ”Flicka med hopprep” av
Clarence Blum. I södra delen mot Hornsbruksgatan
ﬁnns en inhägnad terrassanläggning (3) ovanpå
tunnelbanestationen och under parken ﬁnns ett garage
med infart från Hornsbruksgatan. Fornlämningar ﬁnns
i parkens sydöstra del s.k. älvringar och skålgropar.

2

Lång

Beskrivning

Högalidsgatan

n

Högalidsparken anlades på Kristinehovs malmgårds
ägor med början 1914. Arbeten pågick under lång
tid, ända in på 1930-talet. Lekplatsen färdigställdes
1920 och området omkring den 1921. Högalidskyrkan
byggdes åren 1917-1923. År 2003-2004 utfördes en
upprustning av parken.

sgata

holm

Lång

4. Högalidsparken

är ﬁn, och det är av största vikt att bilvägen upp till
kyrkan får ha kvar sin karaktär av gångväg. Entrén från
Hornbruksgatan skulle behöva utvecklas och buskagen
i parkens östra del behöver ses över. Parken upplevs
som välskött.
Grönt vardagsrum: Parken är en mångsidig grön
oas som blir ett viktigt avbrott i traﬁkerad och tät
bebyggelse. Parkleken i den nordvästra delen har
höga lekvärden med plaskdamm, dusch, lekutrustning
och berg i dagen. I och med parkleken ﬁnns vistelsestödjande funktioner så som dricksvatten, bemanning,
inomhusvistelse och wc. Parkleken är också den del
av parken som är mest aktiv, medan resten av parken
upplevs mer rofylld med upplevelsevärden så som
kulturmiljö, promenader, och utsikt. Nedanför kyrkan
söderut ﬁnns en ﬁn stadsodling. Stolpbelysning ﬁnns
längs hela gångstråket men belysningen skulle behöva
förbättras vid trapporna som upplevs otrygga. Det
saknas också handledare på vissa branta ställen.

Slingrande gångväg löper genom parken och förenar kvarteren, här utsikt ner mot Tanto.

Ekologisk infrastruktur: Parken är sannolikt en
spridningskorridor mellan bl.a. Skinnarviksparken
och Pålsundsparken. Här ﬁnns ekologiska värden i
form av rödlistade arter så som ask, andra ädellövträd,
täta buskage för småfågel, död ved och hålträd för
insektsliv mm. Den rikliga vegetationen är på ﬂera håll
treskiktad vilket ger parken en god bullerdämpande,
luftrenande och mikroklimatreglerande funktion.
Parken uppvisar i stort blommande och bärande
växtlighet. De hamlade lindarna runt lekparken
erbjuder framför allt skugga varma sommardagar.

Parkleken innehåller en plaskdamm och omringas av hamlade lindar.

Vårda:
•
•

Bevara:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parkkaraktären på vägen till kyrkan
Stora vackra träd
Bra sittplatser längs Högalidsgatan
De ﬁna avgränsade rummen i parken
Slänten mot Varvsgatan med scilla
Möjligheten att åka pulka
Odling i mark, inte i lådor
De skuggande träden runt lekparken
Den treskiktade, och blommande
vegetationen
De täta buskagen för småfågel

Den höga skötselnivån som ﬁnns i parken
Renovera buskagen i parkens östra del

Utveckla:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lämna mer död ved på lämpliga platser, tex i
de solbelysta slänterna
Stärka upp gångförbindelserna från kv.
Plankan och vidare mot Högalidsskolan
Komplettera med handledare på ställen där
det saknas
Utveckla entrén från Hornsbruksgatan
Ta bort pissoar och tillföra toalett
Ängsmark på vissa ställen i sluttningarna
Insektshotell och fågelholkar i parken
Utreda möjligheterna att tillgängliggöra
fornlämningarna.

Högalidskyrkan skymtar fram i den naturlika miljön.
Högalidsparken
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5. Lilla Blecktornsparken
Historik
Lilla Blecktornsparken har fått sitt namn efter
malmgården Lilla Blecktornet (1). Parken började
anläggas i slutet av 1920-talet med en stor grusplan
och planteringar. 1945 förändrades parken genom att
grusplanen schaktades bort och ersattes med en gräsyta
som fungerade för lek. Ytterligare två bollplaner
anlades 1946. Den unika stjärnformade dammen
iordningsställdes 1947. Mellan 2015 och 2017
genomfördes en upprustning av parken där bangolfen
ﬂyttades, nya planteringar, utegym och lekutrustning
tillkom och plaskdammen och bollplanerna
renoverades.

Beskrivning
Storlek: 1,8 ha
Karaktär: Stadsdelspark Aktivitetspark, Kvarterspark
1940-tal
Innehåll: Parken är nedsänkt i förhållande till
omgivande gator och ramas in av stora alléträd. I
parkens mitt ﬁnns stora öppna gräsytor och solitärträd.
Under gräsytan ﬁnns en branddamm. Utegym (6)
tennis- (2) och bollplan (3) ﬁnns i sydväst. En
stjärnformad plaskdamm (5) ﬁnns intill Katarina
Bangata. Perennplanteringar ﬁnns framför allt i
parkens nord/östra delar. Här ﬁnns också en byggnad
omgärdad av en trätrappa som hyser en restaurang
(4) med uteservering på sommaren. I söder avgränsas
parken av en naturslänt.

Analys
Grön karaktär: Parken är en viktig förbindelselänk
mellan Ringvägen och Katarina Bangata. Idag
fungerar parken som aktivitetspark med tennis- och
bollplan, utegym, gungor, hängmattor, pingisbord,
schackbord och plaskdamm. Det ﬁnns plats för lugnare
aktiviteter som picknick och solbad. Norrifrån är
parken bullerstörd från Ringvägens traﬁk. Entréerna
till parken är tydliga och inbjudande medan
gränsen mellan privat och oﬀentligt är otydlig runt
restaurangen. Parken är en kulturhistoriskt värdefull
miljö med ﬁna exempel på trappor, murar och detaljer
från Stockholmsskolan. Den framtida tunnelbanan
vid Stora Blecktornsparken kommer förmodligen öka
besöksantalet även i Lilla Blecktornsparken vilket kan
innebära behov av intensivare skötselåtgärder.
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1. Lilla Blecktornet, 2. Tennisbana, 3. Bollplan, 4. Restaurang,
5. Plaskdamm, 6. Utegym, 7. Kiosk. Skala 1:4000.

Grönt vardagsrum: Parken används mycket av både
förskolebarn och skolklasser för gymnastik, särskilt
den öppna gräsytan och den obokningsbara bollplanen.
Det skulle behövas förhållningsregler kring hur länge
man får vistas på bollplanerna så att ﬂer kan använda
planerna. Plaskdammen är välanvänd. Restaurangen
och glasskiosken lockar både barn och vuxna till
parken. Hängmattorna på gräsytan är ytterligare ett
sätt att vistas i parken. En blandning av funktioner gör
parken välanvänd hela dagen, från förskolegrupper och
skolklasser på morgonen till restaurangens uteservering
sent på kvällen.

Utegym, tennisbana och bollplan.
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Ekologisk infrastruktur: De stora breda
lövträden i parken och mot Ringvägen ger
skugga varma sommardagar och har även en stor
dagvattenhanterande funktion. De blommande
planteringarna har såväl ekologiska som estetiska
värden. Vegetationen är huvudsakligen tvåskiktad
vilket har goda värden för bullerdämpning, luftrening
och temperaturreglering. De ekologiska värdena
kan utvecklas genom tillförsel av död ved och mer
buskage. Även insektshotell och fågelholkar kan
sättas upp i träd och slänt. Enligt skyfallskarteringen
ligger parken i en lågpunkt, därför kan behovet av en
strategi vad det gäller avvattning och fördröjning vid
gräsytorna behövas ta fram.

Utveckla:
•

Bevara:
•
•
•
•

Stora lövträd
Plaskdammen
Den stora öppna gräsytan
Naturslänten mot Metargatan

•
•
•
•
•
•

Vårda:
•
•
•

Slitna gräsytor kontinuerligt
Perennplanteringarna mot plaskdammen
Plaskdammen

•

Förtydliga vilka ytor som är offentliga och
Plaskdammen med planteringar.
privata mot restaurangen
Fler skräpkorgar
Buskplanteringen i slänten mot Ringvägen
Förhållningsregler/skylt att bollplanerna inte
är bokningsbara
Fler sittplatser för olika typer av grupper,
framförallt för äldre.
Plats med skyddande tak
Slänten mot Metargatan med buskage,
död ved, insektshotell, fågelholkar och ﬂer
lekvärden
Strategi för ökad dagvattenhantering på
gräsytorna

Stor öppen gräsyta med hängmattor.
Lilla Blecktornsparken
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6. Lumaparken
3

Historia
Den kulturhistoriskt värdefulla Lumafabriken som
tidigare tillverkade lampor byggdes 1930. Nuvarande
Lumaparken anlades runt byggnaden 2002-2003 som
stadsdelspark för de boende i Hammarby Sjöstad.

Beskrivning
Karaktär: Stadsdelspark
Storlek: : 2,9 ha
Innehåll: Lumaparken består av fyra delar. Torget
vid tvärbanans hållplats (1), den sluttande gräsytan
med amﬁteater (2) och lekplats på Lumafabrikens
södra sida (4), den norra sluttningen med kajstråk mot
vattnet (3) samt den strandnära parkdelen i nordöst
(4). Rader av japanska körsbärsträd blommar i maj
och har dessutom ﬁn höstfärg. En rektangulär damm
och ett konstverk skapat av Kjell Ohlin ﬁnns på
torget. En bäck rinner från parkens övre del i en ravin
ner till dammen på torget. Den norra parken utgörs
av ett kajstråk, där det ﬁnns en gammal hamnkran.
Granittrappor kantade av glasskärmar leder upp mot
Lumafabriken.

Analys
Grön karaktär: Tvärbanans sträckning över torget
blir en barriär i parkrummet och gör att torget delvis
upplevs som en traﬁkplats. En uppdelning av platsen
i två tydliga rum -torget och parken- skulle lyfta
båda platserna. Genom att skärma av tvärbanan
med vegetation i sluttningen kunde upplevelsen
av park förstärkas och förbättrade rumsligheter för
både torg och park skapas. Torgets skala är bra och
de vattenelement som ﬁnns här tillsammans med
den fantastiska körsbärsblomningen ger torget en
karaktärsstark utformning.
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Grönt vardagsrum: Många förskolegrupper
använder parken, vilket medför ett stort slitage.
Parkens lekytor är i behov av upprustning och
ett program för detta bör tas fram. Parken har ett
stort vintervärde med pulka- och skridskoåkning.
Torgytan är relativt oanvänd, även om det ﬁnns
plats för torghandel och evenemang. Amﬁteatern
är svåranvänd på grund av buller. I delar av parken
saknas skyddade sittplatser. Tvärbanan och den
planerade t-baneuppgången gör att parken har ett
kollektivtraﬁknära läge. Idag riktar sig parkens
lekfunktioner i första hand till yngre barn. För att
parken ska fungera som en verklig stadsdelspark
behöver den dock rikta sig till en bredare målgrupp.
Med sitt läge nära kollektivtraﬁk och bostäder och med
ytor för spontanaktivitet ﬁnns goda förutsättningar och
stor utvecklingspotential. Äldre barns behov i parken
behöver utredas.

6

5

2

1

1. Torgyta, 2. Södra parken, 3. Norra parken, 4. Strandpark,
5. Lekpark, 6. Rester av trädgård. Skala 1:2000 (A4).

Trygghet- och trivselfrågor är mycket viktiga att beakta
när den nya tunnelbaneuppgången byggs.
Ekologisk infrastruktur: Ur ekologisk synvinkel
är Lumaparken framförallt viktig som en stor
inﬁltrerande grönyta i ett annars högexploaterat
och hårdgjort område. Här ﬁnns ett anlagt
dagvattenstråk med våtmarkskaraktär som ger
ytterligare dagvattenhantering och estetiska värden.
Naturstranden i parkens nordöstra del har ﬂera
ekologiska och sociala värden samt utgör livsmiljö för
såväl fågel som ﬁsk. I parken ﬁnns också värdeﬀulla
träd som bör skyddas mot slitage (6).

Den öppna gräsytan med amfiteatern är central i Lumaparken.

Viktigt att bevara strandkanten vilken är en skyddsvärd
biotop i Stockholm.

Bevara:
•
•
•
•
•
•

Stor inﬁltrerande gräsyta
Körsbärsträd
Naturstrand
Lekmiljö
Vatteninslag
Möjlighet till evenemang

Vårda:
•
•
•
•
•
•

Minimera gräsklippning
i slänten (3)
Skydda träden mot slitage
Rusta gräsytan mot vattnet (nr 4)
Förbättra planteringar i strandpartiet (nr 4)
Lämna död ved
Skydda värdefulla träd (nr 6)

Utveckla:
•
•
•

Tillföra träd, ek, körsbär
Tillföra konstbevattning i gräsytan (2)
Trygghet- och trivselfrågor i samband med ny
tunnelbaneuppgång

Skärmar som är upplysta nattetid bidrar till trygghet.
Lumaparken
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7. Mariatorget
gatan

Horns

Historik
Torget anlades 1759. Ursprungligen kallades platsen
Hornstorget eller Nya torget. Från 1768 -1958
var namnet Adolf Fredriks torg. Torget anlades
ursprungligen som rännarbana och exercisplats
och har även varit salutorg. I slutet av 1800-talet
skapades en lummig stadspark med grusgångar och
blomsterplanteringar. Bronsfontänen ”Tors ﬁske”
(1) av Anders Wissler placerades i parken i början
på 1900-talet. År 1958 ﬁck parken sin nuvarande
form En mindre ombyggnad av parken genomfördes
1995. Nya träd planterades och gräsytorna och
blomsterplanteringarna utökades. 2003 utökades
den kringliggande buskplanteringen och perenner
planterades i mittpartiets fyra hörn. Belysningen i
parken uppdaterades 2010.

Beskrivning
Storlek: 0,8 ha
Karaktär: Stadspark, historisk park
Innehåll: Parken kantas av stora lindar i alléer. I
gräsytorna ﬁnns långa blomsterrabatter. Gångvägarna
är av grus med friser av smågatsten. I nordvästra
hörnet ﬁnns en kiosk (2), en elnätstation och en
stadstoalett (3). Förutom ovan nämnda konstverk
ﬁnns även ”Snöklockan” och ”Tjusningen” av Per
Hasselberg. I alléerna ﬁnns grusytor som kan användas
för boulespel.

Analys
Grön karaktär: Parken är kulturhistoriskt
värdefull med sin traditionella gestaltning och
sina väldeﬁnierade rum, tydliga riktningar och de
fyra entréerna in till parken. Blomsterrabatterna,
fontändammen och de klippta gräsytorna är viktiga
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för parkens karaktär och skötseln av parken måste
fortsatt vara intensiv. Gräsytorna är i behov av
upprustning och upptrampade stigar skulle i några
delar kunna göras permanenta med grus och friser.
Vissa sittplatsers placering behöver ses över. Parken
bör anpassas till den nya målpunkt som skapas i
Rosendal mindre. Planteringarna behöver skyddas
med planteringsräcken. Parkens nordvästra del
behöver utvecklas både avseende funktioner och
gestaltning. Kanten mot Hornsgatan upplevs stökig
och torghandeln bör begränsas så att entrén in till
parken inte skyms. Blomsterhandeln bidrar däremot
till ﬁn blomprakt. All utveckling av Mariatorget
måste underordna sig parkens gestaltning och dess
kulturhistoriska värden.
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1. Damm med konstverket Tors Fiske, 2. Kiosk, 3. Toalett.
Skala 1:2000.

Grönt vardagsrum: Mariatorget är en populär park
med många besökare. Parkens karaktär som tydligt
oﬀentlig är viktig att bevara. Soﬀornas placering
gör det möjligt att hitta sittplatser i olika lägen.
Det ﬁnns vistelsestärkande funktioner som toalett,
kiosk, dricksvatten samt upplevelsevärden i form av
vattenupplevelse, blomprakt och lek. Lekplatsen är
populär men skulle behöva utvecklas.
Ekologisk infrastruktur: Parken består av enoch tvåskiktad vegetation med stora träd i gräsyta.
Området upplevs som en grön oas och har såväl en
bullerdämpande, temperaturreglerande och luftrenande
värden för området. Gräs, grus och de stora breda
lövträden är bra för inﬁltrering och fördröjning av
dagvatten. Den rika blomplanteringen nyttjas sannolikt
av pollinatörer och insekter. De täta buskagen är
viktiga habitat för småfåglar och häckarna är på våren
fulla av gråsparvar.

Mariatorget utgör en viktig grön lunga med
blomning och skugga.

”Tors fiske” placerades i parken i början på 1900-talet.
Den nya belysningen fungerar bra med parkens karaktär.

Vårda:
•
•
•
•

Intensivt, rimligt att lägga nytt färdigt gräs
vart tredje år
Anlägga konstbevattning
Återställa äldre träd som har utgått
De blommande rabatterna

Utveckla:
•

Bevara:
•
•
•
•
•

Parkens gestaltning och karaktär som ﬁnpark
Sommarblommorna
De inﬁltrerbara grönytorna
De skuggande lövträden
Fontänen

•
•

Ett program för hela parken som innefattar
ny utformning av lek, sittplatser och
planteringar samtidigt som man bevarar
parkens stil och karaktär. Kopplingen till den
planerade parken i Rosendal intill behöver
också studeras.
Fler sittplatser
Utveckla växtligheten mot pollinatörs
gynnande ﬂora

Leken skulle kunna utvecklas i parken men måste fortfarande vara underordnad parkens gestaltning.
Mariatorget
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8. Rosenlundsparken
atan

Historik
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1. Parklek, 2. Bussgata, 3. Nya bostadskvarter, 4. Sittplats med solstolar,
5. Naturdamm, 6. Paviljong, 7. Ny park. Skala 1:4000.

Beskrivning

Bostäder
Magnus Ladulåsgatan

Grönytor

Stockholmshem bygger två hus med hyresrätter.
2 JM bygger två hus med bostadsrätter.
1

Kv.Ögonmåttet

Bjälbogatan, ny lokalgata med trädplantering.
Tideliusgränd, ny lokalgata.
5 Dubbelriktad gång- och cykelbana.
6 Parkväg.
3

3 Bjälbogatan
Kv Linjalen

4
1

1
7

2

5

8

Tideliusgränd

7

9 Pulkabacke med samlingsplats på toppen.

Lekplats
11 Småbarnslek och gungor.
12 Sandlåda.
13 Samlingsplats med bänkar.
14 Lekyta med klätterlek och rutschkana.

Torg
2

8 Sluttande gräsyta med trädplantering
10 Sittplats med grönska.

Gator

Tideliusgatan

Storlek: 4,1 ha
Karaktär: Stadspark, aktivitetspark
Innehåll: I Rosenlundsparkens östra del dominerar
en välbesökt parklek (1). Närmast Västgötagatan
ligger ”Stranden”(4), en sittplats med gula solstolar
och väster om parkleken ﬁnns öppna gräsytor med
trädplanteringar i ytterkanterna. Här ﬁnns också en
naturdamm (5) och en liten paviljong (6). I samband
med att nya bostadshus byggs i parken försvinner
den nordvästra delen av parken. Den södra delen av
parken är ett trädplanterat stråk bort mot Ringvägen.
I lekplatsen ﬁnns lekkonstverket ”Tuﬀsen” av Egon
Möller Nielsen.

atan

Ma

Rosenlundsparken anlades 1938-1945 med lekplaner,
gräsytor och en plaskdamm. Det fanns länge
storslagna planer för parken. Den skulle innehålla
vattenkonst och en kanal längs hela parken. Motivet
till detta var att det gamla stadsdiket som förr gått
över Södermalm för bevattning av omgivande
trädgårdar, skulle illustreras. 1968 -1969 byggdes
parken om till den utformning den har idag. I mitten
på 1990-talet förnyades parken. Ett program för
förnyelse av parken togs fram 2006 och delar av detta
genomfördes 2007-2008. Bl.a förnyades parkleken
och sittplatsen ”Stranden”. Vattenleken anlades senare.
I samband med att nya bostadskvarter byggs ska
Rosenlundsparken kompletteras och förnyas. Parken
beräknas vara färdigställd år 2020.

Torg med planteringslådor och sittbar mur.

4

9

12
11
Kv Alnmåttet

14

13

10

6

Grin

Program för upprustning av nordvästra delen av Rosenlundsparken.
26 | Rosenlundsparken

Analys
Grön karaktär: Rosenlundsparken är en långsmal
park med många stora ﬁna träd. Parken fungerar som
stråk mellan Vitabergsparken och Tantolunden och
även som ett viktigt parkstråk genom hela Södermalm.
Parken är också en del i ett stråk från Eriksdalslunden
vidare genom Rackarbacken och över Ringvägen.
Flera av entréerna in till parken är otydliga och
hela den nedre västra delen av parken är i behov av
upprustning. Förbindelsen mot Tideliusgatan behöver
öppnas upp. Vid lekplatsen är stråken otydliga och
parken är otydligt avgränsad. Parkens långsida mot
söder rinner ut i en bussgata (2) och fonden mot
husen gör att bussgatan visuellt upplevs tillhöra
parken, vilket gör parken starkt påverkad av traﬁk.
Parkens avgränsning mot bussgatan behöver ses över.
Gångvägen ned mot Blekingegatan behöver rustas upp.
Parkleken är välfungerande med blandning av lekytor
och sparad berg-i-dagen.
Grönt vardagsrum: Rosenlundsparken är en
mycket populär stadsdelspark. Det är många
barn och förskolegrupper som besöker parken. I
Rosenlundsparken ﬁnns många aktiviteter så som
bollspel, pingis, vattenlek, odling och parklek.
Parkleken gör att parken har viktiga vistelsestödjande
funktioner så som tak, dricksvatten och toalett stora
delar av dygnet. När parklekens lokaler hyrs ut
måste det förtydligas att toaletten är tillgänglig för
allmänheten. Parken används också för promenad,
joggning, hundrastning och lek i miljön i form av
naturmark, vattenlek och lekskulptur. Parken har
bra potential att användas på kvällen då den har bra
belysning och de omkringliggande husen ger uppsikt i
parken. I parken ﬁnns ytor för spontana aktiviteter och
olika typer av sittmöbler. Tillgängligheten i delar av
parken behöver förbättras.

Ekologisk infrastruktur: Parken består
huvudsakligen av tvåskiktad vegetation med
öppna gräsytor och träd, vilket har goda värden för
bullerdämpning, luftrening och temperaturreglering.
Träden vid lekplatsen erbjuder särskilt lövskugga
under varma sommardagar. Parkens lågpunkter har
en dagvattenhanterande funktion. Rosenlundsparken
är en potentiell spridningskorridor och ett parkstråk
som förbinder Tantolunden med Vitabergsparken
via Katarina Bangata och Nytorget. Naturvårdsarten
ask, våtmarksmiljö i form av damm, täta buskage
och blommande och bärande träd och buskar samt
stora breda lövträd och stor andel icke-hårdgjord
yta är ekologiska värden som ﬁnns i parken idag.
För att Rosenlundsparken fortsatt ska bidra med
bullerreducering, luftrening och mikroklimatreglering
behöver vegetationen i parken öka. För att öka den
biologiska mångfalden behöver ﬂer arter av buskar
införas och dammen behöver utvecklas.

Naturdammen.

Parkleken.
Rosenlundsparken
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Bevara:
•

•
•
•
•
•

Flyttbara solstolar och solsoﬀor och en flexibel grusplats.

Långsmal park med många olika rumsligheter
och parkens karaktär med grönt golv och
stora träd
Parkleken och tillgången till vatten, toalett
och tak
Viktig ekologisk korridor mellan
Vitabergsparken och Tantolunden
Parkens genomsläppliga markmaterial
Parkens många funktioner så som, vattenlek,
basketplan, bollplan, pingis
Naturdammen

Vårda:
•

Klipp gräset mer sällan i vissa delar av parken

Utveckla:
•

•

•
•
•

•
•

Sittplatser under tak.
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Uppdatera och genomföra tidigare
framtaget program för upprustning av
parkens västra delar. Vid upprustning är det
viktigt att lyfta parkens övriga funktioner
utöver lek
Tydligare och mer genomgående gångstråk
i sydväst från Ringvägen och hela vägen
till Götgatan samt utreda åtgärder för att
minska konﬂikter mellan cyklister och parkens
övriga användare
Utveckla parkens entréer och förtydliga den
gröna kopplingen vid Ringvägen
Äng i gräsytor i parken
Parkens rumslighet genom att skärma av
bussgatan med hjälp av vegetation så som
träd och buskar
Utreda plats för allmän grill
Utveckla naturdammen mot ökade biologiska
värden

Rosendalsparken i höstskrud med utställda bord och soﬀor
under träden.
Rosenlundsparken | 29
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9. Stora Blecktornsparken
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n
ge

Historia

Analys

Parken har fått sitt namn efter fastigheten Stora
Blecktornet (1) som uppfördes på 1770-talet. Parken
började användas som lekplats på 1930-talet. 1985
då parkleken i Lilla Blecktornsparken lades ner
påbörjades byggandet av en ny parklek i Stora
Blecktornsparken. En ny parkleksbyggnad
byggdes och en djurlek anlades. I början på 1990-talet
ﬁck parken förbindelse med Tullgårdsparken väster
om Hammarby IP (2) och dessutom byggdes en trappa
ner till bostäderna i Norra Hammarbyhamnen. Parken
rustades 2013.

Grön karaktär: Stora Blecktornsparken är en mycket
uppskattad park och är en av de mest välbesökta
parkerna på Södermalm. Parken har ﬁn karaktär med
varierade och väldeﬁnierde rumsligheter som det är
viktigt att bevara. Parken kommer att få ökad betydelse
med den planerade tunnelbaneuppgången i dess
nordöstra del och i samband med det bör denna entré
utvecklas. Även övriga entrépunkter in i parken kan
utvecklas för att förtydliga parkens identitet. Det stora
besökstrycket leder till att gräsytorna är i behov av
upprustning.

Beskrivning

Grönt vardagsrum: Parken erbjuder många olika
upplevelser med djur, kulturmiljö, natur och olika
lekredskap. Den stora gräsytan, berg i dagen och
skogsmiljö är viktiga funktioner för lek. Parken
erbjuder möjlighet till naturlek och upplevelse av att
beﬁnna sig i ett naturlandskap I Stockholm saknas
generellt lekplatser för barn i åldrarna 9-12 år. Att
utveckla möjligheterna till naturlek skulle kunna vara
ett sätt att bredda parkens målgrupp, mot något äldre
barn. Genom bygglek, skapande aktiviteter och en fri
tillåtande miljö som tål temporära tillägg skulle rum för
lite äldre barn och ungdomar kunna skapas, t.ex. kojor
och konstverk av olika slag. I övrigt är den djurkontakt
som parken erbjuder unik på Södermalm. De många
picknickborden, parklek med wc, regnskydd och
dricksvatten är viktiga vistelsestödjande funktioner.

Karaktär: Stadsdelspark, aktivitetspark
Storlek: 2,8 ha
Innehåll: Parken har i sin centrala del fria öppna
gräsytor (7) som fungerar för spontanidrott och bollek.
I parkens nordvästra del ligger en parklek (3) med
öppen förskola. Många stora och värdefulla träd ﬁnns
speciellt i sluttningen upp mot Blecktornsområdet. I
sydväst ﬁnns ett område av naturkaraktär (5) med en
ﬁn promenadväg över klipporna. Här ﬁnns också ett
antal djurhagar (4) för parklekens djur. Vid parkens
östra del ligger Hamnskolan (6) som delvis använder
parken som skolgård.

i
st

a

Ba

ng

at
a

ns

or
kt

ec

Bl

1
3
7
4
6
5
2

4

tan

sga

rd
llgå

Tu

1. Stora Blecktornet, 2. Hammarby IP, 3. Parklek, 4. Djurhagar,
5. Naturområde med klippor, 6. Skola, 7. Öppen gräsyta.
Skala 1:4000.

Den öppna gräsytan är central i Blecktornsparken.
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Ekologisk infrastruktur: I parken ﬁnns ﬂera
jätteekar och andra stora ädellövträd och lämnad död
ved som bidrar till områdets biologiska mångfald. I
bergsslänterna i syd ﬁnns torrbackar med intressant
ﬂora. De breda lövträden erbjuder skugga vid
lekplatsen sommartid och sänker temperaturen
generellt. Vid utveckling av parken är det viktigt
att bevara andelen grönyta för att parkens kapacitet
för inﬁltrations inte minskas. Den stora gräsytan i
lågpunkten inﬁltrerar dagvatten och fungerar som
översvämningszon. Gräsytan bör utvecklas för ökad
dagvattenhantering. Djurhållningen behöver värnas
och om möjligt skulle betesdjur kunna prioriteras.

Bevara:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stor samlande gräsyta
Upplevelsen av naturmiljö
Stora lövträd, ekar och jätteekar
Den variationsrika miljön
Död ved och naturområde med klippor
Torrbackarna
Djurhållningen
Parkleken

I parken finns både parklek, öppen förskola och kiosk med
aktiviteter.

Vårda:
•
•
•

Renovera parksoffor
Friställ ekar kontinuerligt
Bete på vissa gräsytor med beﬁntlig
djurhållning

Utveckla:
•
•

•
•
•
•

Entréer till parken som stärker platsens
identitet
Parkens möte med nya tunnelbanan så att
parkens värden bibehålls och möjligheter till
möten ökas
Utred möjligheterna till bygglek
Naturleken i parkens södra del
Gräsytan för ökad dagvattenhantering
Upprustning av lekparken

Död ved i den mer naturlika delen av parken.
Stora Blecktornsparken
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10. Strömparterren

Beskrivning

Grönt vardagsrum: Strömparterren är en
kommuncentral park med många besökare, både
stockholmare och turister. Många av besökarna i
parken ska till medeltidsmuseet bl.a. många skolklasser
som befolkar Strömparterren dagtid där de kan leka
skyddade från traﬁk. Det ﬁnns många sätt att sitta på i
parken, både runt träd, på parkbänkar och på sittmurar.
Vid caféet ﬁnns också en toalett. En del fritidsﬁskare
med spö hittar också hit.

Storlek: 0,4 ha
Karaktär: Stadsdelspark, historisk park 1800-tal
Innehåll: Strömparterren ligger i anslutning till
Norrbro på dess östra sida. På Strömparterren
ﬁnns förutom café med uteservering och toalett (3)
även gräsytor, planteringar, en stor hästkastanj (1),
formklippta lindar (7) och en rektangulär damm (2).
Dammen kantas av uppvärmda sittmurar och en
bred trappa leder ner till vattnet. Det ﬁnns även en
pontonbrygga (5) som fungerar både som scen och
solbrygga. Parken nås via trappor eller hiss (4) från
Norrbro. Medeltidsmuseet (6) har sin huvudentré mot
parken.
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Grön karaktär: Parken ligger mitt i centrala
Stockholm men är ändå med sitt läge avskild från
traﬁk och stadsliv. Detta gör att parken är en skyddad
grön oas. Den ligger inom en av riksintresset för
kulturmiljövård särskilt utpekade värdekärnor. Parken
har ﬁn vattenkontakt som ytterligare har förstärkts med
pontonbryggan. Kamratföreningen Sänkhåvﬁskarna har
ﬁsketrålar (8) längs kajen som ger en unik upplevelse
till parken. Upprustningen 2014 förstärkte parkens
karaktär av ﬁnpark. Skyltningen är god med skyltar om
parken och medeltidsmuseet uppe vid trapporna och en
historisk skylt nere i parken.

rrb

Analys

Från att ha varit en skräpig upplagsplats förvandlades
Strömparterren till en populär park med planteringar
och konditoriservering när Stockholms första
kommunala park anlades här 1832. På 1930-talet
omdanades parken efter att i många år varit övergiven
och förfallen. Parken ﬁck en rektangulär spegeldamm,
nya gräsytor, en större blomsterrabatt och en
restaurangbyggnad med uteservering. 1986 öppnades
Medeltidsmuseet under Riksplan med entré från
Strömparterren och planteringar med medeltidsväxter
ordnades. Parken genomgick 2014 en omfattande
upprustning.
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1. Stor hästkastanj, 2. Spegeldamm, 3. Toalett och café, 4. Hiss,
5. Pontonbrygga, 6. Medeltidsmuseum, 7. Formklippta lindar,
8. Fisketrålar. Skala 1:2000.

Ekologisk infrastruktur: Artrika planteringarna samt
stora breda lövträd och stor andel icke-hårdgjord yta
är ekologiska värden som ﬁnns i parken idag. Caféet
har en kryddträdgård som bör bevaras. Platsen skulle
kunna förstärkas med holkar och insektshotell för
pedagogiska värden.

Stor hästkastanj med rund sittbänk.
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Stora träd, planteringar och klippta gräsmattor för
spontanlek.

Bevara:
•
•
•
•
•
•
•

Strömparterren som ﬁnpark
Stora ﬁna träd
Fisketrålar vid kajen
Kulturhistoriska värden, Stockholms första
kommunala park
Vattenkontakten
Kryddträdgården och blomplanteringarna
Spegeldammen

Vårda:
•

Träden och planteringarna

Utveckla:
•
•
•

Anvisning om att det ﬁnns en hiss om man
kommer söderifrån
Holkar och insektshotell för pedagogiska
värden
Tillgång till museets kunskap i parken

Spegeldammen med pontonbryggan i bakgrunden.
Strömparterren
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11. Vitabergsparken
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1. Sofia kyrka,
2. Trähusbebyggelse,
3. Groens malmgård,
4. Koloniträdgårdar,
5. Friluftsteater,
6. Musikpaviljong,
7. Lekplats,
8. Grusplan med
mobilt café,
9. ”Elsa Borg”staty,
10. Hundrastgård.
11. 1700-talsboskéen
12. Blomsterberget.
Skala 1:4000.
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Soﬁa skola

rnasg

Storlek: 8,3 ha
Karaktär: Stadsdelspark, Bergspark, Naturpark.
Innehåll: Vitabergsparken är en kuperad naturpark
med många solitära träd och stora gräsytor. Berg i
dagen och ﬂera kullar ger parken många rum och
undangömda platser. Parken är uppdelad i två delar.
På den västra kullen ligger Soﬁa kyrka (1) omgiven av
stora grässluttningar, populära för picknick. Här ﬁnns
också ”blomsterberget”. Groens malmgård (3) ligger
vid Lilla Mejtens gränd. På malmgårdens tidigare
ägor ﬁnns idag magnolior och en staty (9) till Elsa
Borgs minne, en större plan gräsyta för lek och spring
samt Groens boské med 1700-talslindar. Den västra
delen är mer parklik med träd i gräsytor. På den östra
kullen ﬁnns friluftsteater (5), musikpaviljong (6) och
lekplats (7). I östra delen ligger också Barnängens
koloniområde (4) samt en stor hundrastgård (10). I
parkens mitt ﬁnns en stor grusplan (8), där det sedan
2008 ﬁnns ett mobilt café sommartid. Den östra

egat
an

ie
Renst

Beskrivning

Skån

2

Historik
”Hvita berget” började ordnas som park 1888 då en
uppfartsväg anlades. 1895 började ett större antal träd
planteras och en lekpark och gångvägar anlades. Soﬁa
kyrka invigdes 1906. Planteringsarbetena fortsatte
fram till 1924. 1954 invigdes parkens berömda
friluftsteater. Den gamla trähusbebyggelsen (2) var
först tänkt att rivas när parken anlades. Tack vare bl.a.
Anna Lindhagen valde man att spara ﬂertalet. 2006
togs ett program fram för hur parken bör upprustas.
Upprustningsarbetet påbörjades 2007 med träd- och
vegetationsvård och en upprustning av lekplatsen.
Våren 2008 upprustades vägar, planteringar, trappor,
musikpaviljong, teaterplatsen samt nya sopkärl.

12

delen är mer naturlig till sin karaktär. Det ﬁnns ett
ﬂertal entréer till parken, varav många är trappor från
omgivande gator. Huvudentrén ligger vid Lilla Mejtens
gränd.

Analys
Grön karaktär: Vitabergsparken är områdets största
stadsdelspark och som sådan mycket värdefull som
samlingsplats och för promenader, picknick och
naturupplevelser. Parken ligger inom en av riksintresset
för kulturmiljövård särskilt utpekade värdekärnor,
”nr 7 Vita Bergen med parken”. Trähusbebyggelsen,
Groens Malmgård och musikpaviljongen är viktiga

kulturhistoriska inslag i parken och ska bevaras.
Granittrapporna som leder in till parken behöver ses
över. Lekplatsen rustades 2007 och är nu i behov av
ytterligare upprustnings på grund av högt tryck från
barn och förskoleklasser. Den stora hundrastgården
kan utvecklas med ﬂer sittplatser och staketet bytas ut
till något som mer anknyter till Vitabergens karaktär,
exempelvis ett målat trästaket. Huvudentréerna är
i behov av upprustning och utveckling. Parken är i
behov av ett helhetsgrepp avseende skräphantering
med översyn av skräpkorgars placering, antal och
utseende.

Grönt vardagsrum: Parken är en välbesökt oas som
utnyttjas ﬂitigt av många grupper, särskilt vår- och
sommartid. Även vintertid besöks parken ofta för
promenader, hundrastning, lek, skid- och pulkaåkning.
Parken används också som utﬂyktsmål av skolor och
förskoleklasser. Särskilt används den större plana
gräsytan vid Groens boské mycket av skolor och
förskolor, för gymnastiklektioner, lek och picknick.
Därför bör det utredas hur boskén ska skyddas mot
allt för hårt slitage. Koloniområdet i parken känns
idag privat och skulle behöva öppnas upp och
tillgängliggöras mer för allmänheten.
Parkteatern är exempel på evenemang i parken som
lockar mycket folk och även caféet är välbesökt
sommartid. Medan den östra delen av parken har
många programmerade aktiviteter så är den västra
delen mer oprogrammerad med stora gräsytor för sol
och picknick. Här skulle ﬂer typer av sittplatser och
picknickbord kunna tillföras.

Östra delen av parken är mer vildvuxen med ﬂera
sydslänter med täta buskage. Buskagen är viktiga
för småfåglar, men skapar också viktiga lekvärden
för barn. Ängsyta skulle kunna utvecklas på
den idag öppna gräsytan med lökplantering som
ligger strax nedanför kyrkan i sydvästlig riktning
i parkens västra del (nr 11). Döda träd och hålträd
ﬁnns och bör bevaras. Vitabergsparken är del av en
spridningskorridor från Stora Blecktornsparken till
Fåfängan, men bättre samband skulle kunna skapas
genom trädplantering vid Ljusterögatans östra sida.

Musikpaviljong.

Ekologisk infrastruktur: Det ﬁnns särskilt
värdefulla naturområden i Vitabergsparken, bl.a.
två ekmiljöer i vardera änden av parken som utgör
viktiga ekhabitat. Det ﬁnns en jätteek i den västra
delen och en i den östra delen av parken. Ekarna i
den östra delen skulle behöva friställas för att få god
utveckling. I parken ﬁnns ett stort antal större lövträd
så som ask, alm, lind, lönn och hästkastanj som är
viktiga att bevara. Även äpple, körsbär, hagtorn och
ett stort inslag av ﬂäder ﬁnns i parken. Det är viktigt
att bevara blommande och bärande träd och buskar så
som ﬂäder och rosenbuskar, då sådan växtlighet nyttjas
av såväl pollinatörer som fågelliv. I parken ﬁnns även
ett intressant växtfynd, hundrova, i planteringen vid
kyrkan. Den relativt sällsynta ängsvårlöken ﬁnns i
sluttningen norr om lusthuset.
Friluftsteatern.
Vitabergsparken
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Bevara:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bergsparkens karaktär
Stora lövträd
Musikpaviljongen
1700-tals boskén vid Groens Malmgård
Öppna gräsytor runt kyrkan
Fläder, hundrova och ängsvårlök som ﬁnns i
parken
Döda träd och hålekar i den östra delen
Ekmiljöer
Den treskiktade vegetationen i den östra
delen

Utveckla:
•
•
•
•
•

•
•

Vårda:

•

•
•
•

•

•
•
•

Parken med högskötselnivå
Pulkaåkningen
Ekarna genom friställning i den östra delen
av parken
Klipp gräset mer sällan i vissa delar runt
kyrkan för att öka diversiteten i gräsytan
Trapporna i parken
Träden enligt framtagen trädvårdsplan

•

•

Entréerna, framförallt vid Lilla Mejtens gränd,
Ett program för skräphanteringen i parken
Ett sätt att skydda boskén från slitage från
förskole -och skolklasser
Lekparken, rusta upp och stärk lekvärdena
Hundrastgården med ﬂer sittplatser och
staket som anknyter till parkens övriga
karaktär
Andra typer av sittplatser i väl valda lägen,
ex. solstolar, hängmattor, och picknickbord
Tillgängligheten till koloniområdet för
allmänheten
Slänten ner mot Tengdahlsgatan med ännu
ﬂer ekologiska och sociala värden. Ex holkar
och brukaravtal med boende
Ängsytor på väl valda gräsytor söder om
kyrkan
Trädplantering vid Ljusterögatan för
att stärka sambandet mellan Stora
Blecktornsparken och Vitabergsparken
Fler holkar och insektshotell

Östra Vitabergen med mer naturlig karaktär.

Gammal kulturbebyggelse.
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Naturparker
Naturparker är ofta kuperade, större parker med
berg i dagen, stora träd och stora nivåskillnader.
Naturparker är präglade av naturen och dess
förutsättningar.
Bild från Pålsundsberget

12. Fabriksbacken
Historik
Parken har fått namnet efter gångvägen som ligger här,
vilket i sin tur har fått namnet från den tidigare vägen
som låg här, Fabriksvägen, den vägen arbetarna tog när
de skulle till yllefabriken som låg öster om parken tills
den gick i konkurs 1934. Då köpte HSB marken och
byggde bostäder. Stora delar av parken är ursprunglig
natur som sparades när bostadsområdet byggdes på
1940-talet. Då kompletterades parken med parkstigar,
liten bollplan och lekplats. Lekplatsen ﬁnns dock inte
kvar idag. Parkmarken vid entrén från Vindragargatan
(7) sköts av de boende genom ett brukaravtal.

Grönt vardagsrum: Hela Reimersholme har en
privat karaktär och därför är det viktigt att tydliggöra
allmänhetens tillträde till parken. Att skapa en
allmän grillplats eller lekplats skulle kunna göra
Fabriksbacken till ett utﬂyktsmål och bidra till att göra
promenadstråket runt Reimersholme mer allmänt. I
parken ﬁnns möjlighet till naturlek, vilket skulle kunna
uppmuntras genom små tillägg så som sittstockar eller
annan naturpedagogisk lek. Bollplanen används också
som bouleplan vilket ger ytan en ökad användning.
Kompletterande sittplatser och eventuellt ett enkelt tak
vid bollplanen skulle ytterligare öka vistelsevärdena.

Beskrivning

Ekologisk infrastruktur: Fabriksbacken har en
fantastisk ekmiljö med ﬂertalet äldre ekar och jätteekar
och utgör Kärnområde i habitatnätverket för eklevande
insekter, det vill säga den högsta klassiﬁceringen för
ekområden i Stockholm. Ekmiljöer är livsmiljö för
många organismgrupper så som ﬂaddermöss, fåglar
(tex nötskrikan), eklevande insekter (ekbarkbock),
svampar (ekticka och oxtungsvamp) och lavar.
Reimersholme inkl. Fabriksbacken utgör som helhet
även Kärnområde i habitatnätverket för groddjur
bl.a. tack vare den höga andelen naturstränder.
Fabriksbackens vegetation erbjuder såväl en variation
av värdefulla livsmiljöer som en variation av
ekosystemtjänster. Området har en bred, treskiktad
vegetation som bedöms ha en mycket god luft-, bulleroch temperaturreglerande funktion för närliggande
bebyggelse. De solitära jätteekarna erbjuder skugga
varma sommardagar.

Storlek: 1,4 ha
Karaktär: Naturpark
Innehåll: Parken sluttar ned mot vattnet och stora
delar av parken består av ekskog. Längs stigarna
ﬁnns bitvis buskage omväxlande med klippta
gräsytor. En mindre grusbollplan ﬁnns i den västra
delen (4). Sittplatser ﬁnns utefter stigarna. Längs
med en av gångstigarna ﬁnns en minnessten
tillägnad Anders Reimer (5). Längs med vattnet
ﬁnns en strandpromenad (2) som beskrivs under
Reimersholmes strandpark.

Analys
Grön karaktär: Fabriksbacken har vacker
naturkaraktär med stora, gamla ekar, berghällar och
vild undervegetation. Stadens mark är naturlik medan
tomtmarken som angränsar till parken är ordnad
och mer av parkkaraktär. Entréerna upp till parken
från Anders Reimers väg är svåra att hitta och skulle
behöva förtydligas.
38 | Fabriksbacken
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1. Fabriksbacken, 2. Reimersholmes strandpark, 3. Hundrastningsområde, 4. Bollplan, 5. Minnessten, 6. Lekplats, 7.
Vindragargatan. Skala 1:4000.

Under ekarna finns utställda picknickbord och boendes
grillar. Allmänna grillar skulle kunna tillföras.

Den lilla bollplanen ligger insprängd i naturen.

Vårda:
•
•
•

Bevara:
•

•
•
•

De viktiga naturvärdena som ﬁnns på platsen
samt grönområdets sammanhållenhet och
storlek
Karaktären av ett grönt golv i kombination
med gamla ekar och buskar
Minnesstenen som berättar om
Reimersholmes historia
Naturstranden

Vårda ekbeståndet genom gallring och
friställning
Utblickar genom att försiktigt röja upp vissa
partier vid bänkplaceringar
Tillgängligheten och därför tillföra
handledare på vissa ställen

Utveckla
•
•
•
•
•

Bättre entréer in till parken
En allmän grillplats vid picknickborden
Naturlek genom små tillägg i skogen
Lämna rishögar vid slyröjning som boplatser
åt igelkottar
Utveckla med mer död ved, särskilt i
ekområdena vid röjningsarbeten

Gångväg mot tomtmarken.
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13. Fåfängan
Historik

Analys
Grön karaktär: Den kvadratiska formen och
de formklippta träden gör platsen arkitektoniskt
intressant. Platsen fungerar som ett karaktäristiskt
landmärke både från stadens sjöinlopp och från
infartsvägen från Nacka. Kontrasten mellan förvildade
fruktträd, syrener och andra buskar mot lindarnas
strikta former ger platsen en säregen karaktär.
Upplevelsen av platsens arkitektoniska helhet, fria
utsikt och rymd skyms idag av ett skrymmande
partytält och andra mindre servicebyggnader. En
översyn av upplåtelsen för att tydliggöra skillnaden
mellan oﬀentligt tillgängliga ytor och caféets delar
behöver göras. Utsiktsplatsen (7) vid parkens
40

| Fåfängan

1

5

2
Fol
k

ung

6

3

4

ag

ata

n

Da

sbr
on

sn

ög

at
an

nv
ik

Al

Karaktär: Naturpark
Storlek: 4,7 ha
Innehåll: På toppen av det vackra naturmarksområdet
ﬁnns en formell, kvadratisk park (1) med utsikt över
Saltsjöns inlopp. Parken uppe på höjden är inramad
av formbeskurna lindar. Träden ger platsen rumslighet
och en speciﬁk siluett. Innanför träden ﬁnns gräsytor
med grusgångar och rabatter. Här ligger ett äldre
lusthus och det nya caféet. I parkens östra del ﬁnns en
stor hundrastområde (6) och en utsiktsplats (7).

7

8

sgatan

Beskrivning

1. Kvdratisk park
med lusthus och café,
2. Entré från Folkungagatan,
3. Handikappsparkering,
4. Entré och nedre
p-plats,
5. Klockstapelbacken,
6. Hundrastområde,
7. Utsiktsplats,
8. Villa Bergshyddan.
Skala 1:4000.

Tegelvik

Lusthuset och trädgården anlades av grosshandlare
Fredrik Lundin på 1700-talet. Trädgården köptes av
staden 1938. Lusthuset brann i början av 1990-talet
men byggdes upp igen. Ett nytt café/restaurang
byggdes och lusthuset och trädgården renoverades i
början på 2000-talet. Fåfängans arkadklippta lindar är
ett karaktäristiskt inslag i Stockholms siluett.

östra del är idag undanskymd bakom träden och
parkbänkarna är i behov av upprustning. Vägskyltar
till Fåfängan behöver förtydligas och entréplatsen vid
Klockstapelbacken behöver utvecklas. Belysningen
i parken består framförallt av elljusspår som går
längs Klockstapelbacken och ner mot entrén mot
Folkungagatan. Vid fyrkanten är det parkbelysning
och belysningsmaster som belyser träden. Elljusspåret
skulle med fördel bytas ut till vanlig parkbelysning
för att passa platsens karaktär. Parken är vindutsatt
och bullerstörd både från väg och hamn, därför är det
viktigt att behålla de stora träden som ﬁnns i parken.
Naturmarken i sluttningarna är ﬁnt gallrad och ser
välskött ut. Den bör kontinuerligt hållas efter. Fåfängan
ska vara en relativt kal klippa med den grönskande
trädgården som kontrast på toppen.
Vägen Klockstapelbacken anlades av ryska krigsfångar
och får därför inte byggas om.

Utsikt från Utsiktsplatsen över Kvarnholmen.

Grönt vardagsrum: Naturparken fungerar som
strövområde, inte minst för turister. Utsikten och
avskildheten högt ovanför staden gör parken till
ett eftertraktat utﬂyktsmål. Platsen på toppen
är svårtillgänglig. Klockstapelbacken behöver
kompletteras med soﬀor och handledare. På toppen
vid lusthuset och den kvadratiska parken kan det vara
mycket folk och aktivitet men i utkanterna i parkens
naturområden ﬁnns många avskilda platser där man
kan hitta ro. En bergbana skulle ge ﬂer chansen att
kunna njuta av den fantastiska utsikten.
Ekologisk infrastruktur: Fåfängan är ett naturligt
höghöjdsområde av kalklippskaraktär, vilket är ett
relativt ovanligt inslag i Stockholm. Parken är ett
utmärkt fågelskådarområde då det huserar ett ﬂertal
intressanta fågelarter så som näktergal och andra
lövsångare. Fåfängan fungerar potentiellt även
som rastplats för vissa sträckande fjällfåglar, varför
det är viktig att bevara denna kalklippskaraktär.
I parkens mellanskikt ﬁnns mycket täta buskage,
främst i parkens östra delar, som är gynnsamma för
småfågel. Blommande och bärande vegetation så
som förvildade päron, syrén och oxel kan till viss del
nyttjas av pollinatörer under våren och av stannfåglar
under vintern. Torrbackar med högre örter och gräs
ﬁnns runt parkens toppskikt, särskilt i de östliga
delarna. I parken ﬁnns det ett visst inslag av död ved,
men ytterligare skulle kunna tillföras. Döda askar
och almar bör tas bort för att inte sprida sjukdomar.
För att utveckla de ekologiska värdena ytterligare
bör en natur- och trädvårdsplan tas fram. Fåfängans
vegetation som helhet bedöms ha en god luft-, bulleroch mikroklimatreglerande funktion.

Formklippta lindar i fyrkant uppe på toppen.

Lusthuset.

Karaktären på naturmarken.
Fåfängan
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Bevara:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fyrkant av formbeskurna lindar som är ett
landmärke i staden
Lusthuset
Platsen som ett turistmål med café på toppen
Naturligt höghöjdområde av
bergklippskaraktär
Tätbevuxna områden och buskage på
klippytor för fåglar
Damm på bergshyddan (är tomtmark men är
viktig att bevara som vattenhåla för djurliv)
Förvildade, päron, krollilja, syrén och oxel
Torrbacken i öst med intressant ﬂora
Stora breda lövträd

Vårda:
•

Fåfängan från Åsöparken.
•
•
•
•

Reparera gräsmattor på toppen. Göra
tydligare kanter mellan gräs, planteringsytor
och grusade gångar
Återställ perenn- och rosrabatten
Ta bort döda almar och askar
Inslag av död ved, mängden kan öka
Minimal skötsel och röjning i tätbevuxna
områden samt på klippytor (fri utveckling)

Utveckla:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Smal trappa upp mot toppen.
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Utsiktsplats i öster
Se över områdets upplåtelsefrågor
tillsammans med fastighetskontoret mer ﬂera
Upprätta ett program för parkens entréer
Upplysande skylt vid Villa Bergshyddan
Belysningen längs Klockstapelbacken
Förtydliga vad som tillhör cafét och vad som
är offentligt när det gäller picknickbord och
toalett.
Utreda möjligheten för bergbana/hiss
Gångvägar med inriktning på förbättrad
tillgänglighet
Ta fram natur- och trädvårdsplan
Området med mer död ved kontinuerligt

14. Långholmen
b
ter

s
Vä

Långholmsparken är en av de bergsparker som anlades
1. Före detta Fängelsei Stockholm runt förra sekelskiftet. I samband med
gård,
muddring av Pålsundet på 1870-talet täcktes berget
2. Karlhälls gård,
med jord och ca 2400 träd planterades.
3. Stora Henriksvik,

Beskrivning
Storlek: 28,8 ha
Karaktär: Bergspark, Naturpark
Innehåll: Långholmen är en grön och lummig
naturpark med vildvuxen grönska. Här ﬁnns ﬂera
gamla byggnader bl.a. det tidigare fängelset (1) som
idag är hotell- och vandrarhem, Karlhälls gård (2) och
Stora Henriksvik (3), där det ﬁnns ett Bellmanmuseum
och ett litet café. Det ﬁnns 6 lokaler på Långholmen
med kulturhistoriska lämningar registrerade av
Riksantikvarieämbetet bl a en hällristning och en
båtlämning i vattnet norr om ön. På öns östra del
ligger Mälarvarvet (4). På ön ﬁnns också lekplaner,
idrottsplan (5), friluftsteater (7), klippbad (8),
strandbad (9), koloniträdgårdar, båtbryggor och
båtupplagsplatser (10). På ön ﬁnns många värdefulla
träd. Här ﬁnns även stora snår av hägg och förvildad
syren.

Analys
Grön karaktär: Långholmsparken är en välbesökt
promenadpark med många olika miljöer. Den vackra
kulturmiljöbebyggelsen i parken, utblickarna över
vattnet och de många fantastiska träden bidrar till
Långholmens särpräglade karaktär. Långholmens
unika blandning av avskildhet och aktivitet samt
parkens romantiskt brokiga karaktär med träbåtshamn,

4. Mälarvarvet,
5. Idrottsplan,
6. Koloniträdgårdar,
7. Friluftsteater,
8. Klippbad,
9. Strandbad,
10. Båtområde,
11. Alstaviks trädgård,
12. Rosängen.
Skala 1:10 000.
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blomsterprakt, och vackert förfallna byggnader är helt
beroende av att Långholmen inte exploaterats. Denna
karaktär är viktig att bevara. För att välkomna och
upplysa allmänheten om parken behöver entréområdet
vid Långholmsbron som idag är rörigt, utformas på ett
mer välkomnade sätt. Vid alla åtgärder för att förbättra
allmänhetens tillgång till parken är det viktigt att alltid
göra avvägningar så att parkens brokiga naturkaraktär
bevaras.
Grönt vardagsrum: Långholmen är en uppskattad
ö, både för dess rekreativa avskildhet och
upplevelsevärden så som bad, bollspel, båtliv och
evenemang. Andra rekreativa värden är den rofyllda
miljön som till stor del är fri från bilar och cyklar
med möjligheten till naturlek, löpträning, picknick
och promenader. På ön ﬁnns också en friluftsteater,
café med uteservering samt koloniträdgårdar och en
Blomsterprakt på kolonilottsområdet på Långholmen.
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rosenäng. Koloniträdgårdsområdet upplevs privat.
Åtgärder för att öka tillgängligheten till området
bör utredas. Upplevelsen av natur och möjligheten
att nå vatten gör att ön har stor betydelse som
rekreationsområde för stockholmarna. Dock saknas
vattenkontakt på vissa ställen då båtklubbar och
fastigheter blockerar delar av stranden. Det bör
utredas hur tillgängligheten till stranden kan förbättras
för allmänheten. Längs båtvarven skulle det kunna
tillskapas ﬂer sittplatser så att möjligheten att titta på
båtlivet stärktes.
En viktig karaktär och kvalitet att behålla är att
delar av Långholmen ej är belyst. Detta stärker de
ekologiska värdena och bidrar till en unik karaktär
inom stadsdelen. Det är dock viktigt att de stora
gångstråken och målpunkterna är fortsatt belysta. För
att bättre tillgängliggöra parken behöver nya trappor
samt andra mindre insatser tillföras. Behovet av
ytterligare toaletter bör utredas.
Alstaviks trädgård med anor från 1700-talet han nästan
helt frösvunnit. Möjligheten att återskapa den bör
utredas.
Ekologisk infrastruktur: Långholmen utgör ett
särskilt värdefullt område med höga naturvärden
och ingår i såväl ESBO som i habitatnätverken för
eklevande insekter och groddjur. Långholmen i stort
karaktäriseras av en varierad terräng med ﬂera öppna
berg- och klippområden, bl.a. Långholmsklippan,
vilket är ett naturligt klippbergsområde. I områden
med tydlig skogskaraktär förekommer död ved i hög
grad. Invid den ena groddammen - Soﬁebergsdammen,
är graden av död ved särskilt hög, men ön skulle kunna
utvecklas mot ett högre inslag av död ved generellt.
På östra Långholmen ﬁnns två värdefulla ekområden.
Det ena ekområdet sträcker sig genom de öppna ytorna
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mellan Västerbron och nedanför Långholmsparken
till och med Ingenjörsvillan. Inom detta område ﬁnns
ﬂera enskilda större ekar i akut behov av friställning.
Det andra ekområdet sträcker sig från området
ovanför Långholmsparken, över Friluftsteatern mot
strandzonen mellan klippbadet och strandbadet i
nordöst. Detta ekområde skulle kunna utvecklas till ett,
mer sammanhållet ekområde med viss röjning, gallring
och föryngring. Se framtagen naturvårdsplan för exakt
utbredning av områden.
Västra Långholmen utgör ett Kärnområde i både
habitatnätverket för eklevande insekter och groddjur,
och är den enda spridningsvägen mellan södra och
norra Stockholm för spridningen av eklevande arter.
Stora delar av östra Långholmen är av ’vild’
karaktär, med mycket tätt buskage för fågellivet.
Grusade ruderatmiljöer med intressant ﬂora för
pollinatörer ﬁnns vid båtklubbens mark, Långholmens
fängelsemuseum, båtvarven i syd och öst, i västliga
sluttningen vid Gallberget och vid Friluftsteatern.
Även ﬂera sydvända skogsbryn ﬁnns på östra
Långholmen vilka sannolikt nyttjas av pollinatörer.
Vid Linnéträdgården ﬁnns en artrik gräsmatta.
Torräng med bl.a. käringtand ﬁnns på gräsyta invid
fängelsebyggnaden ”Centralvakten”. Denna skulle
med anpassad skötsel (tex slåtter) kunna utvecklas mot
ﬁnare ängsmark.

Träbåtshamnen är unik och spännande att titta på, om allmänheten hade tillträde till bryggorna skulle upplevelsen stärkas.

På västra Långholmen ﬁnns två stycken groddammar
som bör bevaras och skötas ändamålsenligt för att
fortsatt fungera som reproduktionslokaler för groddjur.
Potentiellt används dessa även som vattenhål av
djurlivet sommartid. Rödlistade arter så som ask och
alm förekommer sporadiskt på Långholmen, men där
vissa almar är drabbade av almsjukan.
Ädellövsmiljöer i strandzonen ﬁnns längs med
nordvästra och nordöstra Långholmens naturstränder
och används sannolikt som livsmiljöer av ﬂaddermöss

Ekologiska värden så som stora ädellövträd och slingrande
gångstigar med grus.

och bör således bevaras. Blommande och bärande
träd och buskar för pollinatörer ﬁnns huvudsakligen
inom kolonilottsområdet och i rosenängen på västra
Långholmen men också i form av fågelbär, hägg, lönn,
kastanj och lind som förekommer sporadiskt på ön.
Till annan intressant växtlighet ﬁnns en jättepoppel
vid Soﬁebergs västra strand samt en valkask vid
Heleneborgs båtklubb.
Stora delar av Långholmens norra stränder utgörs
av naturstränder och de södra stränderna på västra
Långholmen karaktäriseras av såväl knäckepilar
och klibbal. Det är av vikt att dessa bibehålls som
naturstränder och att strandzonerna utvecklas
med mer knäckepil eftersom det har värden för
ﬁskföryngringen. Täta buskage för småfåglar ﬁnns på
nordvästra delarna av västra Långholmen och utgörs
i stor grad av tätbevuxna områden med rikt fågelliv
(Soﬁeberg och Karlshäll med omgivning) samt norr
om Långholmens folkhögskola.
Områden med tydlig skogskaraktär uppvisar
treskiktad vegetation vilket har mycket bra värde för
bullerdämpning, luftrening och temperaturreglering.
I övrigt uppvisar ön en tvåskiktad vegetation.
Långholmen domineras i största allmänhet av
stora breda lövträd vilka har en viktig första
dagvattenhanterande funktion samt skyddar mot
extremväder.
För Långholmen ﬁnns en naturvårdsplan framtagen
som ytterligare utvecklar platsens behov. All skötsel
och utveckling av Långholmen ska utföras i enlighet
med den.

Bevara:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekmiljöerna samt solitära gamla ekar och
jätteekar
Naturstränderna
De två groddammarna
Rosenängen och Linnéträdgården samt
artrika gräsytor
De ’vilda’ miljöerna med tät vegetation och
buskage för småfågel
Ädellövsmiljöerna invid strandzonerna för
ﬂaddermöss
Knäckepilar i strandzonerna för ﬁskföryngring
En icke exploaterad historisk miljö
En lågmäld och brokig karaktär
Kolonilträdgårdsområde och rosenträdgård
Parkens mörka, icke upplysta miljö
De allmänna strandbaden

Utveckla:
•

•

Vårda:
•
•

•
•
•

•
•
•

Lyfta fram valkasken genom att frigöra den
De två groddammarna kräver ändamålsenlig
skötsel för att förbli reproduktionsytor för
groddjur, se Grodkollen.se
Vid föryngring av trädbestånd och
nyplantering välj ek
De stora gamla ekarna längs med
Soﬁebergsvägen bör friställas
Fri utveckling av områden med tät vegetation
samt minimal röjning av buskage på östra
Långholmen
Fri utveckling av ruderatmark
Vid röjningsarbeten lämnas fälld ved som
död ved
Gräsytor med artrik ﬂora bör klippas mindre
sällan för längre blomning alt slåttras enligt
framtagen naturvårdsplan

•
•
•
•
•
•
•

•

Utreda möjligheten för strandpromenad
runt hela ön, dock inte på bekostnad av
natursträndernas ekologiska funktion
Båtplatserna, behöver ses över så att
allmänhetens tillgång till strandlinjen
färbättras
Möjligheten att komma igenom varvsmiljön
Utveckla entréerna från bron och
entréområdena
Utveckla alternativa sittplatser och
sittmöbler för att rikta sig till ﬂer grupper
Utveckla beﬁntligt skyltprogram avseende
kulturhistoria, ekologi och tillgänglighet
Komplettera handledare och trappor där
detta saknas
Vissa artrika gräsytor mot ängsmark med
ändamålsenlig skötsel
Ekområdet i Östra området bör utvecklas
till ett, mer sammanhållet ekområde med
åtgärder så som röjning, gallring och
föryngring enligt framtagen naturvårdsplan
Utred möjligheten att återskapa Alstaviks
trädgård
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15. Pålsundsparken- Pålsundsberget
Historik

Analys
Grön karaktär: Pålsundsparken består av en
strandpromenad längs vattnet och en naturpark i
Pålsundsberget ovanför Söder Mälarstrand. Vägen,
som skär rakt igenom parken gör att parken uppfattas
som bullrig. Annars är naturparken vindstilla och
fantastisk med sin naturmark och sina många stora
träd och buskplanteringar av många olika arter.
Längs gångstigarna ﬁnns små platsbildningar med
bänkar. och rumsligheterna i anslutning till desa
behöver förbättras. De små sittplatserna kan utvecklas
genom att buskagen röjs vid utvalda ställen för att
skapa utblickar. Till exempel skulle den soﬀa som
46
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1. Heleneborgs
Malmgård,
2. Kajpromenad,
3. Klippt flack
gräsyta,
4. Naturminne,
5. Strand promenad,
6. Utsiktsplats.
Skala 1:6000.
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Storlek: 2,67 ha
Karaktär: Strandpark, Naturpark
Innehåll: I sluttningsområdet mellan bebyggelsen
vid Heleneborgsgatan och den nedanförliggande gatan
ﬁnns parkvägar med trappor och sittplatser. Stora delar
av sluttningen utgörs av naturmark. En mindre del av
Pålsundsberget är sedan 1997 naturminne. Längs med
vattnet ﬁnns det en gångväg (2,5) med båtbryggor
utanför strandkanten.

5

rbro

Beskrivning

2

e
Väst

Pålsundsparken började anläggas 1911 enligt tidens
mode anpassad efter beﬁntlig terräng och vegetation.
Stora mängder träd och buskar planterades och trappor
ordnades i området norr om Heleneborgsgatan.
Pålsundsparken innehåller viktiga geologiska,
botaniska och historiska lämningar. Nedanför
utsiktsplatsen (6) fanns från 1830 ett stenbrott för
stadens gatstenstillverkning.

ﬁnns på högsta punkten kunna utvecklas till en ﬁn
utsiktsplats. I parken ﬁnns många granittrappor, murar
och husgrunder som är i ﬁnt skick. Parken har stora
nivåskillnader och otydliga entréer på många håll.
Entréerna behöver förtydligas. Området i anslutning
till naturminnet (4) kan utvecklas och förtydligas,
exempelvis som en liten industripark med fokus på lek
och med koppling till de kulturhistoriska värdena.
Strandpromenaden (5) behöver utvecklas och slänten
kan göras frodigare genom att tillföras ängsplanteringar
eller lökprogram. Allmänhetens möjlighet att röra sig
närmare vattnet bör också utredas. Den utblicksplats
som ﬁnns längs stranden behöver rustas upp.
Grönt vardagsrum: Parken är relativt oanvänd
men har fantastiska upplevelsevärden för de som
hittar hit. Det ﬁnns många undanskymda platser i
parken och stora delar av parken är utan belysning
och framförallt östra delen av parken har otrygga
delar. Detta är negativt ur trygghetssynpunkt men

Strandpromenaden längs vattnet.

kan också vara ett upplevelsevärde då det ﬁnns få
naturlika mörka platser i staden. Parken ligger i skugga
större delen av tiden. Parken används för promenad,
passage och hundrastning. Bänkbord, sittstockar eller
en lekskulptur i den ﬂacka gräsytan (3) skulle kunna
locka förskolegrupper och familjer att röra sig i den
frodiga parken.

parken skulle kunna fyllas med en större artrikedom
av marktäckare och örter. I naturminnet ﬁnns många
arter bland annat märks blåbär, lingon, blåklocka,
äkta johannesört och harstarr tillsammans med
sällsyntheter som stortimjan och kvarstående eller
självspridda bestånd av odlade arter som toppklocka
och borstnejlika.

Längs stranden färdas mycket cyklar i hög fart, en
annan placering av cykelbanan borde utredas eller
åtgärder för hastighetsreducering.
Ekologisk infrastruktur: Ekologiska värden ﬁnns
i form av större lövträd med inslag av buskage för
småfågel samt en knäckepilskantad naturstrand.
Träden ger skugga varma sommardagar och förhindrar
erosion i den kuperade terrängen. Parken har potential
att utvecklas mot högre ekologiska värden, bland annat
genom att bevara och utveckla naturstranden med ﬂer
knäckepilar som motverkar stranderosion.

Bevara:
•
•
•
•
•
•
•

Möjligheten att kunna röra sig längs vattnet
och upp i slänten
Parkens stora ekologiska värden
Parkens gröna och naturlika karaktär
Utsiktsplatser
Naturminne
De stora träden
Naturstranden i sin helhet

Naturstranden är ett viktigt habitat med en stor
biologisk mångfald och de knäckepilar som ﬁnns längs
stranden är särskilt viktiga att spara. Vid utveckling av
gångstråket är det viktigt att inte minska naturstranden
utan hellre minska gångvägen och ﬂytta cykelbanan
i nivå med vägen samt att tillföra ängsplantering
och blommande buskar i grässlänten mot Söder
Mälarstrand.

Vårda:

Pålsundsberget har fantastiska naturvärden
med mycket täta buskage, stora träd och rik
undervegetation. Den breda, treskiktade vegetationen
bedöms ha en mycket god luft- buller- och
mikroklimatreglerande funktion. Om parken tydligare
knöts ihop med Skinnarviksparken skulle den
potentiellt kunna vara en spridningskorridor. Parkens
skötsel bör anpassas primärt till dess naturvärden
med undantag för utsiktsplatserna där vistelsevärdena
prioriteras. De trimmade ytorna längs gångvägarna i

•

•
•
•
•

Föryngring av buskage
Gallra buskage och träd för att skapa
siktlinjer
Klipp gräset mer sällan i slänten mot gatan
Så in örter och marktäckare på ytorna utmed
gångvägarna

Utveckla:
•

•
•
•
•

Naturstranden med mer knäckepil som
motverkar erosion
Se över vegetationen med tanke på
utblickarna, skapa en utsiktspunkt
Utveckla utblicksplatsen nere längs stranden
Naturlek eller temalekplats mini-industri vid
det gamla brottet
Strandpromenaden så att det ﬁnns bättre
möjlighet till vattenkontakt
Begränsa cyklisternas hastighet och
komplettera med cykelstråk i gatuplan

I slänten slingrar sig gångvägen upp, med skugga från
höga träd och utblickar mellan träden.
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16. Sickla Park
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Grön karaktär: Parken är en viktig grön lunga
och ett unikt stycke natur i den högt exploaterade
stadsdelen Sjöstaden. Stora ekar och kvarlämnade
döda träd ger parken dess karaktär. Parken är
välskött och sköts enligt en framtagen skötselplan.
Lekutrustningen är spännande och originell och
vackert anpassad till naturmiljön. Lekutrustningen är i
behov av upprustning. Program för upprustning ska tas
fram 2019 och planeras att genomföras 2020/2021.
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Analys
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Karaktär: Naturpark
Storlek: 4,4 ha
Innehåll: Sickla Park ingår i Nackareservatet och
kallas även för Ekbacken då den har ett av länets
största bestånd av gammelekar. Ekarna hyser ﬂera
rödlistade arter av skalbaggar. Ekbeståndet har sparats
och vårdats och samtliga ekar har skyddsföreskrifter
i detaljplanen. En lekplats (1) ﬁnns i ekskogens
sydvästra del och på lekplatsen ﬁnns bland annat
klätternät, rutschbana, bollek och gungor. Genom
parken löper ett gångstråk (3). Förutom längs
huvudstråket kommer man till parken via ett antal
olika trappor (2).

2

ha

Beskrivning

Grönt vardagsrum: Både den anlagda lekplatsen
och skogsområdet är populära lekområden och parken
används mycket av förskolor och skolor i området.
För att parken ska kunna fungera som naturlek och
avskild naturupplevelse borde besökstrycket utredas,
hur mycket används parken idag och hur många
bostadsprojekt räknar med denna park som bostadsnära
natur. Den ovalt formade sportplanen är till sin form
inkluderande och ﬂexibel för olika sorters användning,
men används idag som plats för provisorisk skola.
Parken som är ett viktigt utﬂyktsmål skulle kunna
kompletteras med ﬂer mötesplatser, exempelvis
grillyta men också väderskydd. Parkens sydöstra del
är bullerutsatt från Södra länken och kan inte användas
för rekreation pga buller.

Jo

Sickla Udde var på 1700-talet en betad ekhage som
hörde till Lilla Sickla Gård. Sickla udde bebyggdes
med bostäder i slutet på 1990-talet och samtidigt
ordnades parken med lekplats och gångvägar.
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1. Lekplats, 2. Trappa, 3. Gångstråk, 4. Fotbollsplan, 5.
Förskola, 6. Skola. Skala 1:4000

Ekologisk infrastruktur: Parken ingår som en
del av Nacka naturreservat med sina värdefulla
ekmiljöer, till vilka rödlistade arter av skalbaggar
ﬁnns knutna. Det är viktigt att vårda och utveckla
parken enligt dess skötselplan och bevara den som
naturreservat. Sickla park består av bred, treskiktad
vegetation som bedöms ha en mycket god luft- bulleroch mikroklimatreglerande funktion. Större delen
av parken bör lämnas orörd med undantag för viss
slyröjning. Röjd ved bör regelmässigt lämnas som död
ved. I området mot Södra länken ﬁnns en björkbacke
med en bit ängsmark med bl.a. blåklocka, rallarros,
fyrkantig johannesört, liljekonvalj och backviol.
Ängsytan bör skötas ändamålsenlig för att behålla dess
värden. Det ﬁnns mycket död ved i parken, vilket har
stort värde för insektsliv, svampar och lavar.
Parken är en naturmiljö som med sina höga träd avskärmar
från omgivningen.
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I parken finns bollek och en stor lekplats.

Vårda:
•
•
•
•
•
•

Bevara:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Området som naturreservat
Konstverket
Möjlighet till naturlek
Berghällar, berg i dagen
Äng vid björkbacke
Upplevelsen av naturmiljö
Stora lövträd och blommande träd
Lekplatsen
Flexibel oval sportyta

Enligt skötselplan
Renovera lekredskap, små
hus och trämaterial
Rensa sly
Ta bort stålkanter
Lämna delar mot Södra Länken orörda
Kompensera långsiktigt genom nyplantering/
föryngring av ek

Utveckla:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utflyktsplatser i skogen
Möjligheter för korvgrillning
Utred besökstrycket på parken
Väderskydd
Fler platser att sitta
Mängden död ved
Fler platser för naturlek
Upprustning av lekplatsen enligt framtaget
program

Sickla Park har länets största bestånd av ekar.
Sickla Park
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17. Skinnarviksparken
Historik
På Skinnarviksberget (1) bodde förr i tiden garvarna,
eller skinnarna. Deras verksamhet luktade så illa att
den måste läggas på avstånd från staden. Det som
idag är Skinnarviksparken (2) var tidigare en del av
Kristinehovs Malmgård som byggdes på 1700-talet.
Parken anlades på 1910- och 20-talen och präglades
av den tidens idéer om att den ursprungliga naturen
i största utsträckning skulle bevaras. På 70-talet
skapades Münchenbacken i parkens norra del. En
upprustning av parken påbörjades 2008. Lekparken
rustades 2017-2018 med temat luftballonger.

Beskrivning
Storlek: 6 ha
Karaktär: Naturpark, Kvarterspark
Innehåll: Skinnarviksberget är egentligen två
bergsområden som skiljs åt av den igenlagda
uppfartsvägen från Söder Mälarstrand (3). Vid Gamla
Lundagatan (7) och Ludvigsbergsgatan (9) har den
låga trähusbebyggelsen från 1700-talet bevarats.
De små täpporna avgränsas från gatan med träplank
och syrenhäckar. Även vid Yttersta Tvärgränd (8)
ﬁnns små bevarade 1700-talshus. I parken ﬁnns en
upprustad lekplats (4), gräsytor, berghällar, sittplatser
och många olika sorters träd. Bergets krön är
Stockholms högsta naturliga punkt på 53 m över havet.

Analys
Grön karaktär: Karaktären i parken är naturlik
med stora nivåskillnader, stora träd och i hela parken
ﬁnns många vackra utsiktsplatser med ﬁna utblickar
över Riddarfjärden och Stockholm. I parkens östra
del ﬁnns Skinnarviksberget med berghällar och en

1. Skinnarviksberget,
2. Skinnarviksparken,
3. Gamla uppfartsvägen från Söder
Mälarstrand,
4. Lekplats,
5. Utsiktsplats,
6. Liten lekplats,
7. Gamla Lundagatan,
8. Yttersta Tvärgränd,
9. Ludvigbergsgatan,
10. Heleneborgsgatan,
11. Parkering vid
Södermälarstrand,
12. Kristinehovsgatan.
Skala 1:2000.
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vild naturmarkskaraktär som är viktig att värna. I
parkens västra del är karaktären mer tillrättalagd och
utformning med de klippta gräsytorna är viktiga som
kontrast till den naturlika karaktären. Utsiktsplatser,
ﬁnplanteringar samt gångvägar är ﬁnt bevarade. Viss
gallring av vegetationen har skett och det är viktigt
att också i fortsättningen göra en avvägning mellan
att bevara parkens många fantastiska träd och buskar
och samtidigt se till att vackra utblickar upprätthålls.
Vegetationen är också viktig för att parken inte ska
upplevas som blåsig. Entrén från Gamla Lundagatan
och Yttersta Tvärgränd borde ses över då de trots
skyltning blir otydliga och ger ett privat intryck.
Detta gäller också entrén från Skinnarviksringen som
med sin vackra slänt är ett ﬁnt promenadstråk. En
idé ﬁnns om att kunna förlänga Monteliusvägen från
Ludvigbergsgatan, över nodrligaste delen av klipporna,
genom parken och ända bort till Kristinehovsparken.
Sittbänkarna i parken är placerade i fina lägen med utsikt.
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Grönt vardagsrum: Den stora parken erbjuder en
mängd sätt att vistas på och under sommarhalvåret är
det mycket folk på berget som också är en mötesplats
för ungdomar. Det är viktigt att upplevelsen av att
beﬁnna sig avskilt och möjligheten att hitta sin egen
plats på berget bevaras. Samtidigt skulle möjligheten
till evenemang och folkliv kunna utvecklas genom
att skapa en teaterplats i närheten av berget samt en
toalett vid Yttersta Tvärgränds slut. Komplettering
av belysning behövs vid vissa trappor. Handledare
behöver kompletteras på vissa ställen i den branta
parken.
Ekologisk infrastruktur: I parken ﬁnns en stor
artrikedom med ﬂera olika sorters blommande
och bärande träd samt ett rikt fågelliv. Parken är
en potentiell spridningskorridor och uppvisar ﬂer
värdefulla habitat såsom ädellövträd, täta buskage och
död ved samt gamla hålträd. Slänterna skulle kunna
utvecklas mot ängsmark för högre ekologiska värden.
Den i huvudsak treskiktade vegetationen har mycket
bra värde för såväl bullerdämpning, luftrening och
temperaturreglering för omgivande bebyggelse. 2017
togs en trädvårdsplan fram för parken och det är viktigt
att intentionerna i den följs upp.

Bevara:
•
•
•

Den vilda karaktären i parken
Rofylldheten och möjlighet att få sitta ifred
Utblickar och siktkorridorer

Tillgängligheten i parken kan förbättras genom att handledare tillförs på på stigar och gångvägar där detta saknas.

Vårda:
•
•
•
•

Slyröja planteringar som övergår i naturmark
Tillgängligheten till parken genom ﬂer
handledare
Utblickar
Träden i enlighet med framtagen
trädvårdsplan

Utveckla:
•
•
•

•

•

Tillföra en toalett samt förbättrad
sophantering på berget
Fler typer av sittplatser
Se över parkeringar mot Söder Mälarstrand
samt vid fastigheter, speciellt kopplingen till
Södermälarstrand
Promenadstråk på utsidan av
Skinnarviksberget, en förlängning av
Monteliusvögen
Ängsytor i slänter

Den nya lekplatsen.
Skinnarviksparken
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18. Tantolunden
Historik
Tantolunden är en av stadens viktiga bergsparker. Den
anlades i slutet av 1800-talet efter Albert Lindhagens
stadsregleringsplan. Mer än 2000 träd planterades
och gräsmattor anlades. Vid sekelskiftet beslutades
att Tantolunden skulle bli en lek- och idrottspark. En
idrottsplan anlades mitt i parken och lekytor ordnades
mot Ringvägen.

Beskrivning
Storlek: 14,9 ha (exklusive kolonilotter)
Karaktär: Bergspark, Stadsdelspark 1890-tal,
naturpark
Innehåll: Tantolunden är en kuperad, grönskande
park som också har naturpartier, kala klippor, utsikt
och en stor idrottsplats (3). I sluttningarna ner mot
Årstaviken ligger koloniområden (2). En sandsilo ﬁnns
under jord. I parkens sydöstra del ﬁnns en mindre
lekplats (7) med gungor och sandlåda och i parken
ﬁnns en discogolfpark. En stor hundrastgård (4) ﬁnns i
parken. I området öster om idrottsplatsen ﬁnns många
värdefulla träd, böljande gräsytor och ett slingrande
gångvägsystem. En topplats (6) med parksoﬀor ﬁnns
också.

Analys
Grön karaktär: Tantolunden ligger inom en av
riksintresset för kulturmiljövård särskilt utpekade
värdekärnor. Parken är en lummig bergspark som
domineras av stora träd och mycket vegetation, breda
och generösa gångvägar och känslan av natur och
topograﬁn i parken ger den en naturlig uppdelning
i olika rumsligheter. Den är med sina många stora
träd och blandning av funktioner en av Södermalms
viktigaste parker. Parkens storlek, kvaliteter och
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1. Drakenbergsparken,
2. Koloniområden,
3. Idrottsplats,
4. Hundrastgård,
5. Förrådsgård,
6. Topplats,
7. Lekplats,
8. Parkeringsplats,
9. Molitors malmgård,
10. Ekermanska malmgården,
11. Fågelbar.
Skala 1:8000.
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dess läge i stadsdelen gör den till en av de mer
välbesökta parkerna och den fungerar som en viktig
länk mellan Ringvägen och det gröna sambandet ner
till Årstaviken. Det är därför av stor vikt att parkens
utformning mot Ringvägen utvecklas och att den
gröna kopplingen som parken utgör bibehålls. Den
nyligen uppförda byggnaden längs Ringvägen utgör
en försämring för denna koppling och de kvarvarande
gröna ytorna och entréerna mot Ringvägen behöver
därför förstärkas och utvecklas. Den beﬁntliga
parkeringsplatsen (8) på parkmark längs Ringvägen
utgör också en del av den dåliga kontakten till parken.
Entréerna till parken skulle behövs förtydligas.
Utformningen av parkeringsplatsen till koloniområdet
och till idrottsplatsen behöver ses över för att
bättre passa in i parkens övriga utformning.
Parkeringssituationen till idrottsplatsen i samband med
evenemang behöver utredas för att kunna förbättras.

Kallmur i sten längs kolonilottsområdet.

De ﬁnns en scenplats med tak och sittbänkar som är
i behov av upprustning. Lekplats och små lekytor
för sandlek ﬁnns också i parken samt en u-formad
plats med sittbänkar i behov av upprustning.
Hundrastgården har både tak och sittplatser, men
dessa behöver rustas. Hundrastgården kan utökas i
omfattning. En grind i staketet runt hundrastgården
från nordöst skulle innebära bättre tillgång för
hundägare, men också bidra till att hundrastgården
inte blir en barriär när man går över hällmarken i
parken. På Tantoberget ﬁnns också Södermalms enda
så kallade fågelbar där många olika fågelarter har
observerats.
Grönt vardagsrum:
Kopplingen mellan parkens östra del på den lägra
nivån i tunnel under Ringvägen behöver förbättras.
Detta är ett viktigt samband med det gröna stråk som
ansluter till parken österifrån och det skulle behöva
utvecklas och förtydligas. Utformningen av Zinkens
väg med smala gångbanor, brist på gångbanor och
höga hastigheter påverkar även parken och kopplingen
till Årstaviken på ett negativt sätt. Det ﬁnns behov av
allmän toalett i parken.
Den östra delen av parken används ﬂitigt av
förskolegrupper och det ﬁnns enkla kojbyggen i
naturmarken. Lekvärdena i parkens naturmark är
stora, men skulle kunna kompletteras ytterligare.
Lekplatsen är i behov av upprustning. I koloniområdet
ﬁnns bra gångvägar, men tillgängligheten skulle kunna
förbättras med tillägg av handledare och tydligare
information om var man får gå. Koppling ﬁnns via
stigar ner till vattnet. Dessa kopplingar skulle kunna
utvecklas till mer anlagd gångväg/trappa på något
ställe. I den västra delen ﬁnns en vacker utsiktsplats
placerad ovanpå en sandsilo som skulle kunna
utvecklas.

Ekologisk infrastruktur:
Tantolunden innehåller tre stycken sammanhållna
ekmiljöer med höga värden för den biologiska
mångfalden och ligger inom ESBO. Den utgör
potentiell spridningskorridor. Förekommande
naturvårdsarter är ek, ask, alm, bok. Stockholms största
parklind (döende) står vid Molitors malmgård. Tre
stora avenbokar ﬁnns i i östra Tantolunden. Steglits
ﬁnns i parken och valnöt förekommer.
De värdefulla habitat som parken innehåller är ekmiljö,
ädellövområden, tätt buskage, ängsmark, naturligt
höghöjdsområde och förekomst av död ved.
Ekmiljön i östra Tanto är i behov av friställning
(akut). Några områden i östra Tanto kan planteras
med ek. Parken innehåller också ädellövområden
invid strandzon. Invid Tantolundens strandzon samt i
koloniområdet under västra Tanto ﬁnns stora inslag av
gamla ekar.

Picknickbord längs gångstråket i Tantolunden.

Parken innehåller täta buskage för småfåglar.
Stora delar av östra Tantolunden kantas av täta
buskagemiljöer, särskilt i södra delen av Östra
Tantolunden. Ängsmark, torräng förkommer också.
Fin klöveräng ﬁnns i sydöstra Tantolunden som kan
utvecklas mot ﬁn ängsmark med rätt skötsel (hävd).
På ﬂera ställen i parken ﬁnns död ved, hålträd, torraka
(dött stående träd), stenhög och kompost. Östra
Tantolunden uppvisar inslag av död ved särskilt i syd.
Parken har inslag av ett tiotal blommande träd såväl
lind, lönn, hästkastanj, hagtorn, ﬂäder, rönn och
blommande partier i backslänterna som kantar östra
Tanto vilket är gynnsamt för pollinering.
Parken är generellt tvåskiktad. Hög krontäckning
och hög grad av stora träd i parken bidrar till god
dagvattenhanterande eﬀekt.
Bollplanen i bakgrunden.
Tantolunden
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Bevara:
•
•
•
•
•
•

Naturkaraktären, träden och buskagen
Discogolfbanan
Bevara koloniområdena
Bevara promenadparken
Fågelbaren
Bevara den gröna kopplingen till Ringvägen

Vårda:
•
•

Möjlighet till väderskydd längst gångvägen.

•
•
•

Naturvärden
Ekmiljön i östra Tantolunden är i behov av
friställning (akut)
Tillgängligheten med tillägg av handledare
på vissa ställen
Vårda det stora gröna parkgolvet som
framhäver trädstammarna
Soffor behöver kompletteras och lagas

Utveckla:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Asfalterade vägar genom parken.
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Ta fram program för kompletterande
funktioner i parken
Ta fram program för utveckling av
utsiktsplatsen
Utveckla entréerna till parken med fokus på
att få till bra kopplingar mellan Ringvägen/
Årstaviken.
Se över tillgängligheten i koloniträdgårdarna
Utreda möjligheterna för ett kolonilottsﬁk
Områden i östra Tantolunden planteras med
ek
Klöveräng utvecklas till ﬁn ängsmark
Utveckla kopplingen mellan parken och
Ekermanska malmgården
Offentlig toalett
Se över belysningen i parken

19. Åsöberget
Historik
Åsöbergets småskaliga trähusbebyggelse ger som
helhet en värdefull bild av livsvillkoren för arbetare i
närheten av de stora arbetsplatser som bland annat var
knutna till sjöfarten. Bebyggelsen har särskilt starka
kopplingar till Skeppsvarvet vid Tegelviken men
även till textilfabrikerna på östra Södermalm och till
Liljeholmens stearinfabrik som låg norr im Hovings
Malmgård. ”Parken ovfanför Tegelvikstorget” ﬁck
1885 namnet Åsöberget. Nuvarande planteringar och
sittplats uppe på Åsöberget kom till 1968.

Beskrivning
Storlek: 1,3 ha
Karaktär: Naturpark
Innehåll: Området består till största delen av
bergsbranter med gallrad naturmark. Ett nät av
gångvägar länkar samman de olika delarna. Från
närliggande gator ansluter trätrappor. Den mest
karaktärsfulla trappan är Kvastmakartrappan (3) som
slingrar sig upp på berget samtidigt som den är entré
till de små stugorna ut mot Londonviadukten. På
bergets topp ﬁnns en parkliknande del med klippta
gräsytor och grupper med planterade buskar och träd.
Parksoﬀor vända mot vattnet (1) erbjuder utsikt ut
över Saltsjön. Längs Lotsgatan ﬁnns några mindre
perennplanteringar. En bit upp från gatan, på väg
mot toppen, ﬁnns en idag igenvuxen, grusad terrass
(2) med rasade murar. Från denna plats leder en lång
trappa av granit ned mot Londonviadukten (5). Ett
stycke ytterligare närmare toppen ﬁnns en rad av
karaktärsskapande kandelaberträd - lindar och lönnar
(6).

Folkun

gaga

1. Utsiktsplats,
2. Igenvuxen
terrass,
3. Kvastmakartrappan,
4. Hedbergs
trappor,
5. Trappa till Folkungagatan,
6. Kandelaberträd,
7. Kvastmakarbacken, 8. Hovings
malmgård, 9. Platsbildning bakom
utsiktsplats.
Skala 1:3000.
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Analys
Grön karaktär: Åsöberget ligger inom en av
riksintresset för kulturmiljövård särskilt utpekade
värdekärnor. Området erbjuder förutom utsikt en
blandning av natur och kultur. Gångstråket genom den
välbevarade historiska miljön med små röda stugor
kan bitvis liknas vid en historisk upptäcktsfärd. Den
naturliga vegetationen bör gallras så att gluggar med
god utsikt bildas samtidigt som naturmarkskaraktären
består. Gångstråket måste hållas öppet och får inte växa
igen och bli för smalt. En genomgång av vegetationen
skulle öka områdets trygghet. Den parkliknande delen
på toppen är i behov av översyn, bänkarnas placering,
buskagen och gräsytorna bör ses över. Platsen bakom
utsiktsplatsen har stor utvecklingspotential. Vid
Kvastmakargatan ﬁnns det en grusad parkeringsplats
som blockerar entrén till Åsöberget, denna
parkeringsplats förslås tas bort.

Lotsgatan.
Åsöberget

| 55

Grönt vardagsrum: Parken besöks idag främst
av boende omkring men även av turister. Att vistas
i miljöer som skapar en koppling och förståelse för
Södermalms historia är viktigt ur kulturhistorisk
synvinkel. Parken används mycket för promenader,
löprundor och för hundpromenader. En av de få platser
som man stannar upp vid är utsiktsplatsen. Här skulle
ﬂer typer av sittytor kunna utvecklas. En analys över
områdets tillgänglighet behöver utföras.

Bevara:
•
•
•
•
•

Vårda:
•
•

Ekologisk infrastruktur: Idag är vatten som forsar
ner från klippkanten något som behöver åtgärdas
och en översyn över områdets dagvattenhantering
behöver utföras. Att bevara den naturliga vegetationen
i slänterna, död ved och de blommande buskarna som
ger både karaktär och ekosystemtjänster till parken är
viktigt. I Kvastmakarbacken (7) skulle ängsvegetation
kunna skapas.
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Parkbänkarna
Vegetationen

Utveckla:
•
•

Utsiktsplatsen på toppen av berget.

Platsbildning bakom utsiktsplats på toppen av Åsöberget.

Utsikten
Trätrappa med privata entréer
Den gröna oasen med dess höga
kulturvärden
Upplevelsen av naturmiljö
Död ved, större lövträd som ger skugga och
blommande buskar och träd

Kvastmakartrappan med dess stugor som slingrar sig
uppför berget.

•
•
•
•
•
•
•

Ta bort parkering vid Kvastmakargatan
Utsiktsplatsen och platsen bakom
utsiktsplats, ta fram program
Lägg igen den igenvuxna terrassen
Tillgängligheten
Sittplatser
Dagvattenstrategi för parken
Äng i Kvastmakarbacken
Ta fram trädvårdsplan
Förstärk den historiska kopplingen till
Hammarby Sjö via Hovings malmgård. Skapa
stråk

Naturområden
Naturområden har höga ekologiska värden,
som livsmiljöer och spridningskorridorer för
djur och växter. Områdena har även höga
upplevelsevärden, som till exempel vild natur,
skogskänsla och promenad.
Bilder från Årsta Holmar

20. Årsta Holmar
Historik

Beskrivning
Storlek: 9,1 ha
Karaktär: naturområde, naturpark
Innehåll: Holmarna är tre till antalet. Alholmen (1)
i väster, Bergsholmen (2) i mitten och Lillholmen (3)
i öster. Årstabroarna passerar över Alholmen och har
sina bropelare där. De två andra holmarna har det
största naturvärdet med lövdominerad urskog som fått
utvecklas fritt under ﬂera decennier, men även ängar
och skärgårdslandskap.

Analys:
Grön karaktär: Årsta Holmar upplevs framförallt
från Eriksdalslunden- Årstavikens strandpromenad
där holmarna ligger som blickfång mitt i Årstaviken.
Den vilda karaktären med hängande träd ut i vattnet
förtydligas av kontrasten mot de raka brofästena och
den vackra 1700-talsgård som ligger nästan under
Årstabron. På Årsta holmar ﬁnns kulturhistoriska spår
av ett äldre park- och odlingslandskap. Bland annat
syns rester av den tidigare engelska parken i form
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Gården på Årsta Holmar(4) byggdes med orangeri och
fruktträdgård i mitten på 1700-talet som bostad till
Christer Robsahm som också startade Sockerbruket.
Gården fungerade sedan under många år som
sommarställe till ﬂera olika ägare. Under den första
hälften av 1900- talet bodde en familj permanent här
och hade växthus och diverse odlingar. Mellan 1926
och 1934 var holmarna en egen stadsdel men ingår
nu i Södermalms stadsdelsområde. Numera är gården
privatägd och används för konferensverksamhet
och utbildning av vårdpersonal. År 2018 inrättades
naturresevat i Årstaskogen och Årsta Holmar.

2

1. Alholmen, 2. Bergsholmen, 3. Lillholmen, 4. 1700-tals gård. Skala 1:5000.

av grova ädellövträd, prydnadsbuskar och slingrande
stigar. Flera bebyggelselämningar från växthus
och annan gårdsbebyggelse ﬁnns också på ön. Vid
Alholmens nordvästra strand ﬁnns ett äldre bryggfäste
och i vattnet runt holmarna ﬁnns ett antal lämningar
efter fartyg.
Grönt vardagsrum: Årsta holmar nås via
färjeförbindelse från första augusti till sista september.
Holmarna utgör en skyddad miljö där växter och
djur kan leva ostört, trots att man beﬁnner sig i
Stockholms centrala delar. Detta gör den begränsade
tillgängligheten motiverad för det upplevelsevärde som
ett orört, vilt naturreservat ger. Tydligare skyltning om
att Årsta Holmar är ett naturresevat behövs.

Ängsytor dominerar på Lillholmen och buskagen utgör
häckningsmiljö för sångare bl.a. för näktergal.

Ekologisk infrastruktur: Årsta holmar ligger
tillsammans med Årstaskogen och Årstaviken inom
ett så kallat ekologiskt kärnområde med värdefulla
våtmarks- och naturstrandmiljöer och Årsta holmar
ligger dessutom inom ESBO och habitatnätverk
för groddjur. Naturstränderna är dessutom ESKOklassade (Ekologiskt särskilt känsliga områden).
Skyddsvärda arter och nyckelarter så som mindre
hackspett, groddjur, ﬂaddermöss, ask, ek ﬁnns på
ön. Årsta holmar huserar ett ﬂertal skyddsvärda arter
samt ett antal rastande och häckande skyddsklassade
fåglar. Även bäver ﬁnns här. Ädellövsmiljöer
ﬁnns vid Årsta gård. En del hällmark och barrskog
förekommer på Bergholmen och som kopplar till de
värdefulla barrskogsområdena i Årstaskogen i syd.
Årsta holmar huserar ﬂaddermöss som rör sig mellan
ädellövsområdena och längs med strandzonerna. Årsta
holmar utgörs till stor del av våtmarksmiljöer av olika
slag. Bergholmen och Alholmen består till stor del
av artrika naturstränder med vassbälten och gungﬂy.
Dessa miljöer är värdefulla ﬁskföryngringsmiljöer.
Vassbältena fungerar som ”buskage” för vissa
småfåglar så som tex sävsångare. Här ﬁnns även
värdefull fuktlövskog. Ängsytor dominerar på
Lillholmen och här bör bete utvecklas. Alholmen
uppvisar tidigare odlingsmark men även ängsmarker.
Död ved förekommer generellt på Årsta Holmar och
bör tillföras kontinuerligt, särskilt vid röjningsarbeten.
Blommor och bär för pollinering ﬁnns i form av
lönn, lind och diverse fruktträd. Invasiva arter så
som jättebjörnloka ﬁnns sporadiskt och kan behöva
bekämpas. En skötselplan för Årsta Holmar togs
fram när naturreservatet bildades. Öarna utgör
fågelskyddsområde varför tillträdelseförbud på delar
av holmarna råder 1/4-31/7.

På Årsta holmar växer fuktlövskog, med arter som knäckepil, klibbal och lind.

Bevara:
•
•
•
•

Holmarnas unika karaktär av vild naturmark
Allmänhetens begränsade tillträde till platsen
Båtförbindelsen
Kulturhistoriska spår från gårdens park- och
odlingshistoria

Vårda:
•
•
•

Sköta enligt den särskilda skötselplan som
ﬁnns för Årsta Holmar
Tillföra död ved kontinuerligt
Bekämpning av jättebjörnloka

Utveckla:
•
•
•

Bättre information om naturreservatet längs
Eriksdalslunden-Årstaviken
Skapa nya grodgölar
Bete på Lillholmen

I viken mellan Bergholmen och Alholmen finns ett gungfly där
drillsnäppa, mindre hackspett och silltrut häckar.
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Kvartersparker
Kvartersparker är bostadsnära grönytor för
möten, lek och samvaro i kvarteret.

Bilder från Pålsundsparken och Färgargårdstorget

| 61

21. Anders Franzéns park
Hästholmsvägen

Historik
5

3

2

4

Analys
Grön karaktär: Anders Franzéns Park är en
mångsidig park som riktar sig till ﬂera olika grupper.
Entréerna upp mot Danviksklippan skulle behöva
tydliggöras. Temalekplatsen med sina platsbyggda
lekredskap är unik, och en tillgång för hela staden.
Specialbyggda lekredskap kräver hög skötselnivå och
det behöver avsättas driftsbudget för detta. Variationen
mellan hög skötselnivå och en mer vildvuxen
karaktär är viktig att bevara. Möjligheten att bygga en
förbindelse från parken till Nacka bör utredas.
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Karaktär: Kvarterspark, lekpark
Storlek: 1,6 ha
Innehåll: Parken är utformad som en långsmal park
med tydliga entréer. Parken består av två olika nivåer
som binds samman av en lång bänk. I den norra delen
av lekplatsen ﬁnns ett skeppsvarv i miniformat, en
verkstad med maskiner, ett snickeri, en bogserbåt
men även ett stort klätternät (3). I den västra delen
ﬁnns gungor och en stor barnhage (4). I lekparken
ﬁnns också en skatepark (2). I östra delen ﬁnns en
lugn hängyta. I anslutning till parken ﬁnns också en
hundrastgård (7) och en tillfällig lekyta (8). Ner mot
vattnet ﬁnns trädäck och sandytor (5) med dusch.

1

6
8

Ka
n

Beskrivning

alv
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Den nya stadsdelen Hammarby Sjöstad började utföras
1998. Parken färdigställdes under 2014 och var tänkt
att knyta ihop Hammarby Sjöstad med beﬁntliga
bostäder i Danviksklippan.

Grönt vardagsrum: Parken är med sin unika
temalekplats ett utﬂyktsmål för hela staden. Parken
vänder sig mest till barn, men skulle kunna vända sig
till en bredare publik i området. Pga. bristen på bollytor
i Hammarby Sjöstad var det angeläget att parken
försågs med en bollyta (1). Skateparken är utformad
för att passa ﬂer aktiviteter och åkdon vilket gör att
den riktar sig till ﬂer. Generellt brukar skateparker och
fotbollsplaner mestadels nyttjas av killar, om detta är
fallet även här är värt att undersöka. Hundrastgårdens
sociala värden och potential som mötesplats skulle
kunna förbättras.

1. Fotbollsplan, 2. Skatepark, 3. Temalekplats, 4. Lek, 5. Strand,
6. Gräsyta, 7. Hundrastgård, 8. Tillfällig lekplats. Skala
1:2000.

Lekplatsen som föreställer ett gammalt båtvarv är ett populärt
besöksmål.
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Ekologisk infrastruktur:
Anders Franzéns park är tydligt strukturerad med
hårdgjorda ytor med insprängd grönska. Den
vildvuxna slänten och ruderatmarken vid stranden
fyller en viktig funktion för den biologisk mångfalden
så också de gräsytor, planteringar och träd som ﬁnns i
parken. Planteringarna i parken skulle kunna utvecklas
så att de innehåller större artrikedom. Det är viktigt att
värna de träd och buskar som ﬁnns i parken, tex ek vid
stranden, videplantering och havtornshäckar. Gräsytan
(6) skulle kunna utformas tydligare för att ta hand om
dagvatten och få en mer varierad gräsvegetation.

Möjligheter att vistas i olika nivåer och informella
sittplatser gör att parken används av fler grupper.

Vårda:
•
•
•
•

Budgetera för hög skötselnivå
i temalekplatsen
Se över salixplanteringarna så
de inte blir otrygga
Öka diversiteten i
planteringarna
Förbättra sittplatser runt bollplanen

Utveckla:
Bevara:
•
•
•
•
•
•
•
•

Unik temalekplats
Lugn del av parken mot
vattnet
Skuggande träd
Variationen av sittmöjligheter
Obokningsbar bollplan, multifunktion
Naturlik slänt
Berghällar, berg i dagen
Upplevelsen av naturmiljö

•
•
•
•
•
•

Skapa bättre koppling upp mot
Danviksklippan
Utveckla möjligheterna till jämställt
användande av skateparken
Hundrastgården till en mötesplats
Gräsytan till att ta hand om dagvatten och få
en mer varierad gräsvegetation
Ny förbindelse till Nacka via bergsbranten
utefter Danviksklippan
Utred möjligheten att tillföra toalett och
dricksvatten

Bollplan med naturlig slänt upp mot Danviksklippan.
Anders Franzéns Park
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22. Anna Lindhs Park
Historik
Parken anlades på 1980-talet i samband med
bebyggelsen i kv Hamnvakten. Parkens tidigare namn,
Vintertullsparken syftade på tullen vid Hammarby
Sjö. Kajområdet blev allmänt tillgängligt i mitten på
1990-talet då det ﬁck ny markbeläggning, möblering
och belysning. Samtidigt upprustades parken och ﬁck
nuvarande utformning. Parken ﬁck sitt nuvarande
namn 2013.

Beskrivning
Karaktär: Kvarterspark
Storlek: 1,4
Innehåll: Parken består av stora gräsytor med
korsande raka gångvägar. Längs dessa ﬁnns grupper
av planterade träd och en del buskplanteringar. Ett
prydande inslag är grupper av perennrundlar som
omges av planteringsräcken. Gångstråken ansluter till
promenadstråket längs Hammarbykajen (1). I parkens
norra mitt ﬁnns en boulebana och odlingslådor (3).

Analys
Grön karaktär: Parken har ett tydligt formspråk,
men den är väldigt öppen mot kajen och exponerad
för blåst. Kanten mot kajen skulle behöva utvecklas
för att rama in parken utan att förstöra utsikten mot
Hammarby kanal. Generellt behövs parkens rumslighet
ses över och ﬂer intima rum skapas med hjälp av
växtlighet och belysning. Ytan med boule och odling
skulle kunna utvecklas med en lekyta och ett utegym.
Parallellt med kajen har en längsgående stig trampats
upp en bit in på gräsmattan. Denna bör permanentas
då den användas ﬂitigt. Hur ytorna i parkens kanter
(4) är disponerad skulle behövas ses över Känslan
av vad som är privat och vad som är oﬀentligt är
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otydlig i denna del. Odlingen skulle med fördel kunna
placeras här. Gräsytorna är i behov av upprustning. I
och med den nya tunnelbanan kommer förmodligen
besökstrycket att öka på parken, därför behöver parken
utvecklas med ﬂer aktiviteter och det privata och
oﬀentliga förtydligas. Parken har ett kulturhistoriskt
värde som en postmodernistisk park.
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Grönt vardagsrum:
Parkens sittplatser är placerade längs stigarna och
vid kajpromenaden. Att utveckla olika typer och ﬂer
sittplatser skulle vara välgörande för parken. Det skulle
även vara önskvärt att tillföra regn- och vindskydd på
vissa ställen i parken, exempelvis vid en ny lekplats.
Odlingen är viktig att behålla då den tillför aktivitet
och användning till parken.

en
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1. Kajpromenad 2. Vintertullstorget, 3. Boulebana och odling,
4. Gräsytor bakom buskar med upptrampade stigar.
Skala 1:2000.

Ekologisk infrastruktur:
I parken är det viktigt att bevara de stora träden,
pilarna, popplarna, hästkastanj och ekarna. Buskagen
av vide är ﬁna men skulle behöva begränsas i sin
utbredning. Att bevara odlingen i parken är viktigt. Att
utreda möjlighet att anlägga ängsmark på vissa delar av
parkens gräsytor skulle öka parkens ekologiska värde,
även att skåla gräsytorna så att de kan fungera som
översvämningsyta för dagvatten.

Parken ligger vid Norra Hammarbykajen.

Smitväg som skulle kunna permanentas.

Vårda:
•

Pilbuskarna som har vuxit sig stora

Utveckla:
•
•
•
•
•

Bevara:
•

•
•
•

Parken som viktigt grönt avbrott längs
kajpromenaden med viktigt kulturhistoriskt
värde
Stora träd och perennplanteringar
Stora ﬂexibla gräsytor
Odlingen

•
•
•
•

Lekplats och utegym i parken
Den upptrampade stigen längst kajen till en
permanent gångyta
Tillsammans med de boende de smala ytorna
mellan hus och kajpromenad (4)
Förtydliga offentliga och privata ytor
Kanten mot kajen för att rama in parken men
även rumsligheten inuti parken
Fler och olika typer av sittplatser
Vind och regnskydd
Ängsmark på vissa gräsytor
Gräsytorna genom att skåla dom för
dagvatten-/skyfallshantering samt eventuellt
konstbevattning

Gräsyta möjliggör spontanfotboll.
Anna Lindhs Park
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23. Ansgarieparken
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Historik
Namnet Ansgarieparken kommer från ”Sällskapet för
främjandet av kyrklig själavård” som hade en kyrksal,
Ansgariekyrkan i ett bostadshus på Brännkyrkagatan
88. Den Wirwachska malmgården som ligger i parken
byggdes på 1770- talet. En mindre lekplats anlades här
i slutet på 1940-talet.

Beskrivning
Storlek: 0,6 ha
Karaktär: Kvarterspark
Innehåll: Parken är ett kommunikationsstråk mellan
Hornsgatan och Lundagatan (4). Parken förbinder
också västra delen och östra delen av Brännkyrkagatan
med varandra (6). Här ﬁnns träd och rikligt med
buskplanteringar längs bergssidorna. I parkens
nordvästra del ﬁnns en liten lekplats med gungor,
lekställning och rutschkana.

Analys
Grön karaktär: Parken som är ett viktigt gångstråk
i både öst-västlig och nord-sydlig riktning är grön
och lummig men upplevs samtidigt som en traﬁkplats
centralt där de olika gångvägarna korsas. Entréplatsen
till malmgården skulle behöva utvecklas för att bli
en del av parken som helhet. Blomprakt skulle kunna
tillföras den centrerade gräsytan och sambandet till
malmgården stärkas för att förbättra parken. Entrén
från Hornsgatan skulle behöva lyftas fram genom
att öppnas upp och tillföras belysning. Entrén från
Lundagatan skulle kunna utvecklas så att den bättre
hänger ihop med parken norr om malmgården. Många
trappor är i behov av upprustning och lekplatsen
är också i behov av upprustning. Hela parken, men
särskilt lekplatsen skulle behöva ett program för
upprustning.
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Grönt vardagsrum: Lekparken ligger tryggt avskild
från bilar och är välanvänd av både skola och förskola
i närheten. Lekytan skuggas av träden som omgärdar
platsen och murar, buskage och terräng bidrar med
lekmöjligheter som riktar sig till ﬂer grupper av barn.
Resten av parken används däremot inte till mycket
annat än kommunikationsstråk. Slänten öster om
malmgården är svårskött och den smala passagen mot
huset är mörk och kan upplevas otrygg. Här skulle
bättre belysning kunna göra platsen tryggare.
Ekologisk infrastruktur: Den höga andelen grönyta
är bra för inﬁltration och de många blommande och
bärande buskarna gynnar småfåglar. De asfalterade
gångytorna skulle kunna bytas ut mot grus för ökad
inﬁltration. De gröna ytorna mot gångvägar och längs
fasader skulle kunna innehålla ﬂer blommande inslag
såsom ängsplanteringar eller ett lökprogram. Buskar,
träd och gräs bedöms som helhet ha en viss luft-,
buller- och mikroklimatreglerande funktion.
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1. Lekplats, 2. Wirwachska malmgården, 3. Lundaskolan,
4. Gångväg mellan Hornsgatan och Lundagatan, 5. Förskola,
6. Gångväg som förbinder Brännkyrkagatan. Skala 1:2000.

Entréområdet vid malmgården skulle kunna utformas så att
det bättre blir en del av parken.

Gångvägen som förbinder Hornsgatan med Lundagatan är
rik på grönska.

Vårda:
•
•
•
•

Upplevelsen av en bilfri park
Upplevelserik lekyta med växtlighet och
skugga
Sittplatsen i bra och skyddade lägen genom
upprustning och komplettering av sittplatser
Platsens kulturhistoriska värden genom att
bättre koppla den till de kulturhistoriska
byggnaderna

Utveckla:
•

Bevara:

•

•
•
•
•

•
•

De stora, vackra träden
Fina murar och trappor
Det rika mellanskiktet som ﬁnns i parken
Andelen grönyta i parken

Ett program för upprustning av hela parken
tillsammans med boende och skolbarn i
kvarteret
Entrén från Hornsgatan genom att öppna
upp och tillföra belysning
Sambandet med malmgården
En ny trappa från diagonalen ner mot
Hornsgatan.

Lekparken är skuggig och avskilld.
Ansgarieparken
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24. Axel Landqvists Park
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Grön karaktär: Parken har en gång varit en temapark
med rosor. De stora uppvuxna träden är en ﬁn kvalitet
och den sneddande gångvägen mot Nytorgsgatan utgör
ett bra och säkert gångstråk. Trädplanteringarna på
den breda trottoaren längs Åsögatan förlänger parken

Ekologisk infrastruktur: Parken har många
stora blommande och bärande träd bl.a. alm, lind,
kastanjer samt oxel och fågelbär. Det ﬁnns täta
buskage i parkens kanter som är bra för småfåglar
men även för rumsligheten och lekvärden. Det ﬁnns
blommande rosor som nyttjas av pollinerare. Även
odling ﬁnns i parken. Vid lekplatsen ﬁnns större
lövträd som skuggar sommartid. Parkens ekologiska
värden skulle kunna ökas genom att utveckla buskoch perennplanteringarna med mer artrikedom och
blommande och bärande buskar.

tan

Analys

Grönt vardagsrum: Parken besöks huvudsakligen av
närboende och personer som rastar sina hundar. Parken
har många kvalitéer och många som använder parken,
bland annat ﬁnns många sittplatser, odling, en lekplats
och café med uteservering. Parken har trots detta en
lugn och privat karaktär som ska värnas. Lekplatsen
riktar sig mot yngre barn och lekvärdena behöver
stärkas. Man kan sitta i både sol och skugga och på
många ställen men ﬂer typer av sittplatser än bara
parksoﬀor skulle vara bra för parken. Parken saknas
oﬀentlig toalett.

naga

Storlek: 0,3 ha
Karaktär: Kvarterspark
Innehåll: Den inre delen av parken består av
gräsytor med stora träd, en stor rosplanterad rabatt
(2) och korsande gångstråk. Mitt i parken har ett
café etablerats (3). Längs parkens ytterkanter ﬁnns
rosplanteringar och buskplanteringar som mot gatan
är friväxande och mot fasader formklippta stenlagda
nischer med soﬀor. I den västra delen ﬁnns en lekplats
(1) med gungor och sandlåda. Den västra delen av
parken är upphöjd och avskild från gatunivån med
hjälp av stödmurar och trappor. Mot Nytorgsgatan
ﬁnns ett rött plank och längs Åsögatan ﬁnns
trädplanteringar på den breda trottoaren. Fyra stora
lindar och två hästkastanjer dominerar parken.

rman

Beskrivning

ut mot gatan. Parken ligger inom ett område där det
är brist på kvartersparker. För att kompensera denna
brist bör parkens skötsel vara intensiv och upprustning
ske så fort behov uppstår. Rumsligheten i den västra
delen är tydliga. Det östra rummet är mer otydligt.
Strukturen i parken är bra, men parken är i behov av
upprustning. Planteringarna skulle behöva ett lyft och
gränser mellan gräsyta och gångytor förtydligas med
en fris för att parken ska se mer ordnad ut. Gräsytorna
behöver ses över och kompletteringssås. Lekparken
skulle behövas utökas.

Söde

Den lilla täppa som tidigare fanns i anslutning
till sjukhemmet i kv Oron på Åsögatan utökades
1986 till sin dubbla storlek genom att en mängd
parkeringsplatser togs bort. Den nya parken
utformades med lekytor, sittplatser och rosplanteringar.
Parken ﬁck samtidigt sitt nuvarande namn. En
upprustning av parken genomfördes 2008. De åtgärder
som genomfördes var förnyelse av lekplats, gräsytor
och beläggningar, föryngring av vegetationen och
uppsättning av nya parksoﬀor.
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1. Lekyta, 2. Rosenplantering, 3. Café.
Skala 1:1000.

Lekparken är mjukt inbäddad i grönska.

Rosplanteringen i parken östra del, men också exempel på
att ytor mellan gångväg och gräs behöver förtydligas.

Bevara:
•
•
•
•

Rosenplanteringen
Stora skuggande träd
Caféet
Stadsodling

Vårda:

Utveckla:

•

•

•
•
•
•
•

Parken med hög skötselnivå pga. det stora
slitaget
Perennplanteringarna, rosenplanteringen och
buskytorna
Tillför lite friser och kanter runt gräsmattan så
att det ser lite ordnat ut
Gräsytorna
Bänkarna
Ta bort dricksfontän

•
•
•
•
•

Utöka lekparken, ﬂytta gångvägen lite
österut så att lekplatsen blir större, ett nytt
program
Ta bort pissoar och uppför en ny toalett för
båda könen
Fler typer av sittplatser
Öppettiderna för kiosken
Diversitet i busk- och perennplanteringar
Upprusta rosplanteringarna

Odlingslådor som sköts av de boende.
Axel Landqvists Park
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25. Barnängsparken

4

Historik
Nuvarande parkutformning tillkom i början av
1990-talet, i samband
med kringliggande bebyggelse.

Beskrivning
Karaktär: Kvarterspark
Storlek: 0,5 ha
Innehåll: Parken består främst av öppna gräsytor
som genomkorsas av gångstråk. En lindallé leder
upp till Barnängens gård. Dagvattenhantering ﬁnns
i form av en ränndal (1) i storgatsten längs västra
kanten. Det ﬁnns också en inhägnad lekplats (3) med
små vita lekstugor, gungor och balansspänger i den
halvmåneformade ytan söder om Barnängens gård (4).

Analys
Grön karaktär: Parken innehåller upptrampade
gångvägarna som skulle kunna permanentas till små
stigar med stenmjöl. Gräsytorna i parken är i behov
av upprustning, liksom även ytorna i lekparken. Att få
till planteringar eller gräs i lekytan är svårt, däremot
kan blommande buskar planteras utanför lekytans
staket. Staketet bör också bytas till ett trästaket som
anknyter till karaktären vid Barnängens gård. Det
borde undersökas om det går att öppna upp parken mot
Barnängens gård. Dagvattenrännan och allén skulle
kunna tydliggöras med blommande perennplanteringar.
Den upptrampade gångvägen längs med kajen skulle
kunna göras permanent och i samband med det
behöver vegetationens placering ses över. När man rör
sig utmed bostadshusen bör vegetationen fungera som
ett skydd mellan bostadshusen och gångvägen, idag är
det tvärtom.
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Grönt vardagsrum: Lekplatsen används mycket
av förskolor och skulle kunna utökas och utvecklas
ytterligare. Odling i parken skulle också kunna utredas.
Barnängsparken har bättre rumslighet än Anna Lindhs
park, vilket gör att ﬂer nyttjar gräsytan till picknick här.
Här rör sig också många cyklister, vilket ibland leder
till konﬂikter mellan gående och cyklister.
Ekologisk infrastruktur: Det är viktigt att bevara
den stora arealen icke hårdgjord yta, särskilt gräsytan
utmed dagvattenrännan är viktig och kan fungera
som översvämningsyta. Gräsytan kan utvecklas
med lökplanteringar för att få mer blomning och
upplevelsevärden över större del av året. Den
biologiska mångfalden skulle kunna ökas i hela parken
genom att öka andelen planteringar med blommande
och bärande buskar och perenner. I slänten (2) skulle
en ängsyta kunna anläggas och ﬂer buskarter planteras.

3

1

1. Ränndal, 2. Slänt, 3. Lekplats, 4. Barnängens gård.
Skala 1:2000.

I parken finns lekpark i skugga med lekstugor.

Ränndal.

Vårda:
•
•

Gör upptrampade stigar permanenta
Gräsytan

Utveckla:
•
•
•

Bevara:
•
•
•
•
•
•

Den inﬁltrerande gräsytan
Trädallé som ramar in parken
Utblick mot kanalen
Lekmiljö
Skuggande träd
Parkens funktion som översvämningsyta

•
•
•
•
•

Utöka lekytan och höj lekvärdet
Öppna upp mot Barnängens gård
Finare staket runt lekytan och blommande
buskar
Odling och lekredskap i samråd med boende
och förskole-verksamhet
Perennplanteringar under träden i allén
Perennplanteringar vid dagvattenrännan
Gräsytan med ängs och lökplanteringar
Slänten med ﬂer buskarter och äng

Informella gångvägar över gräsytan i Barnängsparken.
Barnängsparken

| 71

26. Bergsgruvan

tan

nsga

72 | Berggruvan

erma

Grön karaktär: Bergsgruvan är en central viktig
park med stort kulturhistoriskt värde och med bra
grundkvaliteter så som ﬁna rumsligheter, vackra stora
träd och väl anpassad lek. Bergsgruvans parkrum
upplevs vackert mellan träden från Rosenlundsgatan
medan entréerna från Timmermansgatan behöver
förbättras. Parken behöver kopplas ihop med
Tantolunden bättre så att passagen däremellan upplevs
tryggare. Det nordvästra hörnet skulle kunna göras

6

2

n

Analys

3

gata

Storlek: 2,1 ha
Karaktär: Kvarterspark 1940-tal och 1990-tal.
Innehåll: I parken ﬁnns en lekplats med
specialdesignade lekredskap för att passa barn med
funktionshinder (1). Här ﬁnns även bollplan (2),
duschbad och en cykelslinga (4). För övrigt består
parken av böljande öppna gräsytor med inslag av
träd och buskar av varierande arter. Flera av träden är
gamla och mycket stora. I parkens norra del ﬁnns ett
mindre område av naturkaraktär med en del klipphällar
(3). I sydvästra delen går ett viktigt gång- och
cykelstråk som förbinder Södra Stationsområdet med
Tantolunden.

Grönt vardagsrum: Lekplatsen är omtyckt och
välbesökt och används dagligen av stora mängder
barn, både förskolegrupper och skolklasser,. Det
stora besökstrycket gör att lekparken är i behov av
upprustning. Parken är en social mötesplats med
aktiviteter som bollspel, duschbad, lek, ﬂexibla
gräsytor samt ett antal verksamheter så som förskola,
scoutkår och thaikiosk. Ytorna kring dessa behöver ses
över (5, 6) och även konstgräsytan (1) behöver rustas.
Det ﬁnns vistelsestödjande funktioner så som wc och
tak men leken är småbarnsinriktad. Södra delen av
parken är mörk och skulle behöva bättre belysning. Det
behöver tillföras sittplatser i delar av parken.

tan

rgsga

e
Högb

lunds

Beskrivning

om till en ﬁn och identitetsskapande entréplats från
Rosenlundsgatan. En koppling från Rosenlundsgatans
övre nivå ner till parkens sydvästra hörn skulle vara bra
för att öka parkens tillgänglighet och förbättra ﬂödena
i området.

n
Rose

Parken anlades mellan åren 1941-1946. Målsättningen
var att i första hand skapa en lekpark för de många
barn som bodde i de omkringliggande hyreshusen.
Parkanläggningen är ritad av Erik Glemme. Parken
byggdes om 1992, då den tillgänglighetsanpassades
och försågs med specialbyggda lekredskap och även
en grotta med gruvkänsla. Tidigare bedrevs här
parkleksverksamhet.

Timm

Historik

1

tan

rsga

5

u
Fatb

4

1. Bollplan, 2. Lekplats, 3. Naturparti, 4. Gång- och cykelstråk, 5. Scoutlokal, 6. Thaikiosk. Skala 1:4000.

Ekologisk infrastruktur: I Bergsgruvan ﬁnns många
stora träd och slänter med treskiktsvegetation och
den är en potentiell spridningskorridor om en grön
koppling skapas i förlängningen mot Tantolunden.
I parken ﬁnns också täta buskage och bärande och
blommande träd och buskar. Grönytor och stora
breda lövträd ﬁnns som dagvattenhanterande inslag.
Grönytorna i lågpunkt skulle kunna utvecklas och de
ekologiska värdena i naturmarkspartiet skulle kunna
öka. Den lilla triangelformade parkytan i det sydvästra
hörnet söder om gång- och cykelvägen (4) skulle
kunna bli en liten naturvärdespark med rik frodig
grönska och stor artrikedom.
Entré norrifrån från Rosenlundgatan, skulle kunna utvecklas till en tydligare entréplats till parken.

Fotbollsplan med konstgräs. Stora lindar i bakgrunden.

Vårda:
•
•

Avsluta inaktivt brukaravtal och ta bort
odlingslådor som inte sköts
Rusta upp lekplatsen och konstgräsplanen

Utveckla:

Bevara:

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Stora vackra träd
Bergsgruvans fantastiska parkrum och dess
skala
Naturmarkskaraktär i slänterna med rikt
mellanskikt
Fin lekplats
Olika typer av sittmöjligheter t.ex. de gula
stolarna i parken

•
•
•

Bättre entréer till parken
En grön koppling till Tantolunden
Ytor kring scoutlokalen och thaikiosken
Lekhusen med inredning och leksaker
De ekologiska värdena i naturpartiet i norra
delen av parken
En naturvärdespark i det sydvästra hörnet av
parken
Parkens identitet, skapa en mer
sammanhållen park
Koppling mellan Rosenlundsgatan och parken
Utred möjligheten att åter öppna en
bemannad parklek

Lummig planskild cykel- och gångväg i parkens södra del.
Berggruvan
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27. Bjurholmsplan
Bjurh

Storlek: 0,3 ha
Karaktär: Kvarterspark, parktorg, 1920-tal.
Innehåll: Bjurholmsplan är en bostadsnära park med
lek -och solytor. Mittenpartiet utgörs av en stor gräsyta
(3) med en gammal lönn och en liten kulle.
På sidorna löper breda grusade gångar som kantas av
rosenhagtorn mot gatan. Längs gångarna ﬁnns många
sittplatser (4), en del med bord. I norra delen ﬁnns en
lekplats (1) med gungor, gungdjur, rutschbana och
sandlåda. Ovanför lekplatsen står det cyklar (2) längs
hela gatan, även i de södra delarna vid parkens entréer
ﬁnns cykelställ. Parkeringsplatser (5) ﬁnns på både den
östra och västra delen av parken.

Grönt vardagsrum: Parken nyttjas främst av de
boende i närheten för lek, sol och picknick, men även
att sitta ner vid bänkborden och bänkarna placerade
vid parkens östra och västra sidor. Fler typer av
sittplatser som t.ex. ﬂer bänkbord och solstolar på
gräsytan skulle öka användningen. Att belysa den
stora lönnen, lekplatsen och strategiska platser skulle
öka trivseln och tryggheten i parken.
Ekologisk infrastruktur: Den stora lönnen
tillsammans med rosenhagtornen och buskarna
som omringar parken är viktiga att behålla.
Buskplanteringarna kan kompletteras med ﬂer arter
och mer blommande och bärande buskar. Holkar i
träden är ytterligare ett sätt att stärka de ekologiska
och pedagogiska värdena. Lekplatsen kan tillföras mer
grönska.

1
5

n

Beskrivning

skulle kunna bli cykelparkering istället för
bilparkering. Lekplatsen behöver ses över och
lekvärdena behöver stärkas.

gata

Bjurholmsplan är en liten park som anlades med
planteringar åren 1915-16. Parken lades om under
1920- och 30-talen och genomgick senare också
förändringar i samband med traﬁkanordningar på
1950- talet. Den rustades senast upp 1997.
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Historik
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1. Lekplats, 2. Cykelställ, 3. Gräsyta, 4. Sittplatser, 5.
Bilparkering. Skala 1:1000.

Analys
Grön karaktär: Parken har en mycket ﬁn rumslighet
och omringas av häckar eller rosenhagtorn i söder.
Den södra kanten mot gatan skulle behövas ses över,
gräset är i behov av upprustning och en häck skulle
ytterligare öka parkens rumslighet och skydda gräset.
Parken är belamrad med cyklar och har parkeringar
som tar av parkens yta. Detta till trots är parken en
liten grön oas. Cykelparkeringarna skulle kunna
integreras bättre i parken genom att placeras och
gömmas i häckar. Även en av parkeringsplatserna
Lekplatsen i norr.
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Gräsyta med en stor gammal lönn på en kulle.

Bevara:
•
•
•

Den ﬁna rumsligheten i parken
Stora träd
Blommande träd

Vårda:
•
•
•

Gräsytan
Planteringarna
Kanten mot söder

Utveckla:
•
•
•
•

Ta fram ett helt nytt program för parken med
aktiv dialog med de boende
Cykelparkeringar
1920-talskaraktären
Återplantera kastanj i sydvästra hörnet

Sittplatser med bord längs den västra kanten.
Bjurholmsplan
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28. Blecktornsplan
Historik

nd

Grön karaktär: Blecktornsområdet är en av de
särskilt utpekade värdekärnorna inom riksintresse för
kulturmiljövården. Det oﬀentliga parkrummet upplevs
särskilt i den östra delen som intimt och privat, en
typisk ”trädgårdspark”. De boendes möbler ﬁnns
utsatta vilket förstärker känslan av privat bostadsgård.
Det ﬁnns en gammal rosplantering (3) i behov av
upprustning. Dess placering behöver ses över för att
kunna öppna upp och tillgängliggöra den östra delen
mer för allmänheten. En del av de äldre buskarna,
som doftschersmin är i behov av föryngring. Helheten
störs av att det förekommer diﬀusa kanter mellan olika

2

en

ig

grä

Analys

Grönt vardagsrum: Parken är en grön oas som
främst används av de boende. Parken används mycket
som sol, häng och grillplats. Hit söker man sig för
lugn och ro. Tillgängliga sittplatser behövs. Idag sköts
den östra delen av de boende via brukaravtal, detta
bör bevaras men det är viktigt att platsen inte känns
som en innergård utan som en oﬀentlig park. Parken
har tidigare haft en liten lekplats som har tagits bort,
behovet av lek behöver utredas.

4
3

rps

Storlek: 0,3
Karaktär: Kvarterspark, bostadsnära park
Innehåll: Uppe på en höjd ligger den lummiga
och kuperade park, som bildar en innergård mellan
huskropparna. Den är naturlikt anlagd med gräsmattor,
höga träd, buskage (2) och berg i dagen. En gångväg
som avslutas med en trappa (1), leder genom västra
delen fram till Notvarpsgränd som delar området i två
delar.

n
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Meta

tva

Beskrivning

typer av ytor och gräsytorna är i behov av upprustning.
En översyn av cykelparkeringarna behövs, gärna
med komplettering av ﬂer ordnade cykelställ. En
skötselplan för hela området bör tas fram. Det är viktigt
att bevara och återskapa kulturhistoriska element vid
upprustning, jämför bevarande- och upprustningsplan
för Rödabergen.

No

Parken anlades 1927-28 som en central och viktig
del i bostadsområdet Lilla Blecktornsområdet.
Hela området är idag blåklassat av Stockholms
Stadsmuseum.
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1. Trappa, 2. Buskage, 3. Dålig rosplantering, 4. stamsyren
och cykelställ. Skala 1:2000.

Ekologisk infrastruktur: Platsen har många
stora träd som ask, lönn, alm och poppel men även
äppelträd och blommande och bärande buskar som bör
bevaras. Det behövs gallras och föryngringsbeskäras,
både buskar och träd. På vissa platser skulle död ved
kunna stå kvar, döda almar behöver dock tas bort.
En trädvårdsplan behöver tas fram. För att öka de
ekologiska värdena skulle ﬂer fjärilsrabatter och ängar
kunna skapas på vissa delar där det idag är gräsmatta.
Även holkar kan sättas upp i träden.

Den västra delen av parken upplevs som en lummig grön lunga.
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Stora lövträd är viktiga att bevara.

Bevara:

Utveckla:

•
•
•
•

•

•

Den gröna lugna oasen
De tidstypiska växterna
Möjligheten att sitta i solen
Möjligheten för de boende att sköta den
östra delen
Stora träd och den stora stamsyrenen (4)

•
•
•

Vårda:
•
•
•
•
•
•

Gräsytor
Dricksfontänen
Trätrappan
Gallra och föryngringsbeskär buskar, ej
stamsyren (4)
Komplettera och öka diversiteten i glesa
buskage
Låt död ved ligga kvar

•
•
•
•
•

Öppna upp den östra delen så att det blir en
park också för allmänheten
Utreda behovet av lek i området
Förslag på utrustning som förstärker den
hemtrevliga trädgårdskänslan
Ta fram en skötselplan för området, som
kan vara underlag för ev. brukaravtal eller
för överlåtelse av förvaltningsansvaret till
kringliggande fastighetsägare
En trädvårdsplan
Fjärilsrabatter och äng
Holkar
Fler cykelställ
Tillgängliga sittplatser

Den nordöstra delen av parken upplevs som privat på
grund av de olika möblerna, odling, grillar m.m.
Blecktornsplan | 77

29. Cornelisparken/Albert
Engströms Trappor
Historik

Analys
Grön karaktär: Parken har ﬂera ﬁna utsiktsplatser
med soﬀor längs promenadvägen mellan Mäster
Mikaels Gata och Albert Engströms trappor.
Parkens utformning är viktig för det kulturhistoriskt

Grönt vardagsrum: Parken är en viktig resurs för
den intilliggande skolan men är främst ett uppskattat
gångstråk mellan Katarina kyrka och Fjällgatan. Hit
kommer man för att titta på utsikten eller att få en
lugn stund, detta är viktigt att bevara. Ett väderskydd
som ungdomarna kan använda istället för lusthuset i
Glasbrukstäppan vore en bra komplettering till platsen.

2
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Gata

Storlek: 0,1 ha
Karaktär: Kvarterspark
Innehåll: Parken ligger som yttersta utpost på
Glasbruksklippan i hörnet av Katarinavägen och
Renstiernas Gata. Mittendelen är en öppen gräsyta
som omges av grusade gångar. Mot skolan (4)
ﬁnns buskplanteringar och soﬀor. Mot branten
ﬁnns staket och en träplatå (2) som kan användas
som utomhusscen. I det nordvästra hörnet ligger
”Predikstolen” (5), en liten upphöjd, plattlagd terrass
som ramas in av skyddande murar. Här ﬁnns soﬀor och
planteringar med buskar (tidigare perennplanteringar
ritade av Walter Bauer).

5

rnas

Beskrivning

värdefulla områdets karaktär. Parken är i behov
av upprustning och många planteringar behöver
kompletteringsplanteras. Kanterna mellan gräsyta och
gångytor ﬂyter ut i varandra och behöver ordnas upp
med friser. Parken ligger inom ett område där det är
brist på kvartersparker. För att kompensera denna brist
bör skötseln vara intensiv och upprustning ske så fort
behov uppstår. Det är viktigt att sly som skymmer
utsikten tas bort. ”Predikstolen” är ett ﬁnt inslag i
parken, men den är i behov av upprustning, främst när
det gäller planteringarna.

tie
Rens

Parken anlades 1941 med gräsytor, sittplatser och
en trappförbindelse (1) ner till Renstiernas gata.
Parken hette då Glasbruksklippan och hörde ihop med
Glasbrukstäppan. De båda parkerna anlades kring det
nybyggda Hantverksinstitutet, som numera är skola.
Sitt nuvarande namn ﬁck parken år 2000. Parken
rustades upp 2005. År 2007 restes en staty av Cornelis
Vreeswijk (3) gjord av konstnären Bitte Jonason
Åkerlund.

4

1. Albert Engströms Trappor, 2. Utsiktsplats med träplatå,
3. Skulptur, 4. Friskola, 5. ”Predikstolen”, 6. Gräsyta mot
bostäder. Skala 1:1000.

Ekologisk infrastruktur: Förutom den stora lönnen
och askarna som ﬁnns i parken är slänterna viktiga
med sin naturliga vegetation. Dessa skulle kunna
utvecklas mer med ﬂer arter och torräng och här skulle
även holkar kunna placeras. Gräsytan vid bostäderna
borde omvandlas till en artrik buskplantering. Vid
komplettering av buskplanteringar eller ﬁnplanteringar
är det viktigt att tänka på att skapa diversa planteringar
med blomning som drar till sig bin och andra
pollinerare.

Skulptur av Cornelis Wreeswijk.
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Stor lönn på gräsytan.

Vårda:
•
•
•
•
•

Parken med hög skötselnivå
Gräsmattan
Se över perennplanteringar vid
”Predikstolen”, rusta räcken och parksoffor
Kompletteringsplantera rosplanteringen
Avlägsna sly kontinuerligt utmed trappa och
längs staket vid branten

Utveckla:
Bevara:

•
•
•

•
•

•

•
•
•

Den ﬁna skulpturen
Utsiktsparken med sina kulturhistoriska
värden
Lugnet
Stor lönn och askar
Naturlig vegetation i slänter och vid trappa

•
•

Finplanteringar
Friser mellan gräs -och grusytor
Plantera artrika buskplanteringar i grönytan
intill bostäder (6)
Slänterna med ﬂer arter och torräng och
holkar
Kompletterande sittplatser
Väderskydd/tak som skyddar mot sol och
regn

”Predikstolen” med utsikt över Stockholm.
Cornelisparken/Albert Engströms Trappor
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30. Danviksklippan
Vä
r

Historik
Klippan bebyggdes i början av 1940-talet och
parkområdet med lekplats och en plaskdamm
tillkom då. I den branta terrängen ordnades
gångvägsförbindelser med trappor och sittplatser. En
utsiktsplats ordnades 1947 på den plats där en kvarn
tidigare funnits.

m

där möjligheten till förbättrad belysning och en
permanent grill bör ses över. Parken ligger ganska
isolerad uppe på sin topp och en bättre koppling ner till
Henriksdalshamnen och Anders Franzéns park behövs.
Även en nedre koppling i form av en träspång längst
kanalen mot Nacka vore välgörande för hela området.

en

2

en

3
1

Beskrivning
Storlek: 0,9
Karaktär: Kvarterspark, parkstråk
Innehåll: På Danviksklippans topp ﬁnns i anslutning
till Hästholmsvägen en liten park som är uppdelad
i tre olika lekrum (1), åtskilda av staket. I rummen
ﬁnns gungor, sandlåda, volträcke mm. En cirkelrund
plaskdamm har tidigare funnits. Idag är den ersatt med
en plantering och sittplatser (2). Öster om lekplatsen
ﬁnns en ﬁn öppen gräsyta med solitärträd och
enstaka picknickbord som omgärdas av smidesräcke.
Gröna ytor ﬁnns även söder och väster om klippans
bebyggelse. Ytorna är utformade som en naturlik park
med uppvuxna träd. Här ﬁnns en gångväg med trappor
och små sittplatser och en stor cirkulär utsiktsplats (3)
med utsikt mot kanalen och Norra Hammarbyhamnen.
I branten ner mot kanalen ﬁnns det odling och
grillplats (4).

Grönt vardagsrum: Denna park används främst av
de boende på Danviksklippan till sol, promenad, lek,
utsikt, grill och odling. Det ﬁnns många sittplatser
i parken, framförallt parksoﬀor och några enstaka
picknickbord. Gräsytorna används både till solning
och picknick. Vid odlingen och grillplatsen (4) sköter
Stockholmshem området. Slänten ner mot kanalen
används också av många som klättrar i branten. Vid
upprustning av parken och framförallt lekplatsen är
det viktigt att ha en dialog med de boende genom
boenderådet.
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1. Lekplats, 2. Plantering, 3. Utsiktsplats, 4. Grill och odling. Skala 1:4000.

Ekologisk infrastruktur: Förutom de stora
träden som ﬁnns i parken så har den naturlika
treskiktsvegetationen i slänten störst ekologiskt värde.
Det är viktigt att behålla denna men även att skapa en
trädvårdsplan för hela området med syfte att skapa ett
olikåldrigt trädbestånd. Här ﬁnns idag lite död ved,
men det kan med fördel utvecklas.

Analys
Grön karaktär: Danviksklippan är en bostadsnära,
intim och småskalig parkmiljö. Det ﬁnns många stora,
karaktärskapande träd t.ex. hästkastanj, ask och stora
buskage med bland annat cotoneaster och syrén som är
viktiga att behålla. Dessa behöver föryngringsbeskäras
men också kompletteras. Lekplatsen behöver rustas
och förnyas. Utsiktsplatsen behöver en totalrenovering
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Stor gräsyta med picknickbord.

Lekpark med både sol och skugga.

Vårda:
•
•
•
•

Bevara:
•
•
•
•
•
•
•

Smidesräckena både i slänt och runt gräsytan
i parken
Utsiktsplatsen
Rumsligheten i parken
Öppna inﬁltrerande gräsytor
Stora träd
Lekplatsen
De höga ekologiska värdena i slänterna

Utsiktsplatsen
Räcken vid gångstigar i slänten
Planteringen vid den gamla plaskdammen
Låta död ved ligga kvar i slänten

Utveckla:
•
•
•
•
•
•

Lekplatsen med ny lekutrustning och ﬂer
lekvärden
Bättre koppling mellan Danviksklippan och
Anders Franzéns park
Träspång längs med vattnet till Nacka
Komplettera med ﬂer räcken vid
gångstigarna i slänten
Komplettera buskplanteringarna
En trädvårdsplan

Små smitvägar längs branten med handledare.
Danviksklippan
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31. Droskan

Grönt vardagsrum: Parken och särskilt
bollplanen används av Katarina Norra skola både
för gymnastikundervisning och på raster. Lekplatsen
i väster har ett intensivt användande. Många
kringboende rastar sina hundar i parken. Vid utveckling
av nytt program för parken är det viktigt att ha en
dialog med de boende, förskolan och skolan. Parken
har en viktig roll att spela som en grön oas.

3

tan

Storlek: 0,3 ha
Karaktär: Kvarterspark, aktivitetspark
Innehåll: Park med stora träd, bollplan, lekytor och
sittplatser. Nästan hela parken omsluts av staket och
trädrader. Parksoﬀor och bänkar ﬁnns på ﬂera ställen.
Den östra delen, som är mest grönskande, ramas in av
rabatter med planterade buskar, marktäckare, perenner
och lökar. Här ﬁnns även en upphöjd gräsyta (4). På
den grusade platån (3) ﬁnns lekskulpturerna ”Fisken”
och en nytillverkad ”Tuﬀsen”. I parkens mitt har
konstgräs lagts på den inhägnade bollplanen (2). Kring
planen ﬁnns pelarekar och nya, vridbara sittmöbler.
I parkens västra del ﬁnns en större inhägnad lekplats
(1). Mot Folkungagatan står ett antal byggnader bl.a.
kiosker, elnätstation och en pissoar (5).

Grön karaktär: Parkens existens är oerhört viktig
i den täta stenstaden. Generellt är parkens intensiva
delar, lek och bollplanen i behov av upprustning.
Lekplatsen upplevs privat och det är oklart om den
är förskolegård eller allmän lekplats. Den nyttjas till
stor del som skolgård. Eftersom parken idag består
av tre separata delar bör ett program tas fram för ny
gestaltning och disposition. De stora, uppvuxna träden
är karaktärskapande och ger platsen välbehövlig
skugga och är viktiga att behålla. Parken ligger inom
område där det är brist på kvartersparker. För att
kompensera denna brist bör parkens skötsel vara
intensiv och upprustning ske så fort behov uppstår.

naga

Beskrivning

Analys

rman

1938 började arbetena med att anlägga en lekplats i
kvarteret Droskan och Droskhästen. Den blev senare
parken Droskan. Samma år planterades också olika
träd som poppel, oxel, kastanj, lönn och alm. Den
abstrakta lekskulpturen ”Tuﬀsen” sattes upp 1949.
Den ﬂyttades senare till Rosenlundsparken. En nygjord
kopia är nu tillbaka igen. Parken byggdes om år 2005.

Söde

Historik
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1. Lekplats, 2. Bollplan, 3. Grusad platå, 4. Upphöjd gräsyta och planteringar, 5. Kiosker och pissoar. Skala 1:1000.

Ekologisk infrastruktur: De ekologiska värdena i
denna park är de stora träden och dessa är viktiga att
behålla. Det ﬁnns även ﬁna planteringar i den östra
delen som är viktiga att återskapa vid nytt program.
Att skapa växtlighet som är robust men också ger
blomning och artrikedom till platsen är viktigt.

Lekskulptur ”Tuﬀsen”.
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Den upphöjda grusade platån med bollplanen i bakgrunden.

Bevara:
•
•
•

Parken, då det är brist på kvartersparker i
detta område
Smidesstaket
Stora träd

Vårda:
•
•

Träden utmed Tjärhovsgatan
Parken med intensiv skötsel

Utveckla:
•

•

Hela dispositionen av parken behöver ses
över. Nytt program för hela parken, där
lekparken inte känns så privat, bollplanen får
ﬂer användningar och aktiviteterna tydligt
integreras i grönska bör tas fram
Dialogprocess med boende, förskolor och
skolor

Lekplats.
Droskan
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32. Eriksdalslunden

Ringvägen

Historik

Grön karaktär: Parken är lummig och slänterna
ner mot parkrummet är vackra och ger parken en ﬁn
rumslighet. De stora träden i parken och de många
buskagen gör parken skuggig, frodig och vindstilla.
Det faktum att parken är nedsänkt i förhållande till
kringliggande vägar gör att den blir en lugn sänka.
Slänterna är vackra och fyllda med lökblomning på
våren. Perennplanteringen behöver ses över. Trapporna
ner till parken är i bra skick. Gångvägen i östra delen
av parken leder bara till en brant trappa där det inte
84
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Ekologisk infrastruktur: Den lilla parken är mycket
lummig och är en potentiell spridningskorridor för
djur och växter mellan slänterna vid Skanstull. Här
ﬁnns naturvårdsarten alm och både fåglar, insekter
och smådjur. I parkens mellanskikt ﬁnns mycket
täta buskage, främst i parkens västra delar, som är
gynnsamma för småfågel. Buskagen i slänterna är
också artrika och kolonilottsområdet bidrar med
blommande och bärande träd och buskar. Detta gör att
parken har en hög aktivitet av humlor, bin, fjärilar och
fåglar. I parken ﬁnns också räv, grävling, rådjur och
hare. Andra värdefulla habitat i parken är lämnad död
ved vilket gynnar insekter. Parken som helhet bedöms
ha en god luft-, buller- och mikroklimatreglerande
funktion.

Gräsgatan

ln

Analys

Grönt vardagsrum: De kolonilotter (1) som ﬁnns
i parken tillför blomprakt och aktivitet men skulle
kunna bidra mer till parken om koloniområdets
gångvägar öppnade upp sig mer mot parken. Att få till
bättre förbindelser i parken skulle också bidra till att
parken upplevs tryggare att röra sig i och ﬂer skulle
förhoppningsvis välja att både röra sig i parken och
vistas i den.

3

1

unne

Storlek: 0,9 ha
Karaktär: kvarterspark
Innehåll: Parken sluttar från Ringvägen ner
mot Eriksdalsbadet som ligger på andra sidan
järnvägsspåren (5). I sluttningen ﬁnns många stora
träd, ﬂera av dem är lönnar. Här ﬁnns också en sittplats
med perennplanteringar. I parkens västra del ﬁnns
fruktträd bevarade från de kolonilotter som tidigare
fanns här. I öster övergår parken till ett gångstråk (2)
med buskplanterade slänter.

rledst

Beskrivning

går att komma vidare ner till Årstaviken. Den bristande
kopplingen i nord-sydlig riktning behöver åtgärdas,
Det fanns tidigare en bro över spårområdet och det
bör utredas om denna koppling kan återskapas för att
förstärka det viktiga sambandet ner mot Årstaviken.
Entrén från Gräsgatan är otydlig och hela gatumiljöns
koppling till parken och rörelsen över slänten behöver
ses över. Det ﬁnns också en informell gångväg (7) över
spåren och vidare ner mot Årstaviken. Denna bör om
möjligt byggas om till en formell gångväg med bättre
tillgänglighet och belysning.

Söde

Eriksdalslunden är namnet på hela naturområdet
från Ringvägen ner mot Årstaviken ända bort mot
Södersjukhuset men är också namnet på den park som
ligger mellan Söderledstunneln och Eriksdalsbadet.
Bostadshuset i parkens nordvästra del byggdes
år 2000. Parken nyanlades 2006 i samband med
byggande av ett hotellöver Söderledstunneln.
Spårområdet som parken gränsar mot i söder är ett
gammalt industrispår.

Eriksdalsg

atan
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1. Kolonilottsområde Eriksdalslunden, 2. Gångstråk med slänter,
3. Gångstråk till Eriksdalsbadet, 4. Eriksdalsbadet, 5. Spårområde, 6. Promenadväg, 7. Informell gångväg. Skala 1:4000.

Trappa ned i parken från gångvägen mellan Ringvägen och
Eriksdalsbadet. I bakrunden syns kolonilottsområdet.

Eriksdalslunden är en nedsänkt park som sluttar upp mot
Ringvägen och Söderleden.

Bevara:
•
•
•

Parkens ﬁna slänter
Stora träd
Artrikedomen i parken

Vårda:
•
•
•

Röjd ved bör regelmässigt lämnas som död
ved
Planteringen bör ses över. Eventuellt byta ut
perenner
Bättre belysning för ökad trygghet

Utveckla:
•

•

Det viktiga sambandet mellan Ringvägen/
Skanstull och Årstaviken med genomgående
stråk igenom parken i nord-sydlig riktning
Entréer och kopplingar till
koloniträdgårdsområdet

Marken sluttar brant ned från Ringvägen och landskapsformen är utpekad som viktig för Stockholms landskapsbild.
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Beskrivning
Karaktär: Kvarterspark
Storlek: 0,9 ha
Innehåll: Parkens gräsyta ramas in av buskar och
ﬁnplanteringar. I parken ﬁnns ﬂera stora träd och
perennplanteringar. I gräsytans lågpunkt ﬁnns en
perennplantering med vattentåliga växter som tar hand
om dagvattnet från parken men även vattentrappans
(2) vatten. Genom parken går ett gång- och cykelstråk
och närmast Färgargården i norr ﬁnns små trädgårdar
(3). Söder om parken ﬁnns det en platsbildning med
blommande träd i hårdgjord yta som angränsar till
en vändplan (4). Mellan Ljusterögatan och trappan
upp till Barnängsgatan ﬁnns naturmark. I anslutning
till Ljusterögatan ﬁnns en del klippta gräsytor och
förgårdsmark.

Analys
Grön karaktär: Vid upprustningen 2018 ﬁck parken
tydliga entréer och träd och buskar gallrades för att få
ner mer sol i parken och ny gräsmatta anlades. Parken
ﬁck också ny belysning och vändplanen (4) i parkens
södra del har minskat i storlek till förmån för en större
torgyta med blommande träd. Angöringen (5) till
dagverksamheten i kv Pumpan har begränsats genom
både traﬁkskyltning och ändrad utformning. Parken är
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Grönt vardagsrum: Platsen används främst av
de boende i närheten och av dagverksamheten i kv
Pumpan. Parken är en rofylld plats med många olika
sätt att sitta på, parksoﬀor, picknickbord, bänk runt
träd och solstolar. Vattentrappan har adderat lekvärden
till platsen. De små trädgårdarna mot Färgargården
sköts idag av de boende, något som fungerar bra och
det känns tydligt vad som är oﬀentligt och vad som är
privat. Vid bygget av den nya tunnelbaneuppgången
kommer förmodligen parkens användning att ökas.

gata

rö
g

en lummig del av gångstråket mellan Katarina Bangata
och Barnängen. En koppling från nordväst saknas och
det bör utredas om en sådan kan tillskapas. Det ﬁnns
privatiserad mark norr om Färgargårdstorget som
behöver ses över.

ste

Namnet Färgargårdstorget kommer av att här låg ett
färgeri där man färgade tyger i slutet av 1600-talet
fram till 1930-talet. Färgargården (1) ﬁnns kvar men är
idag bostäder. Stenhuset vid Barnängsgatan står också
kvar medan resterande bebyggelse har rivits. Parken
rustades 2018.
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1. Färgargården, 2. Vattentrappa, 3. Trädgårdar till bostäder,
4. Vändplan, 5. Angöring till kv Pumpan, 6. Stenhuset. Skala
1:3000.

Ekologisk infrastruktur: I parken ﬁnns många stora
träd som, alm, ek, oxel och lönn. Det ﬁnns också ett
antal mindre blommande träd och trädbuskar som
magnolia, körsbär, skogskornell, syren och sälg. Alla
dessa träd är viktiga att behålla. Sälgen är särskilt
viktig då många av de insekter som vi känner som
pollinatörer; bin, humlor och fjärilar, har sälgpollen
och nektar som första mål mat när de vaknar ur
vinterdvalan. Även mångfalden av buskar och
perenner är viktig att bevara. I naturmarken ﬁnns
det treskiktvegetation som bör bevaras men som kan
utvecklas genom att bevara mer död ved. Holkarna
som sitter i träden är också viktiga att behålla.
Planteringarna, skelettjorden och gräsytan tar hand om
största delen av platsens dagvatten.
Möblering med solstolar och picknickbord.

Vattentrappa med perennplantering som kan ta hand om
både dagvatten och vatten från vattentrappan.

Bevara:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stora träd
Vattentrappa
Många olika typer av sittplatser
Skötseln av trädgårdarna mot Färgargården
av de boende
Planteringar som del i dagvattenhanteringen
Blommande träd och sälg
Diversitet av perenner och buskar
Naturmarken
Holkar

Vårda:
•
•
•

Gräsytan
Planteringarna
Buskar och träd

Utveckla:
•
•
•

Perenner längs Ljusterögatan
Bättre koppling upp mot Ljusterögatan
Död ved i naturmarken mot Ljusterögatan

Entréplatsen med blommande träd i fögrunden och parken
i bakgrunden.
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Östg

34. Gotlandsparken

ötag

Parken anlades 1968 för synskadade. Hösten 2000
renoverades parken.

Beskrivning
Storlek: 0,4 ha
Karaktär: Kvarterspark
Innehåll: Denna långsmala och välstrukturerade
park ligger i gatans mitt omgärdad av klippta häckar.
Inuti ﬁnns grusade gångvägar och en rad mindre rum
med olika innehåll, som ska stimulerar hörseln och
känseln. Bl a ﬁnns ett upphöjt vattenkar i ett rum som
avgränsas av halvhöga rubbelmurar. Mitt i parken ﬁnns
en lekplats (1), med upplysta lekskulpturer. I parkens
östra del ﬁnns en hundrastgård (4). I väster ﬁnns en
blomstergård (2) med perenner. Här ﬁnns också en
bronsskulptur med reliefer.

Analys
Grön karaktär: Vid parkens upprustning 2000 var
målet att öka tillgängligheten med särskild hänsyn till
synskadade. Deras behov har legat till grund för val
av växter och skulpturer. Parken är idag i behov av
ny upprustning och det behöver tas fram ett program
som ser över parkens utformning och innehåll i sin
helhet. Vattenkaret med porlande vatten fungerar ej
och perennerna i blomstergården består inte längre
av blommande aromatiska perenner. Murar och
häckar är för höga och avskärmande. Parken är byggd

med mycket ﬁna taktila material som är önskvärt att
återanvända vid omgestaltning av parken. Att parken
är utformad för synskadade framgår inte och en skylt
som informerade om detta skulle behövas. Trappan
ner mot Götgatan (3) behöver ses över och riktas rätt,
idag ligger en kiosk vid trappans fot som försvårar en
omriktning av trappan. Parken ligger inom ett område
som har brist på kvartersparker. För att kompensera
bristen bör skötseln vara intensiv och upprustning
göras så snart behov uppstår.
Grönt vardagsrum: Användandet av parken
begränsas av hur den är utformad och ett nytt program
för den ska även ta hänsyn till andra grupper än
synskadade. Hundrastgården är mycket välanvänd
men behöver hög skötselnivå.
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1. Lekplats, 2. Blomstergård, 3. Trappa mot Götgatan, 4.
Hundrastgård. Skala 1:2000.

Ekologisk infrastruktur: Det ﬁnns många stora träd
och blommande träd som är viktiga att behålla. Buskar
och planteringar kan utvecklas med ﬂer arter och
blommor som drar till sig pollinerare. Även holkar kan
sättas upp i parken.

Perennplanteringar och bronsskulpturen ”Noaks Ark”.
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Vårda:
•

•
•

Den genomgående gångvägen i parken och hundrastgården
till höger.

De fyrkantiga planteringarna i
blomstergården, komplettera med
aromatiska perenner
Hundrastgårdens skötsel
Parken med hög skötselnivå pga. brist på
kvartersparker i området

Utveckla:
•
•

Bevara:
•
•
•
•

Rum i rummet med intim skala
De påkostade materialen, murar och
markmaterial
Stora träd
Populär hundrastgård för synskadade

•
•
•

•
•

Nytt program för parken med fokus på
synskadade men även andra grupper
Information i form av skylt om att parken är
utformad för blinda
Hundrastgården med ﬂer sittplatser
Trappan ner mot Götgatan
Dialog med de boende, Synskadades
Riksförbund och andra verksamheter vid
utveckling av nytt program
Mer diversitet i planteringar
Holkar

Rum med vattenkar och upphöjda planteringar.
Gotlandsparken
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35. Haren - Norra Bysistäppan

Analys
Grön karaktär: Parken som är en uppskattad lekplats
är också en kvarterspark med ﬁna rumsligheter och
väl bevarade vackra material i granitmurar, räcken,
grindar, trappor och växtlighet. Parken har tydliga
vackra entréer och är välskött och i relativt gott
skick. Dock är vissa buskage och gräsytor i behov
av upprustning. Det ﬁnns många planteringsytor i
parken som behöver kompletteringsplanteras. Buskar
fanns förut i den upphöjda planteringen längs med
Brännkyrkagatan och skulle kunna planteras in igen.
Längs med granitmuren på Brännkyrkagatan skulle det
också kunna tillföras sittplatser då det är ett bra läge
med utsikt, uppsikt, sol och lugn.

4
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Storlek: 0,5 ha
Karaktär: Kvarterspark, lekpark
Innehåll: Parken har en stomme av granitmurar som
omger och delar upp parken i olika rum. Vid entrén
från Brännkyrkagatan ﬁnns ﬂera stora träd bl a bok
och lönn. Här ﬁnns även en gatstensyta med sittplatser.
Olika lekfunktioner (1) ﬁnns i parkens östra del. I
parkens centrala del ligger en stor plaskdamm (2).

1

tsson

Beskrivning

Grönt vardagsrum: Parken som ligger mellan ﬂera
bostadshus kan upplevas som en privat gård och därför
är det viktigt för parkens allmänna karaktär att parkens
storlek och plaskdammen bevaras. Parkens entréer
skulle kunna utvecklas för att ännu tydligare berätta
att det är en allmän park. I parken ﬁnns basketkorg,
plaskdamm och avkoppling skild från bilar. Därmed
riktar sig Haren - Norra Bysistäppan till många olika
målgrupper. För att bättre kunna nyttjas för avkoppling
skulle det överlag behövas ﬂer sittplatser i parken,
lämpligt är på den övre nivån i parken då ytorna uppe
på terrasserna är ﬁnt belägna. Sandleken är i behov
av skugga. Lekytan skulle kunna tillföras ett till
lekelement. Förskolor i närheten har lekutrustning i en
låst bod som de plockar fram när de är i parken.

l Knu

En större lekplats anlades i slutet på1960-talet öster
om kv Haren. Den genomgick en genomgripande
upprustning i början på 2000-talet. I norra delen av
parken ﬁnns ett brukaravtal.

Torke
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1. Lekområde, 2. Plaskdamm, 3. Kvarteret Haren,
4. Kvarteret Leporiden. Skala 1:2000.

Ekologisk infrastruktur: Parken har stora träd som
fördröjer dagvatten och bidrar till ekosystemtjänster
i form av luft-, buller och mikroklimatreglerande
eﬀekter. Bland dessa träd ﬁnns också naturvårdsarterna
alm och ask. I parken ﬁnns täta buskage vilket gynnar
småfåglar, men parken är till stor del hårdgjord och de
ekologiska värdena skulle kunna stärkas genom att ﬂer
buskar planteras.

Vacker park med fint avvägda rum, fina material och vackra
träd.
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Parkens lekområde används mycket av förskolegrupper

Vårda:
•
•
•
•

Kompletteringsplantera buskage
Tillåt buskage att bre ut sig och lämna ris på
terrasserna
På sikt rusta murar och trappor av granit
Inom en tioårsperiod behöver lekytorna
upprustas

Utveckla:
•

Bevara:
•
•
•
•
•

Parkens stora träd
Parkens skala och rumsligheter
Plaskdammen
De många lekfunktionerna
Förråd för förskoleverksamhet på platsen

•
•
•
•

Sittplatser och buskar vid upphöjd plantering
längs med Brännkyrkagatan
Lekytan med små tillägg. Tillför skugga vid
sandytan
Barnhagen med utrustning som är anpassad
för småbarn
Terrasserna med olika typer av sittplatser så
att ﬂer målgrupper nyttjar parken
Ekologiska värden uppe på terrassytorna

De stora kastanjeträden bildar tak över ingången från
nordväst.
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36. Helgalunden
Historik

Grön karaktär: Helgalunden är en ﬁn plats och
har som helhet bra rumslighet med sin avgränsning
mot kyrkan och de omgivande kvarterens fasader.
Parken gränsar också till en av de särskilt utpekade
värdekärnorna inom riksintresse för kulturmiljövården.
I parken ﬁnns många stora ﬁna träd av olika arter
och mycket buskage som ramar in parken från gatan.
Entréerna till parken skulle behöva förtydligas. Vid
norra entrén till kyrkan (3) ﬁnns en plantering som är i
behov av upprustning. Vegetationen behöver ses så att
entréerna in i parken, upp till kyrkan och framförallt
92
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Analys

Ekologisk infrastruktur: Helgalunden har en
riklig vegetation med stora breda lövträd vilket är
värdefullt ur ekologisk synvinkel. Täta buskage med
många småfåglar och många olika arter av buskar
och träd är viktigt för den biologiska mångfalden.
Parken är en potentiell spridningskorridor mellan
Tjurbergsparken och Rosenlundsparken. I Helgalunden
ﬁnns också naturvårdsarten alm, ädellöv så som lind
samt blommande och bärande vegetation så som ﬂäder
och syrén. Vegetationen bedöms som helhet ha en
viss buller, luft och klimatreglerande funktion. För
att ytterligare stärka de ekologiska värdena i parkerna
skulle det kunna tillföras insektshotell, fågelholkar och
lämnas död ved i parken.

5

ga

Storlek: 0,7 ha
Karaktär: kvarterspark
Innehåll: I parken ﬁnns gräsytor, berg i dagen,
många stora träd och buskar. Vackra syrener ﬁnns vid
Mjölnarens stuga och ett vackert vårﬂor. I parkens
norra del ﬁnns ett viktigt entréområde till kyrkan.
Belysningsstolpar ﬁnns i parken och eﬀektbelysning
lyser upp kyrkans fasader. Vid entrén till kyrkan ﬁnns
en ﬁnplantering. I parken ﬁnns också en gammal
lindallé.

Grönt vardagsrum: Parken används framförallt vid
evenemang kopplat till kyrkans verksamhet så som
bröllop, begravning och dop. Parken är också en plats
för lugn och ro, avskärmad från traﬁkerade vägar.
I parken ﬁnns ingen lekutrustning men grusplanen
används för spontanlek och naturmarken erbjuder
lek. En lekskulptur skulle kunna tillföras för att öka
parkens lekvärden. Vägen upp mot kyrkan är brant och
behöver kompletteras med handledare. Andra kvaliteter
i parken är de skyltar som berättar om platsens
historia, en anslagstavla, blomprakt, dricksfontän och
stadsodling. Sittplatser skulle kunna utvecklas vid den
tidigare platsen för statyn av Greta Garbo med utsikt
över Blekingegatan.
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Beskrivning

trappan i norr förbättras. Det är viktigt att bevara
karaktären av naturmark i parken. Gatumarken intill
parken behöver ses över, till exempel de räcken av
aluminiumrör som ﬁnns mot Blekingegatan passar inte
med parkens utformning.

He

Helgalunden har fått sitt namn efter kvarnägaren
Helge Helgesson och väderkvarnen ”Häljan” som
fanns här i slutet på 1600-talet. En rest från den tiden
är mjölnarens stuga som ligger i parkens västra del.
Parken anlades med början 1910 då kvarnen revs.
Helgalundskapellet som fanns på platsen ersattes
år 1918 av Allhelgonakyrkan som uppfördes i
Helgalunden. Nyligen har en tillgänglighetsanpassning
av kyrkans entréer utförts.

den
3

alun
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an
agat

lgon

Allhe

1. Allhelgonakyrkan, 2. Mjölnarens stuga, 3. Entréområde till
kyrkan, 4. Kvarteret Metern, 5. Tidigare plats för staty över
Greta Garbo. Skala 1:2000.

Allhelgonakyrkans karaktärsstarka siluett. Till höger syns
lindallén.

Det södra parkrummet skulle behöva bättre rumslighet.
Stadsodlingen i förgrunden.

Bevara:
•
•
•

Parkens kulturhistoriska värden och
nuvarande karaktär
Parkens stora träd
Naturmarken

Vårda:
•
•

Entrén upp till kyrkan genom att se över
vegetationen
Lämna död ved i parken

Utveckla:
•
•
•
•

Södra parkens rumslighet genom att plantera
ﬂer träd
Tillföra lekvärden genom lekskulptur
Tillföra insektshotell och fågelholkar
Sittplats i parkens östra del vid Blekingegatan

Vegetationen i kyrkans entrépark är överväxt och skulle behöva
ses över. uskagen har stora ekologiska värden.
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37. Heliosparken
Historik
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Grön karaktär: Parken har under lång tid varit
en byggarbetsplats och är inte helt färdigställd och
delar är under ombyggnad. Stråkets västra del är
väl strukturerat. Avenbokshäckar avgränsar stråket
mot bostädernas privata mark. Dagvattenrännan är
i behov av underhåll. Bröderna Hedlunds park (3) är
i behov av upprustning, både avseende planteringar
och gräsytor. I den östra delen har stråket en annan
karaktär. Det öppnar upp sig i torgbildningar och
större planteringsytor, framförallt framför Kulturama.
Lekplatsen och bollplanen ligger längs med stråket och
där är bänkar och parksoﬀor i behov underhåll. Stråket
kan utvecklas med mer integrerad lek.

s
För

Analys

1

tan

Storlek: 0,7 ha
Karaktär: Kvarterspark, parkstråk
Innehåll: Parken är ett ca 700 meter långsmalt stråk
med gång- och cykelväg. Öster om Heliosgatan ﬁnns
en lekplats (1). Lekplatsen gränsar till en skolgård
(5). I anslutning till skolgården ﬁnns en liten bollplan
(4). Vid angöringsgatornas vändplaner vidgar sig
parken i gröna entrétorg och framför Kulturama (7)
till ett långsmalt torg. Vid Bröderna Hedlunds park
(3) öppnar stråket upp sig och innehåller en pergola,
planteringar, gräsyta och ett konstverk. Här ﬁnns en
förskola som ligger i anslutning till en lekplats (1).

2

rga

Beskrivning

a
Red

Parken anlades 2007. Delar av resterande parkstråk
anlades i samband med att den nya bebyggelsen kom
till. Parken har fått sitt namn efter att Elektrohelios
hade tidigare kontor och fabrik intill närliggande
Heliosvägen.

ån

ge

n
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1. Lekplats, 2. Förskola, 3. Bröderna Hedlunds park, 4. Bollplan. 5, Skolgård, 6. Heliostorget, 7. Kulturama . Skala 1:4000.

Grönt vardagsrum: Heliosparken är ett stråk
som främst används som kommunikationsstråk av
gående och cyklister. Många barn rör sig också längs
stråket och använder dess lekplatser. Stråket har en
lokalt samlande funktion. De två lekplatserna är
välbesökta och framförallt den västra utnyttjas mycket
av områdets förskolor. Lekparken i öster är något
mindre, men avsikten är att friytorna på skolgården
ska kunna samnyttjas av både skola och allmänhet.
Där stråket öppnar upp sig ﬁnns det platser där man
kan slå sig ner och stanna ett tag, t.ex. Bröderna
Hedlundspark. Parken skulle kunna utvecklas med ﬂer
typer av sittplatser, ett mer socialt sittande och bord
och kompletterande belysning vid planteringarna.
Pergolans växtlighet behöver ses över. Konstverket
är mycket uppskattat och används också till lek.
Karaktären som en omslutande grön oas och tillﬂykt
Pergola i Bröderna Hedlunds park.

skulle kunna utvecklas ytterligare. Då det ﬁnns
många barn i området och lekplatserna slits hårt bör
det utredas om det går att skapa ﬂer och/eller större
lekplatser längs stråket.
Ekologisk infrastruktur: Parkens träd, perenner och
buskar är viktiga ekologiska inslag och bör bevaras.
Stråket kan utvecklas med mer blommande perenner
eller äng där det idag är gräs. Dagvattenhanteringen
bör utvecklas även i stråkets östra delar. Tillförsel
av holkar och insektshotell skulle öka de ekologiska
och pedagogiska värdena. Vissa delar av parken
skulle kunna få bli lite mer friväxande i sin karaktär,
exempelvis de små platserna som öppnar upp sig, för
att få in mer ekosystemtjänster.

Bevara:
•
•
•
•
•
•

Alla träd
Lekplatserna
Dagvattenhanteringen i den västra delen
Det välfungerande stråket där man kan röra
sig utan konﬂikt med biltraﬁk
Tydligheten mellan privat respektive allmän
mark
Tydlig och bra rumslighet i Bröderna Hedlunds
park och lekparken i väster

Fin lekplats omringad av avenbokshäckar.

Vårda:
•
•
•
•

Gräsytor
Bänkar
Perenner och klätterväxter i Bröderna
Hedlunds park
Dagvattenrännorna

Utveckla:
•
•
•
•
•
•
•

Mer lek längs stråket
Belysning vid platserna längs stråket
Flera olika typer av sittplatser och bord vid
vissa bänkar, ex i Bröderna Hedlunds park
Dagvattenhantering längs hela stråket
Mer planteringar eller äng längs stråket
Vissa platser att bli mer vilda i sin grönskande
karaktär
Holkar och insektshotell

Heliosparken består till stor del av en gång och cykelväg där
platser öppnar upp sig längs stråket. Bild från parkens västra del.

Heliosparken
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38. Höga Stigen
Historik
Namnet Höga Stigen härstammar ända från 1600-talet.
Träd planterades här 1916-1917.

Beskrivning
Storlek: 0,2 ha
Karaktär: Kvarterspark
Innehåll: Parken, ligger i slänten mellan Fiskargatan
och Klevgränd, genomkorsas av trappor (1) och
promenadvägar. På några ställen ﬁnns utsiktsplatser
(3) i form av små terrasser med soﬀor. Den norrvända
sluttningen upprustades 2007 med planteringar av
marktäckare. I sluttningens nederkant ﬁnns grupper av
rhododendronbuskar av olika storlekar. I parken ﬁnns
skulpturen ”Skitstöveln” (2).

Analys
Grön karaktär: Höga stigen ligger inom en av de
särskilt utpekade värdekärnorna inom riksintresse för
kulturmiljövården. Närheten till Mosebacke Terrass (4)
borde utnyttjas bättre och den relativt plana gräsytan
i anslutning till Mosebacke skulle kunna utvecklas
till en plats att vistas på, ex genom solstolar eller
picknickbord. En skylt som bjuder in till Mosebacke
från parken borde ﬁnnas här. Slänter och hela parken
bör utvecklas till en Rhododendronpark. Kanterna
mellan gångvägar och gräsytor behöver förtydligas
och stärkas med en fris. Trappor, murar och räcken är i
väldigt ﬁna material, men behöver vårdas.
Grönt vardagsrum: Parken fungerar mest som
kommunikationsstråk och används ﬂitigt för
hundrastning. Konstverket och utsikten lockar
också turister till parken. Tillgängligheten i parken
behöver ses över, denna park kommer pga. av stora
96 | Höga Stigen

höjdskillnader aldrig bli helt tillgänglig men genom
att ha ett räcke längst den branta gångvägen upp mot
torget (5) vid bostäderna kan man underlätta rörelsen
i parken. Sittplatser består enbart av parkbänkar, olika
typer av sittplatser och bord skulle göra parken till en
plats där man i större grad kan vistas.
Ekologisk infrastruktur: Det ﬁnns många större träd
i parken, ask, lönn, lind och almar men också ett större
antal ﬂäderbuskar som bör bevaras. En trädvårdsplan
för dessa äldre träd behöver tas fram. Holkar och
insektshotell kan tillföras parken. Vid utveckling av
parken till en Rhododendron park är det viktigt att
använda sig av ﬂera olika sorter för att ha en diversitet
i planteringarna. Vissa delar av slänterna kan också
utvecklas till torrängar.

Klevgrä

nd

3
2
4

1

3

Fiskargatan

5

1. Trappa, 2. Konstverk, 3. Utsiktsplats, 4. Mosebacke
Terrass, 5. Torg. Skala 1:1000.

Bevara:
•
•

Stora träd och ﬂäder
Fina material i murar, trappor och räcken

Vårda:
•
•
•

Trappor, murar och räcken
Kanterna mellan gräs och gångvägar
Planteringarna

Utveckla:
•
•
•
•
•
•
•

Utveckla vissa ytor till Rhododendronpark
Tillgängligheten
Flera typer av sittplatser
Holkar och insektshotell
Utveckla vissa ytor till torräng
Återplantera döende träd som utsatts för
skadegörelse
En trädvårdsplan

Trappor i naturlik slänt.

Höga Stigen
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39. Ivar Los Park
Historik
Innan parken anlades låg det två 1700-talshus här. De
revs på 1930-talet och en lek- och utsiktspark anlades
1940 under namnet Mariatäppan. Sitt nuvarande
namn ﬁck parken 1990. En upprustning av parken
genomfördes 1998 i samband med att Monteliusvägen
byggdes. Temalekplatsen (2) byggdes 2018 på temat
stad och land.

Beskrivning
Storlek: 0,2 ha
Karaktär: kvarterspark, lekpark
Innehåll: Parken avskärmas av ett träplank mot
Bastugatan. Planket med sin port har kulturhistoriskt
värde. I parken ﬁnns en platsbyggd lekplats (2) med
stugor, trädjur, gungor, klätterställning och rutschkana.
Här ﬁnns också en magniﬁk ask med grotta vid
rötterna. I parkens norra del ﬁnns en sittplats samt
grässluttningar med utsikt över Riddarfjärden. Även
här avgränsas parken av ett plank, Genom en grind nås
Monteliusvägens promenadstråk.

Analys
Grön karaktär: Ivar Los park är en ﬁn liten park
med fantasifulla lekvärden och en storslagen utsikt.
Det ﬁnns en känsla av höjd, luft och rymd i parken
genom läget och den fantastiska utsikten och den är
en av Södermalms mest välbesökta parker. Den är
en liten pärla men är delvis svår att upptäcka utifrån.
Från Monteliusvägen är den skymd av plank och
grinden in till parken upplevs som privat. Planket
utmed Bastugatan med sin ﬁna port gör att parken
inte upptäcks från gatan heller. Gräsytorna i parken

1

är i behov av upprustning. Gräsytans avslut ner mot
planket skulle kunna förbättras med en inramande
plantering med buskar och perenner. Lekparken
är vackert anpassad till platsens karaktär och
kulturhistoria.
Grönt vardagsrum: Ivar Los park är en populär park
för lek, utsikt, ro, picknick och som rofylld mötesplats
på både dagar och kvällar. Då den nyttjas av både
barnfamiljer, förskolegrupper och ungdomar är trycket
på parken stort och det behövs därför en intensiv
skötsel. På grund av det stora besökstrycket bör det
också återinföras en toalett i parken. De fantastiska
lekvärden som ﬁnns i parken kräver också extra
skötsel. Den gula muren längs med konstgräsplanen
skulle kunna utvecklas med sittplatser och därigenom
göra att bollplanen används av ﬂer då det ﬁnns
möjlighet att delta på olika sätt. Muren skulle också
kunna få konstnärlig utformning, till exempel en
muralmålning som knyter an till parkens tema.

2

atan

Bastug

1. Monteliusvägen. 2. Temalekplats.
Skala 1:1000.

Ekologisk infrastruktur: Det ﬁnns många större
träd i parken, tex ask, men också ett större antal buskar
som bör bevaras. Parken är till största delen täckt med
genomsläppliga material i form av gräs och grus vilket
är viktigt för omhändertagande av dagvatten. Det är
viktigt att de träd som står i konstgräs får tillräckligt
med vatten. För att knyta an till jordbrukstemat i
lekparken skulle det förutom den solrosåker som ﬁnns
där idag kunna ﬁnnas lin, vallmo och blåklint.

Populär temalekplats.
98 | Ivar Los park

Sittplatser i bra läge med fin utsikt..

Utveckla:
Bevara:
•
•
•
•

Fantastiska lekvärden
Fin park med utsikt, träd och gräsyta
Pulkabacke
Asken som är som konstverk i parken

•
•
•
•
•
•

Vårda:
•
•
•
•

Se över lekutrustning vart femte år
Träden med växtbäddsrenovering
Renovera slitna gräs- och buskytor
Se till så att träden som står i konstgräs mår
bra

•

•

Lekdelen i parken med blommor och odling
Toalett i parken
Den gula muren med konst och sittplatser
Förbättra entrén in till parken från
Monteliusvägen
Förbättra entrén in till parken från
Bastugatan
Förtydliga och tillgängliggöra stigen genom
att skapa en åsnetrappa
Nedre delen av gräsytan med tillkommande
plantering för både ökande upplevelsevärden
och dagvattenhantering
Återplantera en ask vid staketet i parkens
norra del

Sluttande gräsyta ut mot Monteliusvägen och utsikten över
Stockholm.
Ivar Los park | 99

atan

sg
Varv

40. Kristinehovsparken
Historik

Grön karaktär: Parken är med sin lummiga
grönska viktig för karaktären runt den gamla
malmgården. Parkens rumslighet skulle behöva
utvecklas och den fungerar idag mer som passage.
På andra ställen i parken ﬁnns gunnebostängsel som
skulle kunna bytas ut mot gärdesstaket för att bättre
passa in i parken. Det ﬁnns förslag på att göra om
parken till en 1700-talspark i stil med den gamla
malmgårdsträdgården som fanns här tidigare. I
förslaget föreslås ängsmark, lusthus, lek och odling
och dessa funktioner skulle bidra till att utveckla
parken i en bra riktning. Vid en eventuell utveckling

2

Grönt vardagsrum: Parken har idag få sittplatser och
används framför allt för promenad och genväg. Parken
har en hundrastgård vilken till stor del präglar parkens
karaktär. id en framtida utveckling är det positivt om
parken kan tillföras vistelsestödjande funktioner så
som vistelse under tak och aktiviteter så som lek och
odling.
Ekologisk infrastruktur: Stor andel grönyta och
många träd samt naturmark gör att parken har stora
ekologiska värden. Tillförsel av odling och ängsmark
enligt det förslag som ﬁnns för platsen vore positivt
för parkens biologiska mångfald. Vid en utveckling av
parken är det viktigt att bevara den höga andel grönyta
som ﬁnns idag och de stora träden.
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Analys
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Storlek: 0,7 ha
Karaktär: Kvarterspark
Innehåll: Runt den gamla malmgården(1) ﬁnns
böljande gräsytor med många gamla träd. Längs
med parkens gångstråk ﬁnns ett gärdesstaket. En
hundrastgård (3) är placerad i parkens norra del.
I parkens nordvästra hörn ﬁnns ett område med
naturkaraktär (2) och berg i dagen med en liten
sittplats. Runt malmgårdsområdet löper en stödmur av
granit. Förgårdsmarken öster om Kristinehovsgatan
sköts av boende och består av upphöjda gräsytor med
träd och buskar.
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Beskrivning

av parken är det viktigt att de stora träd som ﬁnns
idag bevaras. Det skulle också gynna parken att den
upptrampade stig som ﬁnns i parkens södra del görs
permanent. Kopplingen från parken till Högalidsgatan
behöver förbättras. Förgårdsmarken öster om
Kristinehovsgatan har ﬁna murar och välskött gräs.

Kristin

Malmgården Kristinehov uppfördes på 1790-talet.
1937 ordnades en lekplan och gräsytor i området runt
malmgården samtidigt som den beﬁntliga terrassmuren
lades om. Lekplatsen är numera nerlagd.
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agat

Lund

1. Kristinehovs Malmgård, 2. Naturparti, 3. Hundrastgård.
Skala 1:1000.

Gärdesgård ringar in malmgårdens tomt som som samtidigt
är allmän park.
100 | Kristinehovsparken

Naturmark med treskiktsvegetation.

Utveckla:
•

Bevara:
•
•
•
•

Stor andel grönyta
Stora vackra träd
Naturmarksparti
Gärdesgård

Vårda:
•
•
•

Spara död ved i parken
Parkens träd
Granitmurar

•
•
•
•
•

Rumsligheter och karaktär enligt framtaget
förslag så att parken får en tydligare identitet
kopplat till platsen kvaliteter och dess
kulturhistoria och ett ökat antal funktioner så
som lek och odling
Äng och blommande rabatter enligt
framtaget förslag
Entréer till parken
Lek i naturpartierna
Förslag till 1700-talspark
Belysningen

Olika nivåer i parken tas upp av fin granitmur.
Kristinehovsparken
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Ekologisk infrastruktur: Blommande träd, och
blommande odlingslådor, och tvåskiktsvegetation är
viktigt att bevara i parken. Vid eventuell tillkommande
plantering av kantzonen är det viktigt att ha diversitet
i artvalet, men även att ha växter som lockar till sig
pollinerare. Gräsytan är en grönyta i lågpunkt vilket är
viktigt för dagvatteninﬁltration och bör därför bevaras.
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Karaktär: Kvarterspark
Storlek: 0,5 ha
Innehåll: Den ovala parken består av en skålad
gräsyta (3) som omges av grusade gångvägar
med parksoﬀor och rader av körsbärsträd. Träden
som står i cirkel är förutom körsbär även äpple
och päron. Stödmurar (1) beklädda med granit
gränsar mot de högre belägna bostadsgårdarna. En
smal, grändliknande, kil med trappa leder in mot
Tegelviksgatan (4). Det ﬁnns även odlingslådor (2)
i parken. Från parken har man utsikt över kajen och
Henriksdalshamnen. Längs kajen ﬁnns en sittrappa ner
mot vattnet.

2

Nor

Beskrivning

Grönt vardagsrum: Platsen använda främst av de
boende i närheten och är en plats för lugn och ro,
avskärmad från traﬁkerade vägar. I parken ﬁnns ingen
lekutrustning men gräsytan används för spontanlek och
även solbad. En annan kvalitet i parken är stadsodling
som skulle kunna utökas. Sittplatser skulle kunna
utvecklas ytterligare. Olika typer av sittplatser och
kompletterande bord skulle göra parken till en plats
där man i större grad vistas. Parken skulle också kunna
utvecklas med ﬂer funktioner med fokus på att locka en
mångfald av besökare.

iksga

Parken anlades i början av 1990-talet i samband med
kringliggande bebyggelse. Namnet antogs 1996 och
kommer av att platsen ligger i kv Mandeln. Parken är
ett exempel på en postmodernistisk park.

Tege
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Historik
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41. Mandelparken

1. Stödmurar, 2. Odlingslådor. 3.Gräsyta. 4. Grändliknande
kil mot Tegelviksgatan. Skala 1:2000.

Analys
Grön karaktär: Parken har en formstark gestaltning
med tydliga rumsligheter. Den centrerade gräsytan
är i behov av upprustning. Kantzonerna i parken
kan utvecklas genom att tillföra ﬂer picknickbord,
hammockar, solsoﬀor, och hängmattor. Detta kan
kompletteras med mindre programmerade zoner med
t.ex. boule, balansstockar, lekskulpturer och annat.
Parken är solig men vindutsatt vilket planteringar av
buskar och perenner i kantzonen under träden skulle
förbättra.
Stor sliten oval gräsyta .
102
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Odlingslådor som tillkommit efter dialog med boende.

Bevara:
•
•
•
•
•
•
•

Skuggande träd
Stark form
Kantzonen i parken
Utblickar
Flexibel gräsyta
Stadsodling
Grönyta i lågpunkt

Vårda:
•
•
•

Utred överbyggnaden av gräsytan
Odlingsmöjligheten och ev utöka stadsodling
Utred användningen av gräsytan tillsammans
med de boende

Utveckla:
•
•
•

Vindutsatthet med buskar i hörnen mot kajen
Utveckla kantzonen med ﬂer olika möbler
och planteringar
Utveckla parken i samband med
exploateringen av Kv. Persikan.

Picknickbord i halvskugga.
Mandelparken
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Långholmsb

42. Pålsundsparken - triangeln/västra delen
Parken anlades på 1940-talet som en sista etapp av
Pålsundsparken.

Beskrivning
Storlek: 0,5 ha
Karaktär: Kvarterspark
Innehåll: Parken ligger ner mot vattnet mellan
Långholmsbron och Reimersholmsbron. I parken ﬁnns
bollplan (1), utegym (2), strandpromenad, klippta
gräsytor, träd, sittplatser, buskplanteringar samt en
småbåtshamn (3).

Analys
Grön karaktär: Pålsundsparken är en del av ett
unikt promenadstråk längs med strandkanten med
utsikt över vatten, byggnader och natur. Parken har ﬁn
rumslighet med sin lummiga kant mot vattnet och sina
stora vackra träd. Den centrerade öppna gräsmattan
är viktig att bevara för parkens karaktär och vid
utveckling är det viktigt att parkens funktioner och nya
tillskott underordnar sig den vackra, öppna karaktären.
Parken bör utvecklas mot att bli en egen park med en
stark platsidentitet och karaktären av en ﬁnpark med
planteringar och friser längs gångstråken. Utegymmet
är ﬁnt utformat för platsen. Kring bollplanen ﬁnns
stora träd och en ﬁn rumslighet som inte riktigt
kommer till sin rätt nu med bollplanens placering.
Vid utveckling av parken bör fotbollsplanen ﬂyttas
eller ändras för att hellre göra plats för spontanidrott
och annan bollek i parken. För att förbättra mötet
med gatan behöver markbeläggningen ses över och
vegetationen behöver öppnas upp i viktiga siktlinjer
och entréer till parken.

Grönt vardagsrum: Parken används både som
promenadstråk, för picknick och solbad samt för
sitt utegym och sin bollplan. Promenadstråket längs
vattnet skulle dock främjas av att de båtplatser som
idag ligger här inte spärrade av vattenrummet utan
istället bjöd in allmänheten till vattenkontakt och
upplevelsevärden genom att tillgängliggöra bryggan
och ta bort staketet. Parken skulle kunna tillföras ﬂer
sittplatser och vegetationen röjas i viktiga siktlinjer ut
över vattenrummet för att kontakten med vattenrummet
skulle bli tydligare. Det är också viktigt att parken
får behålla sin gröna karaktär och att gång- och
cykelstråket är underordnat parkens kontakt med
vattnet. Parken skulle kunna tillföras en lekskulptur
eller något annat lekvärde. Bollplanen skulle kunna få
en mer lekfull utformning som lockar till ﬂer typer av
användningar och på så sätt vända sig till ﬂer grupper.
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1. Bollplan, 2. Utegym, 3. Båtklubb. Skala 1:2000.

Ekologisk infrastruktur: Stor grönyta, stora
träd och naturstrand gör parken till en viktig
parkyta ur ekologisk synpunkt. Pålsundsparkens
vegetation som helhet bedöms ha en god luft-,
buller- och mikroklimatreglerande funktion. Parkens
strandmiljözon är viktig då naturstränder har
ekologiska funktioner som kommer bli ännu viktigare i
en förtätad stad och under rådande klimatförändringar.
Naturstranden är också en viktig livsmiljö och
spridningsväg för växter och djur. Det är avgörande att
bevara parkens naturliga strand då det är den ﬁnskaliga
variationsrika kanten skapad genom samspelet mellan
land, vatten och erosionsprocesser som utgör boplats åt
en variation av arter.
Strandpromenaden och utegymmet i Pålsundsparken.
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Småbåtshamnen tillför upplevelsevärden men gör strandkanten
otillgänglig för allmänheten med privata bryggor.

Utveckla:
•

Bevara:
•
•
•
•

Det vackra gröna parkrummet
Parkens ekologiskt viktiga naturstrand
Stora träd
Välanvänt utegym

•
•
•

Vårda:
•
•

Siktlinjer och vattenkontakt genom att klippa
ned vegetation
Naturstranden genom att ta fram en
bevarandeplan

•
•

Utveckla hela parken med en tydligare
rumsavgränsning, identitet med karaktären
av en ﬁnpark
Bollplanen till en mer lekfull aktivitetsyta som
integreras med parken
Cykelpendlingsstråk längs gatan istället för
längs vattnet
Kanterna mot gatan med bättre
markbeläggning, avgränsning, sittplatser och
vegetation
Möjligheten för allmänheten att få tillgång till
bryggorna längs strandkanten
Återplantera stora träd som fällts

Bollplanen i parken har en olycklig placering och det höga
stängslet skär in i parkrummet.
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43. Pålsundsparken - centrala delen
e
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Grön karaktär: Parken är kuperad och har ﬂera rum.
Den lilla blomstergården (1) som bildar en entré in i
parken från Långholmsgatan har ﬁna grundkvaliteter
som skulle kunna lyftas upp vid en upprustning. Söder
om blomsterparken i parkens sydöstra hörn ﬁnns en ﬁn
grönyta med naturmarkskaraktär. Platsen är bullerstörd
och är därför ingen plats där man vistas. Gräsytan kan
kompletteras med lökplanteringar och vissa delar med
äng. Mitt i parken ﬁnns en platå med stadsodling (3).
Platsen ligger skyddad men har ett odeﬁnierat rum
med en topograﬁ som gör att platsen är svår att både
hitta och se ut från. Genom att öppna upp siktlinjer i
vegetationen och se över rumsligheten skulle platsen
kunna utvecklas till en gömd och lummig glänta.
Nordöstra delen av parken är lummig och naturlik
med vackra gångstigar och trappor upp i parken från
Söder Mälarstrand. Det är viktigt att främja rörelsen
mellan strandpromenaden och parken i slänten. De
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Storlek: 1,2 ha
Karaktär: Kvarterspark, naturpark
Innehåll: I parken ﬁnns servering, en blomstergård,
klippta gräsytor, träd och buskplanteringar. I
blomstergården (1) ﬁnns det en liten fågelbadsskulptur
av Yngve Andersson. Serveringen, ”Lasse i parken”
(2) är inrymd ett rött trähus med tillhörande trädgård.

Grönt vardagsrum: Parken är starkt präglad av
restaurangen Lasse i parken (2) som med sin servering
och historiska miljö från 1700-talet bidrar till folkliv.
Picknickbord för icke betalande gäster i parken borde
också ﬁnnas tillgängligt. Parken är kraftigt bullerstörd
framförallt i den östra delen. Trygghetsskapande
åtgärder behövs vid de slingrande gångstigarna,
bl.a. behöver vegetationens utbredning ses över.
Stadsodlingen (3) är ett bra inslag i parken, men skulle
behöva tillgång till vatten för fungera bättre. Parkens
nordvästra del har en ﬁn lekskulptur (4) och den delen
skulle kunna utvecklas med ﬂer lekvärden, sittplatser,
vatteninslag och blomsterprakt.

ron

Beskrivning

branta grusvägarna är på sina ställen vattenskadade och
behöver ses över.

Långholmsb

Parken anlades på 1940-talet, först med en
blomstergård, ritat av parkarkitekten Erik Glemme i
anslutning till Västerbron.

1. Blomstergård, 2. Servering, ”Lasse i parken”, 3. Platå med
stadsodling, 4. Lekskulptur 5. Privatbostad. Skala 1:4000.

Ekologisk infrastruktur: I parken ﬁnns ekologiska
värden i form av rik ﬂerskiktsvegetation, stor
andel grönyta och ett fågelliv. Parkens lägsta del i
nordväst (4) är utpekad som en översvämningsyta i
skyfallskarteringen och är redan nu vattensjuk. För
att råda bot på dagvattenproblematiken bör olika
fördröjande åtgärder genomföras i parken och ett
eventuellt dagvattenmagasin utredas. Parken skulle
långsiktigt kunna utvecklas så att dess ekologiska
värden ökade genom tillägg av ängsplanteringar
fågelbad, bärbuskar och fågelholkar.

Stadsodling.
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Gångvägar genom vacker naturmark.

Utveckla:
Bevara:
•
•
•

Öppna gräsytor och stora träd
Flerskiktsvegetation och naturmark
Servering i parken

Vårda:
•
•
•
•

•

Pergolan i den lilla blomsterparken
Vegetation så att siktlinjer bildas från platån
Vegetation för att öka tryggheten längs
gångvägar i parken
Fler sittplatser i parken

•
•
•

Ett program för upprustning av parken
behöver tas fram som utreder både
blomstergård, entréer till parken, siktlinjer,
dagvattenproblematik och utveckling
av ekologiska värden och utökade
lekmöjligheter i parken
Göra en dagvattenanläggning i parkens
västra del
En blomstrande och lekfull plats i parkens
västra del
Vatten till stadsodlingen

Trappor och gångvägar.
Pålsundsparken
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44. Park vid Kanalvägen
Historik
Parken är temporär i väntan på omdragningen av
Värmdövägen och Danvikslösen, Odlingen startade
2014.

n
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1.Odlingslådor,
2. Bollplan,
3. Sittflak och pingisbord,
4. Gräsyta,
5. Pilträd och
hoppstenar.
6. Slänt.
Skala 1:3000.

lsvä

Grön karaktär: Parken är temporär i väntan på
exploatering. När detta projekt kommer att genomföras
är i dagsläge oklart. För att vara en temporär park
så har den ﬁna kvalitéer. Bollplaner är en brist i
Hammarby Sjöstad och Henriksdalsområdet så
bollplanen fyller en viktig funktion. Sittﬂaken fungerar
bra som temporära möbler. Parken ligger utsatt väldigt
nära rondellen vid Henriksdalsvägen och Fartygsgatan
och är bullerstörd. Parken har en avgränsning i form av
en låg rosplantering i söder, men saknar avgränsning
mot norr. Ett staket som omgärdar platsen skulle öka
användningen av parken för de många förskoleklasser
som ﬁnns i stadsdelen. Vid omgestaltning av parken är
det viktigt att en bollplan ﬁnns kvar.
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Storlek: 1,9 ha och odlingslotter 0,1 ha
Karaktär: Kvarterspark, odling
Innehåll: Parken är en långsmal park med en bollplan
(2), sittﬂak med trädplantering, pingisbord (3) och
en stor gräsmatta (4) med pilträd. Mellan pilträden
ﬁnns en grusyta med hoppstenar (5). Rosplanteringar
avgränsar parken. Längs kanalvägen ligger en
odlingsyta (1) som drivs av den ideella föreningen
Sjöstadsodlarna. Stadsdelsförvaltningen sköter även
slänten (6) upp mot Värmdövägen.
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Grönt vardagsrum: Bollplanen har en otraditionell
utformning vilket gör att den kan användas till olika
typer av bollek och annan lek, vilket gynnar bredden på
målgrupper för användandet. Sittﬂaken har stålkanter
som gör att de går att använda till skate. En kvalitet i
parken är stadsodling vid Kanalvägen. Olika typer av
sittplatser och kompletterande bord skulle göra parken
till en plats där man i större grad vistas.
Ekologisk infrastruktur: I parken ﬁnns
ekologiska värden i form av rosplanteringar och
träd. Rosplanteringarna lockar många bin till parken.
Gräsytan är viktig ur ett dagvattenperspektiv. Slänten
mot Värmdövägen har höga ekologiska värden med
buskplanteringar, träd och gräsytor som får växa sig
lite högre. Slänten skulle kunna kompletteras med ﬂer
buskar. Stadsodlingen är viktig att bevara.
Sittflak och multibollplan.
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Odling vid kanalvägen.

Bevara:
•
•
•
•
•

Bollplanen
Träden
Ytornas och möblernas ﬂerfunktionella
värden
Blommande buskar som drar till sig bin
Stadsodlingen

Vårda:
•
•

Träden
Rosplanteringarna

Utveckla:
•

•
•

Parken genom att inhägna den för att
möjliggöra för förskolegrupper att vistas i
parken
Vid omgestaltning behåll bollplan och öka
rumsligheten
Vegetation i slänten upp mot planket

Pilar på gräsyta med hoppstenar.
Park vid Kanalvägen
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45. Park väster om kv Bränneriet
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Historik
Parken anlades på 1970-talet samtidigt som bostäder
byggdes på södra Reimersholme, där tidigare Vin- och
spritcentralen haft sin verksamhet.

Beskrivning
Storlek: 0,4 ha
Karaktär: Kvarterspark
Innehåll: Sluttningspark med slingrande vägsystem,
klippta gräsytor, träd och många olika sorters buskar
bl.a. barrväxter. I anslutning till strandpromenaden
(3) står en stor poppel. Parkens övre del avgränsas
mot gatan av en mur. Här ﬁnns en sittplats med låga
murar, gatstensbeläggning och vacker utsikt. En sedan
tidigare beﬁntlig cistern, som har utformats till en
skulptur (av Bertil Johnson), har en plats i parken.

Analys
Grön karaktär: Parken har stora nivåskillnader
och genomkorsas av ett slingrande gångstråk som
kantas av sittplatser med utsikt över Gröndal och
Liljeholmsviken. Det ﬁnns många stora träd och
mycket buskar vilket bidrar till möjligheten att både
promenera och sitta i skugga samt till att parken inte
upplevs som blåsig. Dock är vegetationen i behov av
översyn och föryngring. Den övre entrén ner i parken
är bra och har tydlig rumslighet.

Grönt vardagsrum: Parken används framförallt
för promenader och av boende och äldre som bor i
närheten. Sittplatserna är ibland placerade med vackra
utblickar och det ﬁnns möjlighet att sitta både i sol
och skugga. Vissa bänkplacering behöver dock ses
över. Parken sköts av bostadsrättsföreningen genom
ett brukaravtal. Parken har delvis en privat karaktär
och det vore önskvärt med åtgärder som förtydligar
att detta är en allmän park. För att minska konﬂikten
mellan gående och biltraﬁk skulle åtgärder behöva
utföras på gångvägen. För att förbättra tillgängligheten
skulle handledare kunna tillföras på de ställen där detta
saknas.
Ekologisk infrastruktur: Parken är en potentiell
spridningskorridor med ekar och andra ädellövträd.
Täta buskage och treskiktsvegetation gör att parken har
stort ekologiskt värde. Blommande och bärande buskar
och träd så som äppelträd och havtorn förekommer
och bidrar tillsammans med parkens rika mellanskikt
med gynnsamma förhållanden för småfåglar. Stora
breda lövträd och stor andel grönyta gör att parken har
en bra förmåga att ta hand om och fördröja dagvatten.
Vid röjning och beskärning av vegetation är det viktigt
att en avvägning görs mellan parkens utblickar och
parkens ekologiska värden som täta buskage bidrar
med.

1

3

1. Kvarteret Bränneriet, 2. Hönshus, 3. Kajpromenad,
4. Förskola. Skala 1:1000.

I parken finns ett hönshus med frigående hönor att titta på.
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Parkens breda gågnväg är försedd med farthinder för att
undvika för höga hastigehter av fordonen i parken.

Bevara:
•
•
•
•
•

Parkens frodiga grönska och gröna karaktär
Artrikedomen i parken
Bevara de stora buskagen i östra slänten
Möjligheten till djurhållning i form av höns (2)
för brukare
Brukaravtal

Vårda:
•
•
•

Parkens gröna karaktär
Föryngring av buskage
Tillgängligheten i parken genom att tillföra
handledare där detta saknas

Utveckla:
•
•
•

Förbättra sittplatserna och deras placering
Eventuellt minska gångvägens bredd och se
över farthinder
Åtgärder för att ge parken en mer offentlig
karaktär

Parken har mycket skugga och mellan trädkronorna skymtas vattnet och bebyggelsen på andra sidan.
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46. Rackarbacken
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Historik
Parken som ursprungligen var en del av
Eriksdalslunden har en tid nyttjats som upplagsområde
för stadsdelens parkverksamhet. År 2002 ﬂyttades
upplaget och nuvarande park anlades.

och Årstaviken. Området i anslutning till Ringvägen
skulle behöva utformas som en entré som förtydligar
denna koppling. Belysningen behöver ses över i
parken.

Beskrivning

Slänten mot Ringvägen (1) är välskött och innehåller
sittplatser i bra lägen, ﬁna vårlöksplanteringar och
busksnår och blommande träd.

Storlek: 1ha
Karaktär: Kvarterspark
Innehåll: Parkens södra del utgörs av gräsytor (2)
som sluttar ner mot Årstaviken. I sluttningen ﬁnns ett
antal träd och buskplanteringar. I parkens östra del
ﬁnns granittrappor som leder ner mot Vickergatan och
järnvägsövergången. Tidigare fanns en rabatt som var
en av de Linnéträdgårdar som anlades 2008, men den
har ﬂyttats inom området. En parkväg (3) leder upp
mot Ringvägen.

Analys
Grön karaktär: Rackarbacken ligger inom en av
de särskilt utpekade värdekärnorna inom riksintresse
för kulturmiljövården. Parken är en av Södermalms
ﬁnaste utsiktsparker. Karaktären med stora gräsytor
i slänt och stora träd i den södra delen är en stor
kvalitet som ska bevaras. Soﬀor är bra utplacerade på
ﬂera ställen och man har ﬁn utsikt över Årstaviken
härifrån. Spårområdet är ett spännande inslag i parken
och skulle med sin speciella karaktär kunna utvecklas
och bättre integreras i resten av parken. Gångvägen
som leder från gräsytorna upp till Ringvägen kantas
av koloniområdet i väster och upplevs som ett grönt
och lummigt stråk med stora träd på båda sidor.
Gångstråket är en viktig koppling mellan Ringvägen

Grönt vardagsrum: Parken används både för
promenader, solbad och avkoppling på soﬀorna i den
södra delen. Sittplatserna är placerade med vackra
utblickar och också med en variation mellan sol och
skugga. Viss översyn behöver göras av soﬀornas skick
och vissa placeringar skulle kunna förbättras ytterligare
Odlingen På Spåret aktiverar området på ett bra sätt
och skulle vid behov kunna utvidgas.
Gångvägen som leder från gräsytorna upp till
Ringvägen är brant och skulle behöva förses med
handledare för att förbättra tillgängligheten.
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1.Slänt mot Södersjukhuset, 2. Stort öppet parkrum, 3.
Gångväg från Ringvägen ner till Årstaviken. Skala 1:5000.

Ekologisk infrastruktur: I parken ﬁnns ekologiska
värden i form av ﬂerskiktsvegetation och grönytor med
stora träd och fågelliv. De ekologiska värdena skulle
kunna öka genom tillägg av ängsplanteringar bärbuskar
och fågelholkar. Slänten söder om spårområdet skulle
lämpa sig för att utveckla till äng. Vid röjning och
beskärning av vegetation är det viktigt att en avvägning
görs mellan parkens utblickar och parkens ekologiska
värden som buskage och träd bidrar med.

Slänt med fina vårlökar och välanvända sittplatser vid
infarten till Södersjukhuset.
112

|

Gångväg från Ringvägen ner till Årstaviken med koloniområdet på höger sida.

Bevara:
•
•
•

Utsiktsplatserna i parken
Det vackra gröna parkrummet
Stora vackra träd

Vårda:
•
•

Karaktären av vackert parkrum med öppet
grönt golv och ﬁna stora träd
Förbättra tillgängligheten med tillägg av
handledare i branta partier

Utveckla:
•
•
•
•

Kopplingen mellan Ringvägen och Årstaviken
med utformning av entré
Utveckla slänt söder om spåret och delar av
gräsytor till äng
Lägga till fågelholkar
Belysningen

Stort öppet parkrum med sittplatser i bra lägen.
Rackarbacken
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47. Rosendal Mindre
1

Historik

Utmed skolbyggnaden renoveras rabatten med nya
buskar och rosor. Den södra sidan domineras av
långbord och pingisbord.
Mot kyrkan planeras nya stora planteringsytor och här
placeras en ny version av ”Carlos bänk” vid skulpturen
”De första stegen”. Bänken får en skylt som berättar
om bänkens historia. I parkens sydöstra hörn placeras
en grupp nya träd.
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Storlek: 0,3 ha
Karaktär: Kvarterspark
Innehåll: Största delen av parken utgörs idag av
en stor inhägnad grusbollplan. Väster och söder
om planen ﬁnns smala gräsremsor med träd- och
buskplanteringar. Mot Sankt Paulsgatan ﬁnns ﬂera
stora lindar. Här ﬁnns även skulpturen ”De första
stegen” av Karl Hulterström uppsatt 1942 och ”Carlos
bänk”. En nätstation ﬁnns i sydöstra delen.

nsga

Beskrivning

2

erma

planteras också nya träd. Stora perennplanteringar
tar upp nivåskillnaden mellan Timmermansgatan och
parken.
Timm

1936 anlades bollplan, lekplats och gräsytor i
anslutning till Södermalmsskolan (2). Träd av många
olika arter planterades.

1.Mariatorget, 2. Södermalmsskolan.
Skala 1:2000.

Analys
Parken är i stort behov av upprustning och
förnyelse. Ett program från 2017 ﬁnns framtaget
och ska genomföras. Den nya parken får en stor
oprogrammerad ﬂexibel yta där man kan lära sig att
cykla, spela basket, leka kull, måla hage eller bara
springa av sig. Ytan kan också användas till olika
tillfälliga evenemang som dans, loppis eller kanske
ﬁlmvisning. En ny stor lekfull vattenlek tillskapas
också.
Intill den öppna ytan placeras ett ramverk som
domineras av sittplatser, spel och lek. Mot Sankt
Paulsgatan behålls de ﬂesta av träden, men det

Bevara:
•
•

Träden
Konstverken ”De första stegen” och ”Carlos
bänk”

Vårda:
•

Träden

Utveckla:
•

Parken enligt framtaget program med
olika lekvärden och tillkommande träd,
planteringar och sittplatser

Skulpturen ” De första stegen”och ”Carlos bänk”..
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Perspektiv som visar förslag till upprustning. LAND arkitektur AB
Rosendal mindre
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48. Sandbacksparken
tan

rgsga

Grön karaktär: Sandbacksparken ligger inom en av
de särskilt utpekade värdekärnorna inom riksintresse
för kulturmiljövården. Parken har en ﬁn gestaltning
och skala med tydliga entréer. Den har en tydlig
rumslighet och inrymmer mycket på en begränsad yta.
Pergolan skulle kunna kompletteras med tak på vissa
delar och förses med klätterväxter. Även belysning
skulle öka användandet av pergolan. Gatuträdens
rötter håller på att lyfta stödmurarna och gångbanan.
Generellt behöver alla vegetationsytor ses över,
antingen föryngringsbeskäras eller kompletteras med
ﬂer buskar. Lekplatsens lekvärden skulle behöva ses

5

nd

Analys

Grönt vardagsrum: Att lekytorna är omgärdade med
staket gör att många barnfamiljer vistas regelbundet i
parken och den fungerar som en mötesplats för både
föräldrar och barn. Av samma anledning används
parken också mycket av förskoleklasser och skolor
i området som har idrott i parken. Det är en ganska
skuggig park, men med leken fungerar det bra. Parken
är framförallt en lekplats men det ﬁnns bra placerade
bänkar som möjliggör för ﬂer målgrupper att vistas i
parken. I lekdelen skulle ﬂer sittmöjligheter behöva
utvecklas, Att det ﬁnns en dricksvattenfontän är
stödjande för vistelsen i parken.

ä
rdsgr
kogå

Storlek: 0,12 ha
Karaktär: Kvarterspark, lekpark
Innehåll: Parken består till största delen av en
inhägnad, grusad lekplats. Centralt placerat ﬁnns
en konstgräsyta (2) med buskplanteringar i hörnen.
Längs ena kanten ﬁnns rader med små prydnadsaplar
med parksoﬀor inunder. Lekutrustning (3) ﬁnns i
den norra delen. Mot husfasaden i norr står en lång
pergola (1) med bänkbord. Lekplatsen omgärdas med
staket. Den från gatan något upphöjda parken omges
av granitstödmurar och ramas in av stora gatuträd, i
form av askar. Mot Katarina Kyrka (5) ﬁnns en mer
trädgårdsliknande (4) del med granitmur, stenlagd
gång, fruktträd och buskar.

1

a Kyr

Beskrivning

över och mer växtlighet tillföras. Även trädgårdsdelen
som tidigare sköttes av Katarina norra skola i
utbildningssyfte, skulle behöva ses över.

rin
Kata

Parken anlades 1941 och har tidigare varit försedd med
perennplanteringar i större utsträckning än idag.

Nyto

Historik

3

2

4

n

sgata

back

Sand

1. Pergola, 2. Konstgräsyta, 3. Lekutrustning, 4. Trädgårdsdel, 5. Katarina Kyrkogård. Skala 1:1000.

Ekologisk infrastruktur: I parken ﬁnns ekologiska
värden i form av alm, ask, prydnadsaplar och ett
tätt buskage samt blommande och bärande träd och
buskar. Om stadsodling utvecklas i parken ökar det
parkens ekologiska värden och man kan även koppla
naturpedagogik till denna verksamhet då så många
skolor och förskoleklasser besöker parken.

Vacker gångväg längs buskage och fruktträd i parkens
västra sida.
116 | Sandbacksparken

Parken med lekutrustning och konstgräsyta.

Bevara:
•
•
•

Träden i parken
Parkens rumslighet och staket
De ﬁna materialen

Vårda:
•
•

Planteringarna
Stödmuren runt parken

Utveckla:
•
•
•
•

•
•

Tak, klätterväxter och belysning i pergolan
Stadsodling eller odlingslotter
Naturpedagogik
Se över hela ytan invid Katarina
Kyrkogårdsgränd ex med odlingstema och
bärbuskar
Utveckla lekplatsens lekvärden med mer
naturlek
Utveckla ﬂer sittmöjligheter

Belysning och klätterväxter i pergolan skulle göra den mer
hemtrevlig.
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49. Sjöstadsparterren

2

at
an

1

ag

Historik

3

Analys
Grön karaktär: Den urbana parken är ett vackert
stadsrum med rogivande vatten och grönska. Gränsen
mellan privata gårdar och oﬀentlig park är tydlig.
Parken fungerar som kvarterspark för områdets många
boende och trycket på lekplatsen i parkens östra del
är stort då den också används ﬂitigt av förskolan i
närheten.
Lekplatsen behöver rustas och utökas. Parken
är i bra skick, men vissa grusytor behöver ses
över. Planteringarna vid fontänen skulle behöva
118
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Beskrivning
Karaktär: Kvarterspark, parkstråk
Storlek: 2 ha
Innehåll: Tvärs genom den sammanlagt 556 meter
långa parken ﬁnns ett trädkantat gångstråk och en
anlagd parkkanal (1). Parken indelas i olika rum.
Närmast Lugnets Allé är parken ett strikt gestaltat
torg med granitplattor, blomsterplanteringar och med
fontänen ”Fält” (4). De övriga rummen har en mjukare
och grönare prägel med gräsmattor, träd, pergolor
och lusthus (3). Parkkanalen används för lokalt
omhändertagande av dagvatten från kvartersmark,
lokalgator och park. Den utvidgar sig till en vasskantad
sedimentationsdamm i den nordöstra änden. I
anslutning till Kölnagatan ﬁnns en vattentrappa (2). I
parkens sydöstra del ﬁnns en lekplats (5) med gungor
och klätterlek.

et

sa

llé

Kö
ln

Parken anlades i etapper fram till 2004. 2005 vann
parken Kasper Sahlin-priset.

1. Parkkanal,
2. Vattentrappa,
3. Parkrum vid
kanal,
4.Torg med fontän
och blomsterplantering,
5. Lekplats. Skala
1:6000.

4

1

5

återplanteras med ﬂer perenner och ses över. Förutom
lekplatsen och fontänen ﬁnns det inte mycket lek i
parken. Speciellt i parkens västra delar skulle mer lek
behövas, exempelvis i form av lekskulpturer.
Genomströmningen i kanalen är ibland för låg med
följd att vattenkvalitén blir dålig.
Grönt vardagsrum: Då parken består av många rum
är användningen av parken väldigt varierad. Parken
används som promenadstråk och hundrastning men
också till lek, picknick, vattenlek och som en rofylld
plats. Det ﬁnns många gräsytor i parken som är ﬂexibla
i sin användning. Det ﬁnns dock få platser där man kan
sitta i skydd av tak. Sommarblommor är ett uppskattat
inslag i parken.

Vattenlek och konstverk.

Ekologisk infrastruktur: I parken ﬁnns det
mycket blommande träd och stora knäckepilar.
Dagvattenhanteringen och våtmarksmiljön längs
kanalen har höga ekologiska värden som ska
bevaras. Planteringarna vid fontänen bör vid
återplantering planteras med perenner som lockar
till sig pollinerare. Holkar och insektshotell kan
med fördel placeras ut i parken.

Parkkanalen där den ena sidan är hårdgjord och den andra
har en mjuk sida mot parken.

Bevara:
•
•
•
•

Vattenupplevelsen och
dagvattenhanteringen
Variationen av olika rum i parken
Blomsterplanteringarna vid broarna
Den tydliga gränsen mellan privat och
offentligt mot parken

Vårda:
•
•
•
•

Lekplatsen (5) behöver rustas
Planteringarna vid fontänen återplanteras
Grusytorna
Trädäck vid byggd struktur

Utveckla:
•
•
•
•
•

Lek i parkens västra delar och utöka den
beﬁntliga lekplatsen (5)
Platser där man kan sitta i skydd av tak
Gräsytorna, vissa skulle kunna vara äng
Holkar och insektshotell
Kanalens funktion så att den ej slammar igen

Pergolor längs parkkanalen.
Sjöstadsparterren
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50. Solrosparken
Historik
Namnet kommer av att solrosor odlades här.

tan

Ekologisk infrastruktur: Det ﬁnns ﬂera träd,
t.ex. alm, körsbär och lönnar som är ﬁna och
som bör bevaras. Vid omvandling av parken
bör dagvattenhantering, diversitet i busk- och
perennplanteringar, blommande träd och buskar och
fjärilsrestauranger beaktas.

rgsga

Storlek: 0,1 ha
Karaktär: Kvarterspark
Innehåll: Västra delen är en grusad yta (2) som
inramas av träd och enkla perennplanteringar. I
bakkanten höjer sig en liten gräsklädd kulle, med berg
i dagen. Mot den högre liggande utsiktsplatsen leder
en bred asfalterad väg (4) som kantas av mindre träd
och ränndalar av smågatsten. Utsiktsplatsen (3) utgörs
av en asfalterad yta med parksoﬀor, som ramas in av
buskplanteringar. Närmast branten ﬁnns ett skyddande
räcke.

Nyto

Beskrivning

Grönt vardagsrum: Parken ligger precis intill en
förskola (1) men är en liten plats som inte passar för
lek. Denna plats är mer för rofylldhet där man kan
sätta sig ner och läsa en bok och beundra utsikten. Vid
omvandling av parken bör en dialog/konsultation med
de boende och verksamheterna i närheten ske.

2

3
4
1

1. Förskola, 2. Stor grusyta, 3. Utsiktsplats, 4 Bred asfaltsväg. Skala 1:1000.

Analys
Grön karaktär: Solrosparken ligger inom en av de
särskilt utpekade värdekärnorna inom riksintresse
för kulturmiljövården och parken ligger i ﬁna
gamla historiska kvarter. Den breda asfaltsvägen,
väggrinden och det bastanta räcket vid utsiktsplatsen
passar inte in i södermalmskaraktären och i den
kulturhistoriskt värdefulla miljön. Hela parken är i
behov av upprustning. För att återskapa något av
den ursprungliga södermalmskaraktären krävs mer
grönska, prydande planteringar och en inhägnad av
ett lågt staket. Utsikten från parken är fantastisk men
utsiktsplatsen behöver förbättras och få ﬁnare material
och utrustning samt ett räcke som bättre anknyter till
platsens historia.

Grusytan i parkens västra del.
120 | Solrosparken

Asfaltsvägen genom den historiska miljön.

Bevara:
•
•
•
•

Utsikten
Träden
Platsens potential som grön oas
De kulturhistoriska värdena

Vårda:
•

Parken som en ﬁnpark

Utveckla:
•

•
•
•

Ett upprustningsprogram för att
utveckla parken till en ﬁnpark med
södermalmskaraktär
Finare material på utsiktsplats med vackrare
staket
Bilinfarten måste ses över
En antikvarisk förundersökning vid omdaning
av parken

Utsiktsplatsen.
Solrosparken
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Historik
Parken började anläggas i slutet av 1890-talet, då
ett stort antal träd planterades. 1936 påbörjades
en omdaning av Stigbergsparken och gräsytorna
utvecklades. På 30- och 40-talet tillkom murar och
trappor och en lekplats med plaskdamm. I början
av 1990-talet utvidgades parkens västra del då
Tjärhovsgatan blev återvändsgata.

Beskrivning
Storlek: 0,8 ha (park), 0,1 ha (trappområde)
Karaktär: Kvarterspark.
Innehåll: En södervänd park med gräsytor, träd,
buskar och korsande gångstigar. Mittengången kantas
av stora äldre lindar. Övriga träd är bland andra ek,
kaukasisk vingnöt och körsbär. Parken omsluts av
granitmurar och buskplanteringar mot gatorna och
en bergvägg med prydande buskar åt norr. Entréer
görs genom pergolaliknande portaler av trä. I parkens
nordvästra hörn ﬁnns en stensatt sitthörna (4) och
en lekplats (2) med gungor och diverse lekredskap.
I sydost mot gatan ﬁnns en kiosk (3) med plattlagd
uteplats. Ersta trappor (1) utgörs av ett vackert
trapplopp. Mot Folkungagatan bildas en torgliknande
yta med ﬂertalet träd och soﬀor längs kanterna.

Lilla Erstagatan

51. Stigbergsparken/Ersta
trappor

Stigbergsg

atan

Analys
Grön karaktär: Parken är väl avgränsad och
lagom omsluten. Bergväggen skapar en tydlig
södermalmskaraktär. Den enkla lekplatsen är trygg
och trevligt placerad mot bergväggen. Växtligheten är
varierad med buskar och träd. Ersta trappor är stiliga
och arkitektoniskt värdefulla. Stigbergsparken är en
kulturhistoriskt värdefull miljö. I parken planeras
tunnelbaneuppgången Station Soﬁa som kommer att
placeras mitt i parken och innebära stora förändringar.
Större delen av parken försvinner och omvandlas till
gatumark.
Grönt vardagsrum: Idag har parken värden som
grön oas, lek och picknick, men det är också en park
där det ﬁnns många socialt utslagna och som ligger
lite undangömd. I och med en ny tunnelbaneuppgång
kommer parken hamna i ett helt nytt sammanhang
och tusentals tunnelbaneresenärer kommer att besöka
platsen varje dag.

1

Tjärhovsgatan

2
4
3

Folkungagatan

1. Ersta Trappor, 2. Lekplats, 3. Kiosk, 4. Stenlagd sitthörna. Skala 1:4000.

Ekologisk infrastruktur: Idag ﬁnns det ﬂera stora
träd i parken, bl.a. lindar, lönnar, ek och vingnöt, men
även blommande träd som körsbär. Slänten upp mot
Stigbergsgatan har höga ekologiska värden med täta
buskage och träd och blommande scillor på våren.
Slänten kan utvecklas med bevarande av död ved
och diversa blommande planteringar. Holkar och
insektshotell kan sättas upp i träden. Då mycket av den
beﬁntliga växtligheten kommer att försvinna när den
nya tunnelbanestationen kommer på plats är det viktigt
att detta kompenseras och att de gröna ytor som blir
kvar maximeras med ekosystemtjänster.
Pergolor i trä utgör entréerna in till parken.

122 | Stigbergsparken/Ersta trappor

En smal stentrappa slingrar sig upp längs bergsbranten till
Ersta och Sköndal högskola.

En stentrappa slingrar sig upp längs bergsbranten till
Ersta Sköndal högskola.

Bevara:
•
•
•

Bergsbranten och dess beﬁntliga
ekosystemtjänster
Kopplingarna upp till Stigbergsgatan, de i
slänten vackert placerade trapporna
Kulturhistorien

Vårda:
•

Övre delen av parken behöver öppnas upp
och röjas upp ordentligt

Utveckla:
•
•

•

Branten med ekologiska värden
Vid omvandling av parken kompensera träd
och buskar som försvinner med att maximera
med ekosystemtjänsterna
Vid omvandling tillgodose förutsättningar för
överbryggande möten

Ersta trappor upp till lilla Erstagatan och Ersta sjukhus.
Stigbergsparken/Ersta trappor
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Stigbergsparken ny
tunnelbanestation
Station Soﬁa
När den blåa linjen förlängs söderut till Nacka och
söderort blir station Soﬁa första stationen efter
Kungsträdgården. Som på alla platser där det byggs
nya stationer innebär det en förändring. Största
delen av parken kommer att försvinna och övergå till
gatumark. Endast grönytan vid Ersta trappor blir kvar
som parkmark.
De djupa schakten som behövs för hissarna byggs
underifrån, från den framtida plattformen och uppåt.
Biljetthallen byggs under den senare delen av
byggtiden. Det gör att det kommer att dröja ett par år
efter byggstarten innan arbetet med tunnelbanan märks
i Stigbergsparken.

Figur 5 Läget för den framtida tunnelbaneentrén innebär en koppling mot Tjärhovsgatan.

Figur 6 Sektionskiss över entré mot Tjärhovsgatan.

124 | Stigbergsparken ny tunnelbanestation Station Soﬁa

Vy österifrån mot nya stationen. Illustration Region stockholm,

Vy västerifrån mot nya stationen. Illustration Region stockholm,
Stigbergsparken ny tunnelbanestation Station Soﬁa
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52. Stig Claessons Park
Historik
Parken anlades på 1930-talet och hette då
Beckbrännarbacken. I slutet av 1990-talet upprustades
parken och ﬁck lekplats och boulebana. Sitt nuvarande
namn ﬁck parken så sent som 2008.

Beskrivning
Storlek: 0,2 ha
Karaktär: Kvarterspark
Innehåll: Parkens terrassanläggning med trappor
och murar ingår i det trappsystem (4) som leder från
Ersta sjukhus via Klippgatan mot Vitabergsparken. De
övre terrasserna innehåller sitt- och lekplatser (1,2)
och en boulebana (3) som inramas av buskage. Mot
gatorna ﬁnns främst syrenbuskar. I parkens ytterhörn
ﬁnns höga popplar. Längs de längre trapploppen ﬁnns
buskplanteringar med inslag av träd. I norr har parken
gräsytor som sluttar ner mot Beckbrännarbacken.

Analys
Grön karaktär: Parken har en vacker grundstruktur
med tidstypiska trappor och murar. Den är en del av
ett viktigt promenadstråk mellan Vitabergsparken
och Ersta sjukhus. Parken fungerar också som en
liten kvarterspark med möjligheter till lek. Trots
sin begränsade yta erbjuder den med sina olika
rumsbildningar bra variation. Lekplatsen kan idag bara
nås via trappor, vilket medför att den är svårtillgänglig.
Lekplatsen är i behov av utveckling och skulle kunna
få ta mer plats i parken. Den motstående terrassen
med sittplats och boulebana är också i behov av
översyn. Där ﬁnns plats för ﬂer aktiviteter eller

prydande rabatter. Syrenerna mot gatan, samt övriga
buskar behöver föryngras. Gräsytorna är i behov av
upprustning och eventuellt kan delar av gräsmattorna
ersättas med buskage.
Grönt vardagsrum: Parken används mycket av
förskoleklasser. Barnen uppskattar buskagen som
de kan springa och leka i. Gräsytorna används för
solande och parken är tidvis en lugn oas när inte
förskoleklasserna använder parken. Det ﬁnns många
parksoﬀor i parken men parkens tillgänglighet behöver
ses över. Mindre bänkbord skulle kunna placeras vid
terrasserna. Det ﬁnns barnvagnsramper i trapporna
från Folkungagatan och i trapporna överst i parken. De
andra trapporna saknar ramper, detta behöver ses över.
För att öka tillgängligheten skulle en ny ingång med
ramp kunna anordnas i östra sidan, direkt ifrån gatan.

Beckbrännarbacken

3

2
1

Åsögatan

4

1. Lekplats, 2. Sittplats, 3. Boule och lek, 4. Klippgatans
Trappa. Skala 1:1000.

Ekologisk infrastruktur: Parken har många
blomterbuskage och stora träd som har höga
ekologiska värden. På våren blommar lökar i
gräsytorna, syrenerna och ﬂädern. Planteringarna runt
trapporna är ﬁna men väldigt ensartade, här skulle
större diversitet kunna tillföras.

Sittplatsen med gunga omgärdad av staket i bakgrunden.
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Sluttande gräsyta med fläder.

Bevara:
•
•
•
•

Siktlinjerna
Den ﬁna skalan och rumsligheten i parken
Murar och trappor
Stora träd och buskar

Vårda:
•
•

Pelaraskarna vid trapporna,
Föryngringsbeskära syrener och andra buskar
kontinuerligt

Utveckla:
•
•
•
•
•

Nytt program för lekytorna
Bänkbord vid terrasserna
Se över gångvägar in till parken
Sommarblommor
Diversiteten i planteringarna

Trapplopp genom parken ner mot Beckbrännargatan och
Folkungagatan.
Stig Claessons Park | 127

53. Tanto-Sockerbruket
tan

a
tog
Tan

Historik
Parken anlades på 1960-talet i samband med
uppförande av kringliggande bebyggelse. 2012
upprustades lekparken och parken öppnades upp mot
stranden. Uppslagen om Eriksdalslunden- Årstaviken i
kapitlet Strand- och kajparker tar upp delen av parken
som ligger inom strandpromenadstråket (4).

Beskrivning
Storlek: 1,8 ha
Karaktär: Kvarterspark 1960-tal
Innehåll: Parken utgörs av klippta gräsytor som
sluttar ner mot Årstaviken. I områdets mitt ﬁnns ett
parti av naturkaraktär. I den klippta gräsytan ﬁnns
grupper av träd, bl.a. ﬂera stora lönnar. En lekplats (1)
med gungor, studsmatta, klätterställning, sandlåda,
bollyta med konstgräs och grusyta med plats för
boulespel ﬁnns i parkens sydöstra del. Här ﬁnns också
lekskulpturer som lyser på kvällen.

Analys
Grön karaktär: Sockerbruket är en ﬁn sluttande park
som ringlar sig ner mellan båghusen och är ett ﬁnt
exempel på modernistisk parkarkitektur. Parken sköts
enligt brukaravtal. Nere vid Årstaviken nedanför en
bergsbrant ﬁnns en nyligen upprustad lekplats med
ﬁna material. De stora pilar som står utmed vattnet
längs strandparken ger en grön karaktär åt lekparken
men räcker ändå inte för att skugga och rama in parken
som upplevs lite kal. I parkens sydöstra del ﬁnns en
granittrappa som är i behov av upprustning. I parkens
västra del ﬁnns ﬁna lökplanteringar.

Grönt vardagsrum: Delen av parken som ligger
mellan Båghusen upplevs privat. Utformning skulle
behöva ses över så att parken, som är en viktig
koppling mellan gatan och stranden, upplevs mer
oﬀentlig och som allmän plats. Engelska skolan som
ligger i närheten har upplåtelseavtal att nyttja parken
och det är viktigt att kontinuerligt utvärdera att deras
användning inte konkurrerar med allmänhetens
nyttjande av lekparken. Parken är bullerstörd från
järnvägen (7) och i en framtida utveckling kan
bullersänkande åtgärder vara relevant. Parken är också
brant i vissa partier och det behövs kompletteras med
handledare på vissa sträckor.
Ekologisk infrastruktur: I parken ﬁnns stora
lövträd och stor andel grönyta vilket fördröjer
dagvatten och ger buller-, luft- och klimatreglerande
funktioner. Bergsbranten (6) i parken, innebär på
grund av sin otillgängliga terräng ett orört, och därför
värdefullt habitat för olika arter. Parken är en viktig
spridningskorridor och det är därför viktigt att bevara
den gröna lummiga karaktär som ﬁnns i parkens
slänter.
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1. Sockerskålens lekplats, 2. Båghusen, 3. Odling, 4.
Parkstråk Eriksdalslunden-Årstaviken, 5. Granittrappa, 6.
Bergsbrant 7. Järnväg. Skala 1:5000.

Lekplatsen ligger mot bergväggen.
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Gångvägarna som leder upp i parken mellan båghusen..

Bevara:
•
•
•
•
•
•

Parkens modernistiska utformning
Öppna gräsytor och stora träd
Lökplanteringar
Bergsbranten orörda terräng
Den lummiga släntens natur- och lekvärden
Lekplatsen lekvärden

Vårda:
•
•

Karaktären av vackert parkrum med öppet
grönt golv och ﬁna stora träd
Förbättra tillgängligheten med tillägg av
handledare i branta partier

Utveckla:
•
•
•

Skugga på lekplatsen genom att plantera
träd
En mer allmän karaktär i parken
Fler sittplatser

Naturslänten har höga lekvärden och ekologiska värden.
Tanto - Sockerbruket
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Barn

54. Tengdahlsparken

ängs

8
Skån

egat
an

Historik

Analys
Grön karaktär: Parken ligger skyddad i ett lugnt
läge och fungerar som en grönskande oas i ett annars
tätbebyggt område. Inslagen av småbarnslek, bollplan
och plaskdamm är viktiga. Gräsytorna är i behov
av upprustning. Pergolan är i gott skick men skulle
behöva kompletteras med klätterväxter. Plaskdammen,

Grönt vardagsrum: Parken används mycket av
förskolor och skolor till lek och idrottslektioner.
Gräsytorna används mycket av skolorna, men även
som samlingsplats för de boende i området. Därför
är det viktigt att bevara den öppna gräsytan men
också att addera olika typer av sittplatser samt
belysning. Plaskdammen nyttjas mycket och är
väldigt uppskattad. Belysningen skulle dock behövas
förbättras här, ex genom att belysa träden. Lekplatsen
behöver få ett nytt program med ﬂer lekvärden
och ny utformning gärna med mer grönska. Det är
också viktigt att bevara buskplanteringarna norr om
plaskdammen då barn leker mycket här. Den norra
delen av parken med bollplan, gräsytor och hoppgrop
har en ojämn ytfördelning vad gäller kön. Detta borde
ses över och en plats för unga tjejer skapas för att väga
upp ytfördelningen.

4

n

10

gata

9

5

ängs

som är det centrala elementet i parken, är av historiskt
värde med sin karaktäristiskt oregelbundna form.
Den branta slänten upp mot terrasserna är i behov av
upprustning. Hela platsen vid Soﬁa skola och entrén
ovan bollplanen behöver ses över och ett nytt program
tas fram. Söderifrån behöver entrésituationen ses
över och en entréplats skapas. Även entrén norrifrån
mot Barnängsgatan behöver förtydligas. Parken
ligger i Skånegatans förlängning, denna koppling
skulle kunna bli starkare, t.ex genom att öppna upp
koloniträdgårdarna. Då parken har ett högt tryck av
besökare vilket sliter på parken är det viktigt att parken
har en hög skötselnivå. Parken kommer att ses över i
samband med byggnation i kvarteret Persikan.

1
2
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lsgatan

Storlek: 2,2 ha
Karaktär: Kvarterspark.
Innehåll: Södra delen av parken består främst av
gräsmatta (3) med uppvuxna träd och buskar. En lång
pergola (2) med soﬀor ﬁnns också här. Plaskdammen
(1) är centralt placerad med friväxande buskar som
ramar in dammen. På de södervända terrasserna,
framför den äldre byggnaden, ﬁnns lekplatser. Den
västra erbjuder lek för småbarn med balanslek,
klätterhus och en stor sandlåda (4). På den östra, som
vänder sig till lite äldre barn, ﬁnns en öppen grusplan
för spring-, boll- och klätterlekar (5). Dessa lekplatser
omringas av murar och formklippta häckar. Närmare
Soﬁa skola (8) ﬁnns en bollplan (6) och lek- och
idrottsytor.

6
7

h
Tengda

Beskrivning

n

Barn

Arbetet med att skapa en park på platsen startade 1938.
Delar av parken anlades som terrasser med stenmurar.
Nedanför dessa avsattes en stor yta som bollplan
och en stor öppen gräsplan. Man arrangerade också
en plaskdamm med en liten bro. Tengdahlsparken
är ett tydligt exempel på en park utformad enligt
”Stockholmsstilen”.

gata

1. Plaskdamm, 2. Pergola, 3. Gräsmatta, 4. Lekyta för mindre
barn, 5. Lekyta för större barn, 6. Bollplan, 7. Gräsyta vid skola, 8. Sofia skola, 9. Kolonilotter, 10. Förskola. Skala 1:4000.

Pergola med sittbänkar.
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Ekologisk infrastruktur: De stora träden i parken
är viktiga i parken likaså de värdefulla habitat som
ﬁnns i parken i form av ädellövträd och täta buskage
vid dammen. Parkens stora gräsytor tar hand om
dagvattnet bra. Det ﬁnns även blommande och bärande
träd och buskar. Slänten mellan plaskdammen och
terrasserna kan planteras med en blommande artrik
buskplantering för att skydda den mot slitage.

Plaskdamm med stora skuggande träd.

Utveckla:
•

Bevara:
•
•
•

Kopplingar mellan lekytan och naturmiljö
”Stockholmsstilen” kulturhistorisk viktig miljö
Parkens stora lekvärden

•
•

Vårda:
•
•
•

Slänten norr om plaskdammen, plantera med
buskar
Hög skötselnivå pga. hög användning av
parken
Gräsytorna

•
•
•

Lekplatserna med nytt program med mer
naturlek
Utveckla platsen framför Soﬁa skola med nytt
program och se över könsfördelningen
Stärka kopplingen mellan koloniträdgårdarna
och lekparken. Öppna upp stråket mellan
lekplatsen och stråket igenom koloniområdet
och upp i Vitabergsparken.
Belysning och ﬂer sittmöjligheter under träd
på stora gräsytan
Belysningen i parken, under pergolan
Mer klätterväxter i pergolan

Storaträd skuggar gräsmattan i Tengdahlsparken.
Tengdahlsparken
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55. Timmermansparken
Historik
Parken anlades i början av 1990-talet i samband med
Södra stationsområdets tillkomst. En nybyggnation av
lekplatsen stod färdig 2011.

Beskrivning
Storlek: 1,8 ha
Karaktär: Kvarterspark 1990-tal
Innehåll: Parkens innehåller en stor lekplats (2)
med olika lekredskap så som gungor, hus, lekbåt,
rutschkana, klätterredskap samt en oval konstgräsplan
(3). Runt parken ﬁnns gångvägar på olika nivåer. Stora
buskage och mindre träd och några sittplatser ﬁnns
också. Belysningen består av master och stolpar och
runt parken löper murar av tegel.

Analys
Grön karaktär: Lekparken är i ﬁnt skick med många
olika markmaterial. Parken har ett väldeﬁnierat rum
avgränsat av byggnader och murar och de relativt små
träden kan på sikt ge parken en lummig karaktär om de
får utvecklas på ett bra sätt. Rosenbuskplanteringen (5)
i parkens norra del är ensartade, men har ekologiska
värden. Buskaget bör bevaras men skulle kunna
kompletteras med ﬂer arter och med en sittbänk runt.
Parken har många buskage med ﬂerstammiga träd
vilket ger en ﬁn inramning och rumslighet. Gräsytor
och slänter i parkens södra del behöver ses över.
Parken skulle kunna tillföras blomsterplanteringar för
att kompensera för de rosenplanteringar som försvann
vid anläggningen av bollplanen.

Grönt vardagsrum: Timmermansparken är välbesökt
av såväl förskolor som barnfamiljer. Detta gör
parken stimmig och högljudd vilket ger upplevelsen
av folkliv. Parken är en del av en bilfri koppling
mellan Medborgarplatsen via Södermalmsallén och
vidare genom Bergsgruvan med gångväg ända till
Tantolunden. Dock ﬁnns konﬂikter mellan cyklister och
besökare till parken från Södermalmsallén.
I parken ﬁnns många olika lekvärden och många
lekredskap är förlagda i skugga stora delar av dagen.
Lekplatsen är mest inriktad på yngre barn vilket gör
bollplanen till ett bra komplement. Bollplanens form är
en tillgång för parken då utformningen bidrar till olika
typer av bollek och därmed har potential att användas
av ﬂera olika grupper. Även den generösa grusytan
är använd för spontan lek och fotboll. Sittplatser i
gradänger ger bra lägen med utblick över parken och
för att upplösa uppdelningen mellan aktiv utförare och
passiv åskådare skulle aktivitet så som schackbräde
kunna infogas i gradängerna. Sittplatser skulle också
kunna utvecklas framför buskplanteringen på parkens
terrass (4) då platsen har sol och bra utsikt över parken.
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1. Södermalmsallén, 2. Lekplats, 3. Bollplan, 4. Terrass, 5.
Buskplantering. Skala 1:2000.

Hela den övre ytan skulle kunna utvecklas för
målgruppen äldre och ungdomar. Flera sittplatser
skulle också kunna få ett regnskydd för att möjliggöra
vistelse under större delen av året. I parken ﬁnns
vistelsestödjande funktioner så som dricksvatten och
bra belysning.

Lekplatsen används av många förskolegrupper.
132 | Timmermansparken

Ekologisk infrastruktur: I parken ﬁnns täta
buskage, framför allt rosenbuskarna i parkens norra
del som hyser en mängd småfåglar men också i
planteringarna runt parken är vegetationen artrik och
brokig vilket gynnar biologisk mångfald. I dessa
ﬁnns också blommande och bärande träd och buskar.
Det är en förhållandevis liten del av parken som
utgörs av grönyta vilket gör att de buller-, luft- och
värmereducerande funktionerna i parken är bristande.

Sittgradänger/parksoﬀor i trä.

Bevara:
•
•
•
•

Lekvärden
Viktig bilfri koppling
Täta buskage och planteringsytor
Flexibel bollplan

Vårda:
•
•

Trädens potential att utvecklas
Slänter och gräsytor

Utveckla:
•
•
•
•

Sittplatser i parkens terrass
Entrén in till parken genom att förtäta med
växtlighet
Se över cyklisternas hastighet längs med
Södermalmsallén
Sittplatser för ungdomar och äldre i
kombination med blomsterplanteringar och
tak i den övre nivån i parken

Bollplan och basketkorgar inbjuder till spontanidrott.
Timmermansparken
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56. Tjurbergsparken
Historik
Parken anlades under åren 1932-1935 och kallades
under en tid Swedenborgslunden. Namnet Tjurberget
lever kvar från tiden då stadens borgare lät boskap beta
på Södermalm.

Beskrivning
Storlek: 1,7 ha
Karaktär: Kvarterspark 1930-tal.
Innehåll: Tjurbergsparken ligger i huvudsak i en brant
sluttning och har omfattande terrasser och murar mot
Älvsborgsparken (4). Mot Teaterhögskolan (1) ﬁnns
en mur och där nedanför en halvcirkelformad damm
(3) med träd och planteringar på en terrass. Två små
bronshästar av Berto Marklund (1979) är placerade
i dammen. De anspelar på att Tjurberget förr var
betesmark för hästar, kor och får. I parkens västra del
ﬁnns en lekplats (2) med gungor och klätterställning.

Analys
Grön karaktär: Tjurbergsparken är en
kulturhistoriskt värdefull park. Dammen och ytorna
runt omkring har vacker stenbeläggning. Dammen
bör upprustas så den på nytt kan fyllas med vatten.
Rummet kring dammen är vackert och parken
präglas av kraftiga nivåskillnader. Det är viktigt att
utreda hur parkens sluttningar och karaktär skulle
kunna utvecklas. Också det faktum att parken möter
byggnadernas baksida i både norr och söder är ett
problem för parken och framförallt muren mot
skolgården skulle behöva öppnas upp eller på annat
sätt integreras i parken med exempelvis vegetation.
Öppningarna över bostadsgårdarna med utblick mot
Ringvägen är viktiga för parken som helhet och
också för kopplingen mellan parkens grönska och
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Ringvägen. Överlag är entréerna otydliga i parken och
både entré från Assessorsgatan i väster och Ringvägen
i öster behöver få en bättre utformning. En ﬁn entré
ﬁnns i norr ifrån Helgagatan och härifrån går ett viktigt
rörelsestråk ned i parken. Här ﬁnns också berg i dagen
och växter som minner om Stockholms ursprungliga
karaktär. Rörelsestråken i parken behöver utredas
och framför allt kopplingen mellan gångstigarna på
de olika nivåerna. Grusvägarna skulle också kunna
förbättras genom friser mot gräset.
Grönt vardagsrum: Parken är en uppskattad park
av de boende i området och används framför allt för
promenader, som rörelsestråk ned mot Årstaviken
från Helgalunden, samt för hundrastning. Parken är
delvis bullerstörd, men fungerar trots det som en grön
oas. Den sydvästra delen av parken längs parkstigen
närmast fasaderna upplevs otrygg trots belysning.
Detta behöver ses över, men det är viktigt att bevara
karaktären av naturmiljö och skogskänsla som ﬁnns
här. Lekytan skulle behöva utökas och utvecklas. Det
behöver kompletteras med handledare på vissa platser
i parken.
Ekologisk infrastruktur: Parken är en potentiell
spridningskorridor, och de naturvårdsarter som ﬁnns i
parken är till exempel ask och alm. Värdefulla habitat
ﬁnns i parken i form av täta buskage, ängsmark,
och till viss del kvarlämnad död ved. Det ﬁnns
treskiktsvegetation och blommande och bärande
träd och buskar och den stora andelen grönyta och
de stora lövträden i parken gör att buller, -luft och
klimatreglerande förutsättningarna är goda samt
möjligheten att fördröja dagvatten. Parkens naturslänter
skulle kunna utökas med ﬂer arter och vissa delar av
gräsmattan ersättas med ängsplantering.
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1. Teaterhögskolan, 2. Lekplats, 3. Damm med konstverk,
4. Älvsborgsparken, 5. Assessorsgatan. Skala 1:4000.

Plaskdamm med konstverk och fin markbeläggning.

Vackra slänter och material finns i Tjurbergsparken.

Vårda:
•
•
•
•

Karaktären av vackert parkrum med öppet
grönt golv och ﬁna stora träd
Förbättra tillgängligheten med tillägg av
handledare i branta partier
Slänter och gräsytor
Dammen, så att den åter kan fyllas med
vatten

Bevara:

Utveckla:

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Öppningarna över bostadsgårdarna mot
Ringvägen
Parkens träd och grönska
Upplevelsen av natur och skogskänsla
Vacker damm med skulpturer och ﬁn
markbeläggning
1930-talskaraktären

•
•

Entréerna in i parken
Kopplingen mellan de olika nivåerna i parken
Artrikedomen i naturslänterna
Lekytan, ta fram program för upprustning och
utveckling
Ängsytor
Fler sittplatser

Gångstigen söder om parken.
Tjurbergsparken
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57. Tullgårdsparken
an
sgat

Bohu

Historik

Analys
Grön karaktär: Tullgårdsparken är en undanskymd
park och det är svårt att förstå var parken börjar
och slutar då entréerna till parken är otydliga,
entréerna skulle behöva ses över och förtydligas.
Ett problem är att parken är omringad av skol- och
förskolebyggnader och man måste som besökare röra
sig nära dessa byggnader för att komma till parken.
Det är oklart vad som är privat och vad som är
oﬀentligt i parken. Parken har kulturhistoriskt värde
och ﬂera vackra platser och många karaktärskapande
träd. Den kuperade öppna gräsytan i mitten av parken
är ett vackert och rofyllt rum när den inte används

Grönt vardagsrum:
Parken används mycket av förskolorna och skolorna
i närheten. På den stora kuperade gräsytan har man
t.ex. idrottslektioner. Parken fungerar också som en
plats där man kan få lugn och ro, speciellt i terrasserna
och i gräsytans sydligare delar. Generellt är det viktigt
med ﬂer sittplatser och bänkar i parken för att möta
ﬂer besökare. Även tillgängligheten behöver ses över
genom att tillföra ﬂer handledare i branta backar.

4
6

atan

Karaktär: Kvarterspark
Storlek: 1,1 ha
Innehåll: Tullgårdsparken är en kuperad park med
ett nät av gångvägar, gräsytor, buskage och höga träd
i form av askar, lönnar och lindar. På några ställen
ﬁnns äldre, ovanligt stora buskar. Entréer ﬁnns på ﬂera
ställen från de närliggande gatorna. I nordvästra hörnet
mot Östgötagatan ﬁnns terrasser (2) med sittplatser.
Parken gränsar till Hammarbys IP (5) och omringas
av skolor (4) och förskolor (3). I parken ﬁnns ﬂera så
kallade 700-årsträd planterade.

2

ötag

Beskrivning

för idrottslektion. Gångvägarna som förbinder
Tullgårdsparken med idrottsplatsen och Stora
Blecktornsparken är centrala och viktiga att hålla
öppna. Terrassparken upp mot Bohusgatan skulle
behöva ses över och skulle kunna utvecklas till en
vacker terrasspark med lekskulpturer och ﬂer träd.

5

Östg

Här låg tidigare den gamla stadsträdgården
där stadsdelsförvaltningen hade sina odlingar.
Tullgårdsparken, som är den del som blev kvar,
iordningställdes som park 1960. Namnet kom av det
tullhus, Skanstull, som låg något väster om parken.

3
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1. Bollplan 2. Terasser, 3. Förskola, 4. Skola, 5. Hammarby
IP, 6. Idrottshall. Skala 1:4000.

Ekologisk infrastruktur: Parken har stora gräsytor
och många stora breda lövträd. Slänten med sina täta
buskage och ruderatmark har redan nu stor biologisk
mångfald med hög aktivitet av fjärilar och humlor.
Buskplanteringarna skulle kunna förbättras, göras mer
artrika. Parken har också stora äldre träd, ädellövträd
och täta buskar samt blommande och bärande träd och
buskar och på många ställen treskiktsvegetation som
bör bevaras. Holkar och insektshotell kan tillföras och
vissa delar av gräsytans kanter kan klippas mer sällan.

Naturlig gräsbeklädd kulle och stora träd.
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Slänt med höga ekologiska värden, ruderatmark som lockar
till sig mycket fjärilar.

Bevara:
•
•
•
•
•
•

Kuperade öppna gräsytor
Stora karaktärsstarka träd
Kulturhistoriska värden
Sittplatser i bra lägen i terrasspark
Täta buskage
Ruderatmark

Vårda:
•
•
•
•

Gräsytorna
Vissa gräsytor kan klippas mer sällan
Möbler
Parkens vegetation

Utveckla:
•
•
•
•
•
•

Parkens entréer
Parkens tillgänglighet genom att tillföra
handledare i branta backar
Fler sittplatser och olika sorters sittmöjligheter
Terrasserna och ta fram ett nytt program,
tillföra träd, perenner mm
Fjärilsrestaurang i slänten mellan skolan och
förskolan i parkens nordvästra del
Holkar och insektshotell

Parken upplevs som aktiv på grund av alla funktioner som
ligger vid parken.
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58. Vindragarparken
Historik
De båda parkerna på ömse sidor om kv Vindragaren
(4) anlades på 1940-talet i samband med att HSB:s
hyreshusbebyggelse tillkom på Reimersholme.

Beskrivning

3
2
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Grön karaktär: De båda parkerna är gröna och
lummiga. Den norra parken har en unik trädmiljö
med gamla, vackra ekar. Dock har vegetationen
under ekarna fått växa för mycket och den skymmer
nu delvis upplevelsen av den ekmiljön. Den tidigare
vackra sittplatsen i den nordvästra delen borde
återskapas och vegetationen minskas på utvalda
platser. Parkeringsplatser som nu har skapats på
parkmark bör utredas och eventuellt omlokaliseras så
att parkens storlek skulle kunna ökas. Parken saknar
tydlig avgränsning mot gata och bebyggelse vilket
skulle behöva ses över. Lekplatsen i är behov av
upprustning och utveckling.

Lekplatsen söder om kvarteret Vindragaren uppfördes
som ett provisorium och bör tas bort. Resterande
parkstråk kan utvecklas med sittplatser, viloplatser
och planteringar med fokus på äldre då det ligger ett
seniorboende alldeles intill.

1

dra

Analys

Grönt vardagsrum: Detta är en park med stora
värden när det gäller naturupplevelse och naturlek.
Parken är vindstilla och innehåller både sol och
skugga. Hela Reimersholme har en privat karaktär på
grund av sitt läge som avsides ö. Även parken upplevs
som halvprivat och hela parkytan sköts enligt ett
brukaravtal av de boende.

Vin

Storlek: 0,46 ha
Karaktär: kvarterspark
Innehåll: Delen söder om (2) kv Vindragaren (3) har
i sin östra del en liten lekplats med lekhus, gungdjur
och sandlåda. För övrigt ﬁnns klippta gräsytor, buskar
och ﬂera stora träd. I delen norr om kvarteret (1) ﬁnns
i öster en cirkelformad lekyta med lekskulpturen
”Tuﬀsen” av Egon Möller Nielsen (4). I väster ﬁnns
rester av en tidigare vacker sittplats med murar.
Här ﬁnns också många stora ekar (klass 2 enligt
ekinventeringen) och ett stort antal buskar. Belysning
ﬁnns inte i parken utan längs gångvägen. Låga murar
av natursten ramar på sina ställen in de gröna ytorna.

Gångstråket söder om kvarteret Vindragaren (2) är i
behov av upprustning. De stora träden erbjuder skugga
och ger ﬁn rumslighet.

1. Vindragarparken, 2. Vindragarstråket, 3. Kvarteret Vindragaren, 4. Lekskulptur. Skala 1:1000.

Ekologisk infrastruktur: Hela Reimersholme har
viktiga ekologiska värden som spridningszon för
eklevande insekter och groddjur. Därför är det av
största vikt att den äldre ekmiljön bevaras och att
sambanden med Fabricksbacken och strandkanten
stärks. Värdefulla habitat är den äldre ekmiljön, de
täta buskagen och de blommande buskarna. Parkernas
stora andel grönyta, buskar och stora breda lövträd
samtt vegetationen som helhet bedöms ha en god luft-,
buller- och mikroklimatreglerande funktion.

Grusyta med lekskulptur och i bakgrunden picknickbord
utställda i gräset under de gamla ekarna.

Vindragarstråket i Vindragarparkens södra del .

Bevara:
•
•

Unik ekmiljö
Stora träd och öppna gröna ytor

Vårda:
•
•

Buskagen i parkens västra del
Kopplingar mot närliggande grönstråk

Utveckla:
•
•
•
•

Sittyta i parkens västra del. Återskapa den
plats som fanns tidigare
Parken genom att ta bort/ﬂytta
parkeringarna på parkmark
Lekplatsen i parken i samråd med förskolor
och barnfamiljer
Sittplatser och planteringar längs parkstråket
i söder

Frodig grönska och fina ekar.
Vindragarparken
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59. Ånghästparken
Historik
Parken anlades på 1990-talet i samband med
byggandet av Södra Stationsområdet. Först hette
parken Tobakslandet men namnet ändrades till
Ånghästparken på förslag av föreningen Tantofolket.
Man ville anknyta till traktens järnvägshistoria och
erinra om att de första loken ofta kallades ånghästar.

Beskrivning
Storlek: 0,6 ha
Karaktär: Kvarterspark, Naturpark, Bostadsnära park
Innehåll: Parken har naturkaraktär och innehåller
många träd av varierande arter så som almdungar och
lönndungar. Här ﬁnns klippta gräsytor, gångstråk,
soﬀor och en grillplats (2). I parkens nordvästra del
ﬁnns en förskola. Belysningsstolpar ﬁnns i parken.

Analys
Grön karaktär: Ånghästparken är en brant park som
sluttar upp från Maria Bangata med grusvägar som
slingrar sig igenom naturmark. Parken har många
stora träd och vackra naturmiljöer. Fonden i parken är
den höga stenmuren längs med Maria Bangata (1). I
parken ﬁnns inga aktiviteter, platser eller ytor förutom
en grillplats (2) som är i behov av upprustning. Det
skulle behöva utvecklas ett mer attraktivt parkrum runt
grillplatsen. Parkrummet är annars tydligt och förstärks
av trädkronorna och muren i fonden. Parken har ﬁna
kvaliteter och den oprogrammerade naturmarken
gör att parken har ﬁna förutsättningar för att bli en
rekreationspark med små platsbildningar i det gröna.
Syrenbersån i parkens mitt (3) är ett sådant exempel.
De bänkbord som är placerade under trädkronorna i
parkens nordvästra hörn är ett annat bra exempel.
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Grönt vardagsrum: Ånghästparken är en grön och
lummig park i ett tättbebyggt område som är värdefull
för de boendes rekreation. Idag används parken mycket
till hundrastning och passage. Parken utgör också en
del av ett bilfritt rörelsestråk på Södermalm, men det
sker delvis cykling genom parken. Parkens koppling
till gatunivån på Maria Bangata borde utvecklas så
att det ﬁnns ﬂer nedgångar/kopplingar längs muren. I
parken ﬁnns inga aktiviteter och ingen lekplats förutom
lekredskapen på förskolegården i parkens västra hörn
(4). Däremot ﬁnns möjlighet till lek i naturen och
parken skulle kunna utvecklas med inriktning mot
just naturlek. Det saknas handledare på vissa ställen i
parken.
Ekologisk infrastruktur: Ånghästparken har en
lågpunkt i gräsytan närmast gångstråket och stora
breda lövträd i parken vilket är viktigt för fördröjning
av dagvatten. Parken är också en viktig grönyta längs
med Maria Bangata som knyter ihop Bergsgruvan
(2) med Tantolunden och i parken ﬁnns många
almar vilket är en naturvårdsart. I parken ﬁnns också
täta buskage och treskiktsvegetation vilket gynnar
småfåglar och biologisk mångfald. Det faktum att
parken består av en bred, treskiktad vegetation gör
att den bedöms ha en mycket god luft- buller- och
mikroklimatreglerande funktion för sin lilla yta. För
att ytterligare stärka parkens ekologiska värden skulle
parken kunna utvecklas med fågelholkar, insektshotell
och mer inslag av lämnad död ved.

Mar

ia B
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1. Maria Bangatas gång- och cykelstråk, 2. Grillplats, 3.
Syrénberså., 4. Förskola. Skala 1:2000.

Grusvägarna slingrar sig upp i i den sluttande parken.

Ånghästparken är ett viktigt bilfritt kommunikationsstråk,
här går en gångväg genom kvarteret till Rosenlundsgatan.

Bevara:
•
•
•
•
•
•

Syrenberså
Oprogrammerad naturpark
Stora vackra träd
Rik mellanskiktsvegetation
Lugnet och stillheten
Bilfritt, stråk

Vårda:
•

Lämna död ved

Utveckla:
•

•
•
•

Ta fram ett program för att utveckla parken
med naturlek och platsbildningar, ﬂer
sittplatser
Fler kopplingar till gatuplan Maria Bangata
Utveckla Ånghästparkens historiska koppling,
exempelvis med lekskulptur
Ekologiska värden i parken så som
fågelholkar, insektshotell och död ved

Längs med Maria Bangata öppnar parken upp sig med
stora lövkronor medbänkbord under.
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60. Älvsborgsparken

1

Historik
Murar och trappor anlades samtidigt med den
intilliggande Tjurbergsparken i början på 1930-talet.
Övrig park anlades 2007. Den södra delen mot
Ringvägen är nyligen upprustad.

Beskrivning
Storlek: 0,3 ha
Karaktär: Kvarterspark
Innehåll: I parkens södra del dominerar ett
antal stora kastanjer (3). I parkens mitt ﬁnns en
cirkulär perennplantering (2). I norr ﬁnns en
vacker trappanläggning av granit med träd och
buskplanteringar på trappans avsatser (1).

Analys
Grön karaktär: Älvsborgsparken är framförallt
en passage mellan Dalslandsgatan och Ringvägen
samt en viktig entré in till Tjurbergsparken (4).
Kastanjerna i nedre delen av parken har stort värde
och i parken ﬁnns många stora träd som är viktiga för
att möta skalan på den höga omgivande bebyggelsen
längs parkens östra sida. Ändå har parken svåra
förutsättningar för att skapa bra rumsligheter som
helhet. Under kastanjerna vid bouleplanen ﬁnns en
tydlig rumslighet men kastanjerna tar mycket ljus.
Belysningen skulle behöva kompletteras i denna del,
exempelvis med eﬀektbelysning av stammarna under
träden. Planteringarna under kastanjerna är i behov av
upprustning. Perennplanteringarna (2) skulle kunna
utvecklas. Murar i parken och i trappan är vackert
utformade och i bra skick. Buskplanteringarna i
trappan är i ﬁnt skick och högst uppe i trappan ﬁnns
utsikt över parken. Parken ovanför trappan är i behov
av upprustning.
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Grönt vardagsrum: Älvsborgsparken används
mycket för boulespel och som passage och del av
hundpromenad. Sittplatserna närmast Ringvägen är
placerade i bra lägen med överblick över gaturummet.
Dock är delen av parken som är närmast Ringvägen
kraftigt bullerstörd och för att platsen ska vända sig till
ﬂer grupper skulle den caféservering som förut hade
en uteservering i anslutning till parken kunna få ta
plats igen i en del av parken. Intill Ringens köpcenter
är fasaden stängd. Verksamheter i bottenplan ut mot
parken skulle förbättra platsen. Det saknas sittplatser
för vila i trapporna.
Ekologisk infrastruktur: Stora träd och täta
buskage i trappan gynnar småfåglar. De stora breda
lövträden fördröjer också dagvatten. För att utveckla de
ekologiska värdena i Älvsborgsparken skulle gräsytan i
parkens mitt kunna göras om till en ängsplantering.

4
2

3

ägen
Ringv

1. Trappanläggning, 2. Perennplantering, 3. Kastanjer, 4.
Tjurbergsparken. Skala 1:1000.

Den vackra granittrappan leder upp mot Dalslandsgatan.

Entrén till parken från Ringvägen.

Bevara:
•
•
•
•

Kastanjeträden
Fina buskage i trapplopp
Boulebanor med sittplatser
Entré till Tjurbergsparken

Vårda:
•
•
•
•

Ytorna under kastanjerna
Buskagen i trapploppet
Planteringsytorna med perenner
Växter och markmaterial under kastanjer

Utveckla:
•
•
•

Utreda hur platsen under kastanjerna skulle
kunna utvecklas gestaltningsmässigt
Sittplatser i trappan
Ängsyta i parkens ovala gräsyta

Parken uppifrån trappanläggningen med Tjurbergsparken
på höger sida.
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Fickparker och täppor
Fickparker är mindre grönytor som är välordnade med
inslag av blomsterprakt, konstverk och sittplatser. På
Södermalm ﬁnns också täppor vilka kan beskrivas som
små trädgårdar.
Bild från Anna Lindhagens Täppa

61. Anna Lindhagens Täppa
Historik
Anna Lindhagen som utförde ett betydande arbete
för bevarandet av den småskaliga bebyggelsen på
Södermalm har gett täppan dess namn. Hennes önskan
var att täppan skulle ha en vildvuxen karaktär och när
den anlades i början på 1930-talet förde hon med sig
vild skärgårdsﬂora som planterades i täppan. Under
1940-talet utvidgades täppan mot Stigbergsgatan och
1998 gjordes en upprustning. 2018 gjordes ytterligare
en upprustning av parken.

Beskrivning
Storlek: 0,05 ha
Karaktär: Täppa, Prydnadspark
Innehåll: Täppan ligger vid Stigbergsgatan bakom
ett trästaket nedanför granitmurar. Entrén leder via en
grusad terrass, med perennplanteringar längs staketet.
Här ﬁnns klängande humle och soﬀor. På den nedre
nivån vindlar grusade gångar mellan perenn- och
lökrabatter och höga buskar, som syren. Här ﬁnns
också ett gammalt lusthus från 1776 (1) och en pampig
lönn (2) med en soﬀa runt stammen. Väster om parken
leder Sista Styverns trappa (3) ner mot Fjällgatan.

Analys
Grön karaktär: Täppan ligger inom en av de
särskilt utpekade värdekärnorna inom riksintresse för
kulturmiljövården. Med sin typiska söderkaraktär har
täppan en historia att berätta i den idylliska miljön
runt Fjällgatan. Den fungerar som en ﬁn liten grön
oas och erbjuder vacker utsikt. Rabatterna på den
övre terrassen är ﬁna, men på den lägre nivån behöver
rabatterna kompletteringsplanteras, detta ska utföras
våren 2019. Rabatterna kräver intensiv skötsel i form

av ogräsrensning, vattning och regelbunden putsning.
Det gamla lusthuset som är Fastighetskontorets ansvar
är i behov av upprustning. Det skulle kunna användas
för någon typ av verksamhet som anknyter till parken.
Entréer in till parken är tydliga och parken har en ﬁn
rumslighet.

3

2

Grönt vardagsrum: Parken är en grön oas där man
kan hitta rofylldhet och beundra utsikten. Här kan man
uppleva blomsterprakt och kulturarv.
Ekologisk infrastruktur: Det ﬁnns två stora träd
i parken, lönn och lind som båda är ädellövträd. På
den lägre nivån ﬁnns det en del täta buskage med
blommande syrén. Förutom dessa växter är parkens
frodighet och stora variation av perenner och blomning
unik. Det är mycket pollinerare i parken och det är
viktigt att behålla parkens mångfald av blommande
perenner och buskar.

1

Stigbergsg

atan

1. Lusthus, 2. Lönn med soﬀa, 3. Sista Styvens Trappa.
Skala 1:500.

Bevara:
•
•
•

Platsens kulturhistoriska värden och karaktär
Sittplats runt trädet
Planteringarna och träden

Vårda:
•
•

Perennerna med intensiv skötsel
De kulturhistoriska värdena

Utveckla:
•

Lusthuset att integreras i parken, genom
upprustning och verksamhet som anknyter till
parken

Lusthuset sticker fram bland vegetationen.
Anna Lindhagens Täppa
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62. Baggensgatan

Ekologisk infrastruktur: Den stora kastanjen är
viktig att bevara och kan kompletteras med en holk för
pedagogiska värden. Vegetationen behöver utvecklas
med mer artrika blommande planteringar som
lockar till sig pollinerare och påminner om platsens
kulturhistoria. Att ytskiktet fortsatt består av grus och
gräs och grönytorna används till dagvattenhantering är
viktigt.
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1. Kastanj, 2. Grönmålat staket mot gatan. Skala 1:500.

Analys
Grön karaktär: Den lilla täppan har karaktär av en
privat bostadsgård och är i behov av upprustning. Den
ligger inom ett område där det råder brist på parker
och därför är det viktigt att både de ekologiska och
sociala värdena är höga i de få parker som ﬁnns. För
att kompensera parkbristen i området bör skötseln vara
intensiv och upprustning ske så fort behov uppstår.
Entréerna är tydliga och består av två öppningar i
staketet och det ﬁnns en tydlig rumslighet i parken.
Det är dock inte tydligt att det är en oﬀentlig park
öppen för alla. Portaler i staketet skulle kunna göra
att allmänheten bjöds in bättre till parken. Kastanjen
är gammal och bör ses över regelbundet. Parkens
möte med husen behöver ses över, idag går parken
direkt in mot fasad med insyn in i byggnaden som
följd. Det ﬁnns ett förslag på upprustning av parken
som kommer genomföras 2020, då kommer bl.a.
planteringarna att rustas och zonen mot huset ses över.
Hela Gamla stan utgör värdekärna inom riksintresse
för kulturmiljövården.

1

ensga

Storlek: 0,04 ha
Karaktär: Täppa, prydnadspark
Innehåll: Den lilla parken vid Baggensgatan är
inhägnad av ett grönmålat trästaket (2). Parken
domineras av en stor vacker kastanj (1). Beläggningen
utgörs av grus respektive kalkstensplattor. För övrigt
ﬁnns mindre gräsytor och buskplanteringar längs
kanterna, bland annat häggmispel och kornell. I parken
ﬁnns perennplanteringar i en rundel och en ﬂaggstång.

2

Bagg

Beskrivning

Grönt vardagsrum: I samband med en framtida
upprustning bör parken förändras så att det ﬁnns ﬂera
typer av sittplatser och mer blomsterprakt att uppleva.
Parken är viktig för de boende i Gamla stan och ska
fortsatt vara en lugn oas.

atan

Träd planterades på den öppna platsen vid
Baggensgatan i början på 1920-talet.

Själagårdsg

Historik

Bevara:
•
•
•
•

Parken som lugn oas
Kastanjen
Kalkstensplattorna
Den kulturhistoriska miljön

Vårda:
•
•
•

Kastanjen
Staketen
Parken som ﬁnpark med hög skötselnivå

Utveckla:
•
•
•
•
•

Flera typer av sittplatser
Fler ekologiska värden i form av buskar och
blomstrande planteringar
Portaler vid entréer
Parkens möte med de omkringliggande husen
Rusta upp enligt framtaget program

Parken som avgränsas med ett grönt staket mot gatan.

63. Blekingetäppan
Historik
Parken anlades runt år 1930. Dess centrala parti bestod
då av en grusad lekplan med sandlåda som inramades
av en mur. Utmed långsidorna ordnades sittplatser,
buskplanteringar, gräsytor och rosenrabatter. Vid
upprustning av parken 1996 ersattes grusplanen med
en gräsyta. Murens västra del och rosenrabatterna togs
bort.

Grönt vardagsrum: Parken är en grön oas där man
kan sitta i solen eller skuggan och uppleva lugnet.
Parken är ett avbrott i en traﬁkerad och tät bebyggelse
och erbjuder plats där barn kan leka fritt, skyddade
från traﬁk. Parken används idag främst av de boende
runt parken. I samråd med de boende behöver ett nytt
program för platsen tas fram.

Beskrivning

Ekologisk infrastruktur: Mycket grönyta och
många träd gör att parken har stora ekologiska
värden. Vid en utveckling av parken är det viktigt
att bevara den grönyta som ﬁnns idag. Att behålla
parkens markmaterial som grus, gräs och planteringar
är bra ur dagvattensynpunkt. Parken kan utvecklas
genom tillägg av artrika blommande planteringar,
lökplanteringar, fågelbad, bärbuskar, regnträdgårdar,
fågelholkar och insektshotell.

Storlek: 0,3 ha
Karaktär: Täppa, bostadsnära park
Innehåll: I parken ﬁnns en stor gräsyta kantad av träd
och buskar och en låg mur längs gräsmattans östra del.
En sandlåda (1) ﬁnns i nordöstra delen. I den södra
delen ﬁnns det en avgrusad yta med sittplatser (2).
Entrén mot Blekingegatan ramas in av staket och en
rad hängaskar (3).

Analys
Grön karaktär: Blekingetäppan är en grön plats
med trivsam utformning. Parken har en lugn och
tyst karaktär och en ﬁn grundstruktur och rumslighet
som bör behållas. Åtgärder av underhållskaraktär
behövs. Fler typer av sittplatser, mer planteringar
och en gallring av det täta trädbeståndet skulle vara
välgörande för parken. Leken består av en sandlåda
och skulle behöva utvecklas med exempelvis
lekskulpturer och tak som ger en väderskyddad plats.
Det är viktigt att lekfunktionerna underordnas parkens
karaktär av lugn oas. Planteringarna i parken behöver
utvecklas med robusta perenner och buskar.

1
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1. Sandlåda, 2. Sittplatser, 3. Staket. Skala 1:1000.

Bevara:
•
•
•
•
•

Det väldeﬁnierade parkrummet och dess
skala
Fint avgränsad park med stor gräsmatta
En oprogrammerad tyst park
Parkens stora träd
Andelen grönyta i parken

Vårda:
•
•
•

Gallra bland träden
Blomsterlökar
På sikt rusta murar och trappor av granit

Utveckla:
•

Nytt program för upprustning av parken i
samråd med de boende

Parkens stora öppna gräsyta som ramas in av stora träd.
Blekingetäppan
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Slottsbacken

64. Bollhustäppan
Historik
Parken har fått sitt namn efter ”Lilla Bollhuset” som
uppfördes 1648-53 för bollspel, nuvarande Finska
kyrkan. Bollhustäppan tillkom som en öppen plats
genom rivningar på 1960-talet. 1967 installerades
Stockholms minsta oﬀentliga konstverk: ”Pojke som
tittar på månen” eller ”Den lilla Järnpojken” av Liss
Eriksson (15 cm hög). År 2001 upprustades parken
för att göra den mer tillgänglig för rörelsehindrade
och nya växter planterades. 2003 vindfälldes det ﬁna
kaukasiska vingnötsträdet på gården.

Beskrivning
Storlek: 0,04 ha
Karaktär: Täppa, prydnadspark
Innehåll: I täppan ﬁnns en prydnadsdamm (3),
planteringar med sommarblommor, ett stort valnötsträd
och gulvedsträd. Längs fasaderna ﬁnns klätterväxter
och planteringar av idegran. Markbeläggningen består
av skiﬀerplattor och kullersten. Liss Erikssons skulptur
Järnpojken (2) är en stor turistattraktion. Den lilla
järnpojken sägs ge tur om man klappar den på huvudet
eller ger den en liten slant. På sommaren får han en
keps på huvudet och på vintern trycker någon alltid en
mössa på hans huvud.

in. Markbeläggningen behöver ses över och vissa
planteringar behöver utvecklas. Hela Gamla stan utgör
värdekärna inom riksintresse för kulturmiljövården.
Grönt vardagsrum: Parken besöks av många
turistgrupper som framför allt tittar på konstverket.
Den är en grön oas i den annars parkfattiga stadsdelen.
Man kan uppleva porlande vatten, blomsterprakt och
kulturhistoria. Det ﬁnns många parkbänkar att sitta
på mot Finska kyrkan, men ﬂer sittplatser kan med
fördel få ﬁnnas i parken ex. en långbänk i väster och
sittplatser runt träden. Mellan turistgruppernas besök
är det tidvis en lugn plats. Dammen bidrar också med
lekvärden till platsen.
Ekologisk infrastruktur: Träden ger både karaktär
till platsen och bidrar med ekologiska värden. Mot
ﬁnska kyrkan ﬁnns ett tätt buskage av idegran, vilket
bör bevaras. Fler klätterväxter skulle kunna klättra
längs murar och fasader för att öka platsens ekologiska
värden då relativt stor yta av platsen består av
hårdgjorda material. Blommande sommarplanteringar
och perennplanteringar lockar till sig pollinerare.
Perennplanteringarna skulle kunna utvecklas med ﬂer
artrika och blommande planteringar.

1
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3
4

Trädgårdsgatan

1. Finska kyrkan, 2. Konstverk ”Den lilla Järnpojken”, 3.
Prydnadsdamm, 4. Blomsterurnor. Skala 1:500.

Analys
Grön karaktär: Bollhustäppan är en mycket
ﬁn liten plats i Gamla stan med ﬁna material och
planteringar. Parkrummet deﬁnieras av Finska kyrkan
(1) i norr och en mur i söder. Täppan har tre tydliga
entréer, två från Trädgårdsgatan genom muren och
en från Slottsbacken. Från Slottsbacken skulle det
behövas ett hinder som förhindrar att bilar åker
148 | Bollhustäppan

Den lilla statyn är en turistattraktion i parken.

Bevara:
•
•
•
•
•
•
•

Parken som grön oas
Konstverket
Träden, gulveden och valnöten
Den kulturhistoriska miljön
Dammen
De ﬁna materialen
De blommande planteringarna och
sommarblommorna

Vårda:
•

Kulturarvet och den nuvarande gestaltningen

Utveckla:
•
•
•

Hinder som stänger ute bilarna
Mer klätterväxter på fasader
Långa bänkar mot fasad och sittplatser runt
träd

Det stora valnötsträdet utgör ett skuggande tak i parken.
Bollhustäppan
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65. Bryggartäppan
Bränn

Historik
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Grön karaktär: Parken är en lekplats där barn får
leka i en historisk miljö. Lekplatsen omgärdas av ett
rött staket som gör att platsen är skyddad från traﬁk
trots att den är omgärdad av gator. Entréerna är tydliga
med små dörrar och grindar i planket. Hela lekparken
är som ett konstverk. Då det råder brist på lekplatser i
denna del av Södermalm är det viktigt att denna park
upprätthåller det höga lekvärden som parken har idag
och kompenserar bristen på kvantitet med kvalitet.
Parken behöver en renoveringsplan.

eriga

Analys

atan

Storlek: 0,1 ha
Karaktär: Täppa, bostadsnära park, lekpark,
temalekpark
Innehåll: I täppan ﬁnns trähus byggda i en storlek
som passar för barn. I ﬂera av byggnaderna kan barnen
gå in och leka, medan några är kulisshus. I verkstaden
och smedjan kan barnen leka med tidsenliga redskap.
Byggnaderna är upplysta inifrån när det är mörkt. Där
ﬁnns gamla fruktträd så som äpple och körsbär samt
alm, rönn och hassel. Annan växtlighet är rosen- och
syrenbuskar. Barnen kan leka med gungor, sandlåda,
gungbräda, en labyrint byggd i trä, en stor trähäst med
vagn, en landgång för tegelbärare samt en mindre
stenbro.

olmsg

Beskrivning

Grönt vardagsrum: Bryggartäppan är en viktig
mötesplats för barn och föräldrar på Södermalm.
Lekplatsen är ett bra exempel på hur barns lek kan
förenas med lärande om hur människor hade det förr
i tiden. Här ﬁnns spännande utrymmen att upptäcka
och utforska, som lockar barnen till att röra sig och
leka tillsammans. Parken riktar sig främst till mindre
barn och det ﬁnns många lösa föremål som barnen
kan leka med, vilket ytterligare stimulerar barns lek.
Då platsen består av små hus ﬁnns det tak för barnen
som fungerar som väderskydd, dock ﬁnns det inget
väderskydd för barnens föräldrar. På sommaren ﬁnns
det ett café (1) som vänder sig både mot parken och
ut mot Gotlandsgatan. Det ﬁnns många olika typer av
sittplatser och lekplatsen är mycket uppskattad av både
barn och föräldrar. Hur processen med framtagandet
av parken gick till och hur resultatet blev är något som
bör användas som ett bra exempel i utvecklandet av
framtida parker.

Bjurh

Bryggartäppan var på 1700-talet en muromgärdad
fruktträdgård och blev senare en sjukhusträdgård.
Under 1960- och 1990-talen renoverades och byggdes
husen om till bostäder och konstnärsateljéer. 2012
invigdes den nya lekparken (2) med miljöer inspirerad
av Per Anders Fogelströms böcker om hur det såg ut
på Södermalm under senare hälften av 1800-talet.
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Gotla

1. Kiosk, 2. Temalekplats. Skala 1:1000.

Ekologisk infrastruktur: Grönskan består av träd
och buskar i gräs och grusyta. Det ﬁnns gräsytor i
parkens nordvästra del men dessa är svåra att behålla
pga. det höga slitaget. För dagvattenhanteringen är det
bra att markbeläggningen består inﬁltrerande material
som grus, sand och gräsyta. Mot parkens kanter
skulle mer grönska kunna utvecklas i form av bärande
buskar. Odling skulle var ett sätt att ytterligare öka de
ekologiska, men även pedagogiska och sociala värdena
i parken. Det är dock viktigt att odlingarna avgränsas
väl för att undvika att bli nedtrampade.

Små röda trähus och körsbärsträd.

Bevara:
•
•
•
•

Temalekplatsen och dess historiskt
pedagogiska värde
Caféet
Lösa föremål att leka med
Pedagogiska skyltar med
historiebeskrivningar

Vårda:
•
•
•
•

Renoveringsplan
Kontinuerlig översyn och reparation
Säkerheten i parken
Planteringar och träd

Utveckla:
•
•
•
•

Väderskydd för vuxna
Möjlighet till odling
Mer grönska mot parkens kanter
Lärdomarna från utvecklandet av parken och
dess goda resultat och implementera detta i
framtida parkprojekt

I lekparken finns skyltar som beskriver hur människor levde
på Södermalm under senare delen av 1800-talet.
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66. Bysistäppan

atan

yrkag

nk
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Historik
Namnet torde ha kommit ifrån det gamla
Bysättningshäktet, vars byggnad står kvar än i dag.
Parken anlades år 1968 och rustades upp 2006 och
samtidigt öppnades täppan upp mot intilliggande torg.

Beskrivning
Storlek: 0,1 ha
Karaktär: Täppa, prydnadspark
Innehåll: I täppan ﬁnns en central mittgång kantad av
lindar. Mot Hornsgatan står två stora almar (4). Mot
fasaderna ﬁnns buskplanteringar och i anslutning till
trappanläggningen (5) upp mot Brännkyrkagatan en
sommarblomsplantering. Bronsskulpturen ”Ro” (3)
står i täppans sydvästra del rest 1971.

boende genom ett brukaravtal, detta avtal bör fortsätta
och vårdas.
5

Ekologisk infrastruktur: De två almarna (4) som
står mot Hornsgatan är gamla och stora. Det behövs
en plan för hur de ska ersättas i framtiden. Gräsytor
och buskplanteringar är bra för dagvattenhanteringen
liksom de stora träden. Parken bör utvecklas med
lökar i gräsytorna. För att ytterligare stärka de
ekologiska värdena i parkerna skulle det kunna tillföras
insektshotell och fågelholkar.

Grönt vardagsrum: Parken används främst till
passage men det ﬁnns möjlighet att sitta i både sol och
skugga och i fredade lägen eller närmare Hornsgatans
folkliv. Bullret från Hornsgatan påverkar parken, men
den fungerar trots det som en liten oas. Längs den
östra fasaden är de formklippta buskarna skötta av de
152 | Bysistäppan
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1. Bysis torg, 2. Bysättningshäktet, 3. Skulptur, 4. Alm, 5.
Trappanläggning. 6. Sommarblommor. Skala 1:1000.

Analys
Grön karaktär: Parken är en passage mellan
Brännkyrkagatan och Hornsgatan. Gräsytorna är i
behov av upprustning och gränsen mellan gräsyta
och gångytor borde förtydligas med friser. Eventuellt
behöver gräsytorna konstbevattning. De formklippta
buskarna längs Hornsgatan och mot den östra fasaden
är vackra. I den södra entrén från Hornsgatan ﬁnns
soﬀor ﬁnt placerade mot gatan, det ﬁnns också
parksoﬀor i parken längs mittgången. Entréerna till
parken är tydliga och parken har en intim och bra
storlek. Trädens status skulle behöva utredas och
eventuellt behövs en växtbäddsrenovering utföras.

6

Bevara:
•
•
•
•

Sittplatser i olika lägen
Träden
Historisk skylt
Grönytan i parken

Vårda:
•
•
•
•
•

Parken som ﬁnpark
Gräsytorna, eventuellt med konstbevattning
Brukaravtalet
Almarna mot Hornsgatan och planera för hur
de ska ersättas
Lindarnas status med eventuell
växtbäddsrenovering

Utveckla:
•
•
•

Friser längs med gångvägarna
Blomsterlökar i gräsytorna
Insektshotell och fågelholkar

Den lilla parken fungerar mest som en passage mellan
Hornsgatan och Brännkyrkagatan.

67. Glasbruksklippan
Glasg

Beskrivning
Storlek: 0,07 ha
Karaktär: Täppa
Innehåll: Glasbruksklippan (2), som används
som skolgård, omges av ett rött plank (3) och av
granitmurar. Tre trappor (4) leder upp mot klippan,
en lång trätrappa leder upp från täppan (1), en
granittrappa leder upp från skolgården och från
Cornelisparken (5) zick-zackar sig en granit- och
trätrappa uppför klippan. Här ﬁnns berghällar, en del
buskar och träd bl.a. syrener och några sittbänkar.

Analys
Grön karaktär: Parken ligger inom en av
riksintressets särskilt utpekade värdekärnor. Klippan
utgör en höjd där sittbänkar och balanslek har
placerats i parkens kanter. Klippan rustades 2006,
men sedan skolan startade har grönskan på klippan
slitits hårt. Den tidigare vildvuxna karaktären har
försvunnit. Så länge den används som skolgård är
detta något som måste accepteras, dock behöver

ränd

Historik
Glasbruksklippan anlades i början av 1950-talet
efter parkarkitekten Erik Glemmes ritningar. I början
på 2000-talet tecknades brukaravtal med Sjölins
gymnasium (4) om att nyttja parken eftersom de inte
hade någon skolgård. Parken slets mycket hårt. Genom
anläggandet av ett plank delades parken i två delar,
täppan och klippan. Täppan rustades och klippan
används som skolgård. Glasbruksklippan har med
tiden kommit att betraktas som tre olika parker (täppan
(1), klippan och Cornelisparken (6). Tidigare hängde
de mer intimt samman och de anlades som en samlad
parkmiljö runt det då nya Hantverksinstitutet.

6

syrenerna föryngringsbeskäras och döda träd tas bort.
Belysningen på klippan behöver utvecklas.

5

Grönt vardagsrum: Det ﬁnns ett brukaravtal med
skolan om att klippan ska användas som skolgård,
vilket gör att den främst används av skolelever från
Sjölins gymnasium. Det borde utredas om klippan ska
bli en del av skolgården vilket kan vara motiverat då
platsen idag är mycket låganvänd av allmänheten.
Ekologisk infrastruktur: På klippan ﬁnns mycket
syrener och en del blommande träd. En del träd bör
ses över då de inte mår bra. Ytskiktet på kullen bör
ses över, det är dock viktigt att det fortsatt är ett
inﬁltrerande markmaterial.

4
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1. Glasbrukstäppan, 2. Glasbruksklippan, 3. Plank, 4. Trappa,
5. Sjölins gymnasium, 6.Cornelisparken. Skala 1:1000.

Bevara:
•
•
•

Planket
Murarna
1950-talskaraktären

Vårda:
•
•

Föryngringsbeskära syrenerna
Ta ner döda träd

Utveckla:
•
•
•

Utreda om klippan ska bli en del av
skolgården och utvecklas med lek
Belysningen
Ursprungliga ritningar bör studeras vid
eventuell omgestaltning

Det röda planket mot täppan och syréner.
Glasbruksklippan
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68. Glasbrukstäppan

Beskrivning
Storlek: 0,11 ha
Karaktär: Täppa, prydnadspark
Innehåll: Glasbrukstäppan, som är omsorgsfullt
utformad, består av tre delar. Den nedre (1), något
nedsänkta delen, utgörs av en stensatt yta med
klippta häckar kring tre runda porlande dammar av
blå mosaik. Den nedsänkta delen omgärdas av murar
som målats med stilistiskt utformade träd. I den
mellersta delen (2) ﬁnns en vacker träpaviljong och
stora perennrabatter. Paviljongens och trätrappans
träsniderier är inspirerade av maonistiskt hantverk.
Trätrappan leder upp till Glasbruksklippan. Högre upp
(3) nästan dold bakom klippta häckar ﬁnns en liten
plats med vinklad soﬀa och en oregelbundet formad
damm med stillastående vatten. På en sten ligger
Midgårdsormen, en bronsskulptur av Mats Lodén
(1947). Mot Sandbacksgatan ﬁnns gräsytor (4) och
Edvin Öhrströms ”Hantverkssten” (1952).

7

Analys
Grön karaktär: Täppan är en vacker kulturhistorisk
anläggning, en liten pärla, som människor kommer
för att beundra. Samtidigt är täppan en undangömd
plats som inte så många människor känner till.
Den ligger inom en av riksintressets särskilt
utpekade värdekärnor och parken är ett av våra
ﬁnaste arv efter parkarkitekten Erik Glemme och
stadsträdgårdsmästare Holger Blom. En park utformad
i den s.k. ”Stockholmsstilen”. Sluttningen vid sidan
av trappan bildar fond till täppan och det är viktigt
att den ser bra ut. Täppan rustades upp 2006 och är
i relativt bra skick med undantag av gräsytorna som
behöver rustas och perennplanteringarna som behöver
kompletteringsplanteras. Planteringarna i sluttningen
upp mot klippan behöver också åtgärdas. Det är
önskvärt att återskapa de svanskulpturer som tidigare
simmade i dammen. Parken har en ﬁn historiserande
stolpbelysning, men belysningsstandarden skulle höjas
av eﬀektbelysning på konstverk, lusthus och husgavlar.
Parken ligger inom ett område som har brist på
kvartersparker. För att kompensera bristen bör skötseln
vara intensiv och upprustning göras så snart behov
uppstår.

ränd

Glasbruksklippan anlades i början av 1950-talet
efter parkarkitekten Erik Glemmes ritningar. I början
på 2000-talet tecknades brukaravtal med Sjölins
gymnasium (6) om att nyttja parken eftersom de
inte hade någon skolgård. Parken slets mycket hårt.
Genom anläggande av ett plank delades parken i
två delar, täppan och klippan. Täppan rustades och
klippan används som skolgård. Glasbruksklippan har
med tiden kommit att betraktas som tre olika parker
(täppan, klippan (5) och Cornelisparken (7)). Tidigare
hängde de mer intimt samman.
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1. Nedsänkt del med dammar, 2. Mellersta delen med paviljong,
3. Högsta delen med damm, 4. Gräsytor, 5. Glasbruksklippan, 6.
Sjölins gymnasium, 7. Cornelisparken. Skala 1:1000.

Grönt vardagsrum: Parken är en grön oas där
man kan hitta rofylldhet. Här kan man uppleva
blomsterprakt, kulturhistoria, konst och vatten. Idag
besöks parken mest av ungdomar från gymnasieskolan

En stor ek i mitten av parken.
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i närheten.
Ekologisk infrastruktur: Vid Glasgränd står en
stor alm och mitt i parken en stor ek. I slänten upp
mot Glasbruksklippan står också en lönn. Det ﬁnns
mycket ensartade formklippta buskar i parken, dessa
bör av kulturhistoriska skäl bevaras som de är, men
perennplanteringarna kan utvecklas med blommande
perenner som lockar till sig pollinatörer. Slänten upp
mot Glasbruksklippan bör planteras med perenner eller
buskar som är artrika och blommande.

Bevara:
•
•
•
•
•

Täppan och dess kulturhistorisk miljö
Träden
Trappan och lusthuset
Dammarna
Målningarna på muren

Vårda:
•
•
•
•
•

Parken som ﬁnpark
Kompletteringsplantera perennrabatterna
vid lusthuset
Plantera slänten mot Glasbruksklippan
Lusthus, bänkar och trappor med
kontinuerligt underhåll
Räcken

Utveckla
•
•

Effektbelysning
Återskapa svanskulpturerna

Den lilla parken är mycket formstark och ett exempel på
Stockholmsstilen.
Glasbrukstäppan | 155

69. Huggjärnet
Beskrivning
Storlek: 0,05 ha
Karaktär: Fickpark
Innehåll: Vid Långholmsgatan i anslutning till
Västerbrons landfäste ﬁnns en liten häckomgärdad
sittplats med rosplanteringar. I mitten av parken ﬁnns
gräsytor och ett konstverk (1).

backen
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Grön karaktär: Anläggningen är en liten vacker
oas som är störd av traﬁkbuller. Gränsen mellan
gräsyta och grusytor borde förtydligas med friser för
att ge parken en mer ordnad karaktär. Tidigare har det
funnits ett träd mellan parkeringen och sittplatsen.
Detta träd borde återplanteras för att skapa mer skydd
och rumslighet till platsen. Parkeringen (3) som ﬁnns
bakom parken ligger på parkmark, detta bör ses över.
Det är viktigt att parken sköts som en ﬁnpark.

holm

Lång

Analys

1. Konstverk, 2. Pålsundsparken, 3. Parkering. Skala
1:1000.

Grönt vardagsrum: Parken är en grön oas som trots
buller används till solning och vila och den är en plats
där man kan uppleva blomsterprakt.
Ekologisk infrastruktur: Ett nytt träd i parken
skulle ge parken ﬂer ekologiska värden. Att skapa
äng i slänten mot parkeringarna skulle ytterligare öka
parkens ekologiska värden.

Bevara:
•
•

Parkens inramning av häckar
Konstverket

Vårda:
•

Parken som en ﬁnpark

Utveckla:
•
•
•
•

Friser, stärka upp kanterna
Återplantera träd
Se över parkeringen på parkmark
Äng i slänten

En gräsyta med rosplanteringar, grusgångar och ett konstverk omgärdas av en klippt häck.
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70. Jacob Mommas Park
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Storlek: 0,18 ha
Karaktär: Fickpark, bostadsnära park
Innehåll: Parken ligger i anslutning till en
sjukhusbyggnad och Reenstiernska palatset (1) och
genom kvarteret går en gångväg. Längs med fasaderna
ﬁnns häckar av avenbok och längs med gångstråket
ﬁnns tre platsbildningar med olika lådor (2). Dessa
består av trälådor med tre olika former som kan
kombineras på olika sätt och användas för att odla i,
sitta eller leka på.

Ekologisk infrastruktur: Platsen har höga
ekologiska värden framförallt för pollinerare och
fåglar då det ﬁnns mycket blommande och ätbara träd,
buskar och perenner. Det ﬁnns också en stor lind som
bevarats. Planteringsytorna kan ta hand om dagvattnet
och stora delar av parken består av gräs som är bra för
inﬁltrationen. Stadsodlingen har både höga ekologiska
och sociala värden.

1

mma

Beskrivning

Grönt vardagsrum: Stadsodlingen har höga sociala
värden och många rör sig igenom platsen. Fler
tillgängliga sittplatser behöver skapas.

b Mo

Reenstiernska palatset var ett privatpalats som
uppfördes på 1660-talet. På 1800-talet förskönades
trädgården som fortfarande var privat. På 1870-talet
byggdes vissa delar av palatset om till sjukhus. 2016
öppnades parken upp för allmänheten och en ny entré
mot Wollmar Yxkullsgatan skapades och även en ny
tvärgata tillkom.
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1. Reenstiernska palatset. 2. Platsbildningar med olika
lådor. Skala 1:1000.

Analys
Grön karaktär: Den relativt nybyggda parkens
främsta funktion är stadsodling. Parken ska också
underlätta rörelsen genom kvarteret från Wollmar
Yxkullsgatan till Jacob Mommas Gata. Parkens växter
består enbart av ätliga växter för att också besökare
som inte har egna lådor ska kunna skörda i parken.
Perennplanteringarna runt staketet till Reenstiernska
palatset är i behov av upprustning. Entréerna in till
parken är väl omhändertagna.

Bevara:
•
•

Fin randig, blästrad asfalt
Odlingen

Vårda:
•

Perennplanteringen

Utveckla:
•
•

Fler tillgängliga sittplatser
Bjud in barn i parken genom att tillföra något
lekfullt

Gångvägen genom parken med de olika lådorna som kantar
gångvägen.
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71. Johan Helmich Romans Park
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Historik
Parken anlades i mitten på 1990-talet, samtidigt som
Fatbursparken. Johan Helmich Roman (1694-1758)
var under sin tid en centralﬁgur i svenskt musikliv och
anses vara en av våra främsta kompositörer.

Beskrivning
Storlek: 0,2 ha
Karaktär: Täppa, prydnadspark
Innehåll: En sluttningspark utformad med
blomstergård (1). I parkens övre del ﬁnns många
blommande småträd och i nedre delen ﬁnns
ﬂera stora gamla träd. Ett rött plank skärmar av
mot Högbergsgatan. Skulpturen ”Efter festen”
av Bitte Jonasson Åkerlund står mitt i parken.
Detaljplanearbete för nya bostäder pågår.

Ekologisk infrastruktur: Parken har
ekologiska värden i form av stora träd och många
buskplanteringar. För att öka platsens ekologiska
värden bör blommande sommarplanteringar och
perennplanteringar som lockar till sig pollinerare
tillföras. Buskplanteringarna skulle kunna utvecklas
med ﬂer artrika och blommande planteringar. För att
ytterligare stärka de ekologiska värdena i parkerna
skulle det kunna tillföras insektshotell och fågelholkar.

1
1
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3

1. Blomstergård, 2. Järnvägsravinen, 3. Fatbursparken.
Skala 1:1000.

Analys
Grön karaktär: Parken är en plats med tydlig
rumslighet och ﬁn grundstruktur. Alla grönytor,
trästaket och trappor behöver rustas. Belysningen i
parken behöver ses över och framförallt mittstråket
skulle behöva breddas och belysas bättre för att öka
tryggheten i parken. Trädbeståndet i parken behöver
ses över, dels för att släppa ner mer ljus men också
för få bättre överblick. Ett upprustningsprogram för
platsen behöver tas fram.
Grönt vardagsrum: Parken kan pga. sin placering
tidvis upplevas som otrygg. Det ﬁnns inga sittplatser i
parken men i samband med en upprustning av parken
borde det behovet utredas då detta är en park som är
ﬁnt att sitta i. Parken har potential att bli en grön oas.
Parkens tillgänglighet behöver utredas i samband med
upprustning.
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Bevara:
•
•
•

Parkens vädeﬁnierade rumslighet och struktur
Det tydliga stråket igenom parken
De gröna slänterna

Vårda:
•
•
•

Se över trädbeståndet i parken för att skapa
mer öppenhet
Återinföra perennplanteringen
Återinföra bänkar

Utveckla:
•

Ett nytt upprustningsprogram för hela parken

Trappan ner från Högbergsgatan och den ena
blomstergården till höger.

72. Kvarngatsparken
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Storlek: 0,04 ha
Karaktär: Fickpark, lekpark
Innehåll: Parken är belägen mellan Kvarngatan och
Ragvaldsgatan norr om Södra Latins gymnasium (1). I
det smala området mellan husen ﬁnns lekredskap, träd,
bänkar och grus. På en vägg mot parken ﬁnns en stor
muralmålning (4). Några av träden är stora och höga
almar.
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Beskrivning

Ekologisk infrastruktur: De ekologiska värden
som ﬁnns i parken utgörs framförallt av de stora träden
och planteringsytorna. Att markmaterialet är av grus
är bra ur dagvattensynpunkt. Det är viktigt att parkens
ekologiska värden bevaras och utvecklas. Träden är
stora och gamla och det behövs en plan för hur dessa
ersätts när de behöver tas ner. Planteringsytorna skulle
kunna utvecklas med mer blomning och diversitet.

ldsga

Ursprungligen var platsen endast en smal passage
mellan husen. 1998 anlades en liten park med
planteringar och lekutrustning. 2018 rustades parken
och den höga brandmuren ﬁck sin muralmålning.

a
Ragv

Historik

2

1

1. Södra Latins Gymnasium, 2. Övre nivå av parken.
3, Nedre nivå med lek, 4. Muralmålning. Skala 1:500.

Analys
Grön karaktär: Parken är en smal lekplats med två
nivåer. På den övre nivån (2) mot Kvarngatan ﬁnns
en lekskulptur. Entrén från Kvarngatan behöver ses
över, en liten entréplats med annan typ av sittmöbel än
den beﬁntliga skulle ge ett mer välkomnande intryck.
Den nedre nivån (3) består av en rutschkana, som på
ett ﬁnt sätt tar upp höjdskillnaden i parken, två gungor
och en sandlåda. Här ﬁnns också en ﬁn muralmålning
som ger karaktär till platsen. Planteringsytan intill
muralmålningen bör ﬂyttas ut så att den inte är dikt an
fasaden.
Grönt vardagsrum: Lekparken används av småbarn
men även av skolans elever. Det behövs en bra
dialog med ungdomarna på skolan för att förbättra
renhållningen i parken.

Bevara:
•
•
•

Fin muralmålning
Lekskulptur
Träden

Vårda:
•
•
•

Planteringarna
Relationen till skolan för att förbättra
renhållningen i parken
En plan för hur träden ska ersättas

Utveckla:
•
•

Entrén till parken från Kvarngatan
Fler typer av sittplatser

Lekplats med rutschkana, gungor och sandlåda.
Kvarngatsparken
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73. Junotäppan
Historik
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Grön karaktär: Junotäppan, är den enda lekplatsen i
Gamla stan. De många besökarna och det stora slitaget
kräver kontinuerliga upprustningar. Lekparken är
tydligt deﬁnierad mellan byggnaden och muren mot
Prästgatan. Parkens entré är genom en dörr i muren
(3) eller från Tyska kyrkan (2). Det ﬁnns mycket
höga lekvärden på en liten yta. Mot Tyska kyrkan

3

r
te

Analys

a
tg

Storlek: 0,05 ha
Karaktär: Täppa, lekpark
Innehåll: Parken har en mur mot Prästgatan och är
nedsänkt i förhållande till den intilliggande skolgården
(1). Lekområdet är mestadels hårdgjort med sand,
grus, granitplattor och konstgräs. Parken har ﬂera
specialdesignade lekredskap så som lekhus med
inredning, lektraktor, rutschkana, karusell, gungdjur,
lekskulptur och klättervägg. De ﬂesta lekredskap
är målade i en turkos färg. Det ﬁnns också små
planteringar med buskar. Mot Prästgatan avgränsas
lekplatsen av en mur. I lekparken ﬁnns fyra stora träd,
oxel, kastanj, fågelbär och sälg.

Grönt vardagsrum: Parken är väldigt välbesökt.
Junotäppans vänner sköter parken genom ett
brukaravtal. Detta är ett exempel på ett lyckat
brukaravtal där mycket energi och kraft läggs
från boende och föräldrar på att göra detta till en
ﬁn lekpark. Entrén från Prästgatan är tillgänglig,
men handtaget på dörren sitter högt upp och för en
rullstolsburen person kan det vara svårt att ta sig in
i parken. Entrén från skolgården och kyrkan går via
trappor. På förmiddagen är parken solig men annars
ligger parken i skugga. Parken har många sittplatser
runt lekredskapen. Förskolor nyttjar platsen mycket
och de schemalägger sin vistelse i parken för att det
inte ska bli för fullt.

4

s
Vä

Beskrivning

ﬁnns konstgräsklädda gradänger med picknickbord,
lekskulptur, grill och parasoll. Parasoll och grill är i
behov av reparation. Man kan få intrycket av att parken
tillhör skolgården men boende i närheten vet att den
är allmän. Hela Gamla stan utgör värdekärna inom
riksintresse för kulturmiljövården.

äs
Pr

I samband med en tävling om Gamla stans reglering
1928 beslöt man att anlägga en lekplats i kv Juno i
Gamla stan. Vid denna tid revs ett antal hus längs
Prästgatan och den tänkta lekplatsen låg som oordnade
rivningstomter i över ett decennium. Först sedan
Holger Blom tillträtt som stadsträdgårdsmästare 1938
ordnades platsen. Genom murar och plank delades
platsen upp i tre nivåer. Senare upprustning är på
iniriativ från de boende och genomfördes i samarbete.

2

1. Skolgård, 2. Entré från Tyska kykan, 3. Entré från Prästgatan, 4. Konstgräsklädd gradäng. Skala 1:500.

Ekologisk infrastruktur: Parkens fyra träd, perennoch buskplanteringar och fågelholkar utgör parkens
ekologiska värde. Marken som består av grus och sand
är bra för parkens dagvattenhantering. På denna yta
med mycket slitage är det svårt med ﬂer grönytor men
desto viktigare att bevara det gröna som ﬁnns.

Den turkost målade träbyggnaderna passar fint mot huset
med brandgul puts.

Terrasser med picknickbord, grill och parasoll.

En stor kastanj står i täppans sydöstra hörn mot den upphöjda skolgården.

Bevara:
•
•
•

De höga lekvärdena och den färgmatchade
lekutrustningen
Träd och planteringar
Brukaravtalet

Vårda:
•
•
•

Komplementplantera buskage
Parasoll och sittplatser på terrassen
Upprusta parken inom en 5-årsperiod

Utveckla:
•

Entrén från Prästgatan.

Fortsatt höga lekvärden

Träd i sand ger en naturlig lekmiljö.
Junotäppan
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74. Lindvallsplan
Historik
1932 ordnades den lilla planteringen på Lindvallsplan.
Platsen har fått sitt namn efter C A Lindvall som drev
skeppsbyggeri vid Bergsunds strand.

1

an
gat

nds

Grönt vardagsrum: Parken används mycket av de
boende runtomkring. Här kan man leka på lekplatsen
men också sitta på gräsytan, sola eller ha picknick. De
bostadsnära parkerna är otroligt viktiga för de boende
i det vardagliga livet. Hornstulls marknad spiller in i
parken, vilket har ökat användandet av den.

3
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1. Lekplats, 2. Trästaket och stor sten, 3. Gräsyta.
Skala 1:1000.

Analys
Grön karaktär: Parken är en ﬁn bostadsnära park
med grön karaktär. Planket mot Bergsundgatan och
den stora stenen är ﬁna inslag i parken. Stenen skulle
kunna lyftas fram ytterligare med eﬀektbelysning.
Lekytan fungerar bra, men kommer att behöva rustas
om ca fem år. Idag är parken väldigt öppen mot
Lindvallsplan. Genom att skapa en grön inramning i
parken skulle dess rumslighet förstärkas. Ett element
som t.ex. en karkatärsfull möbel skulle kunna lyfta
parken.

gsu

Storlek: 0,1 ha
Karaktär: Fickpark, parktorg, bostadsnära park
Innehåll: I parken ﬁnns en lekplats (1) med gungor,
karusell, sandlåda mm. Här ﬁnns också en soﬀor,
gräsytor (3) och några stora träd. Mot Bergsundsgatan
inhägnas parken av ett vackert grått trästaket som
avslutas mot en stor sten i det nordöstra hörnet (2).

2

Ber

Beskrivning

Ekologisk infrastruktur: Parken har ett par stora
träd och stora ﬂäderbuskar som är viktiga att bevara.
Mot Bergsundsgatan ﬁnns det täta buskage mot
trästaketet med mycket småfåglar. De ekologiska
värdena skulle kunna ökas genom att tillföra.
fågelholkar och insektshotell och nya buskar och träd
planteras i parkens kanter. Träd och planteringar bör
vara artrika och blommande för att öka den biologiska
mångfalden.

Bevara:
•
•
•
•

Parkens gröna karaktör
Det ﬁna planket
Den stora stenen
Lekplatsen

Vårda:
•
•

Den stora karaktärsfulla stenen bör lyftas
fram med effektbelysning
Lekytorna behöver rustas och ses över om
cirka fem år

Utveckla:
•
•
•
•

En grön inramning av parken
Se över planteringar och öka de ekologiska
värdena
Fågelholkar och insektshotell
En karaktärsstark möbel

Gräsytan som används till solning och picknick med lekplatsen i förgrunden.
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75. Olle Adolphsons Park
Historik
Parken är uppkallades efter trubaduren Olle
Adolphson, som bodde i närheten på Bastugatan 32 på
1950-talet.

Beskrivning
Storlek: 0,05
Karaktär: Täppa

Ekologisk infrastruktur: Parken är frodig och
består mestadels av syrén, ﬂäder och blommande
perennplanteringar. Markmaterialet är grus och gräs
som är bra ur dagvattensynpunkt. I parken ﬁnns också
en kompost. Det är viktigt att behålla parkens frodighet
och diversitet. Fågelholkar och insektshotell skulle
kunna komplettera parkens ekologiska värden.

3
2

Lilla Skinna

rviksgränd

1

Innehåll: Parken ligger mellan Skinnarviksgränd
och Monteliusvägen (1). Parken avgränsas av röda
trästaket eller plank med portaler som öppnar upp sig
in till parken. Här ﬁnns en grusstig som på ömse sidor
kantas av planteringar, träd och buskträd. I parken
ﬁnns skulpturen ”Olle Adolphson”.

1. Plank med portal, 2. Staket, 3. Monteliusvägen. Skala
1:500.

Analys
Grön karaktär: Parken är en blommande liten oas
med privar karaktär som ligger i en historisk miljö.
Parken är frodig och grönska väller ut över parkens
röda plank mot Lilla Skinnarviksgränd. Både från
Monteliusvägen och Lilla Skinnarviksgränd ﬁnns två
ﬁna rödmålade träportaler som leder in besökaren till
parken. Belysningen behöver ses över och bytas ut till
en som är mer anpassad för parkens storlek och dess
karaktär. Att eﬀektbelysa skulpturen vore önskvärt.
Parken behöver kompletteras medd sittplatser .
Grönt vardagsrum: Parken är en gömd pärla som
ﬂer borde besöka. Tillgängligheten i parken behöver
ses över, det behövs trähandledare vid ingången från
Lilla Skinnarviksgränden men också i trätrappan från
Monteliusgränd. Parken sköts med ett brukaravtal.

Bevara:
•

Parkens frodiga karaktär

Vårda:
•

Brukaravtalet

Utveckla:
•
•
•
•
•

Sittplatser
Trähandledare vid bergsklacken ut mot Lilla
Skinnarviksgränd
Belysning anpassas till platsens karaktär
Effektbelysning på skulpturen
Holkar och insektshotell

Grusgång genom parken med blommande planteringar,
fläder och fantastisk utsikt över Stockholm.
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76. Repslagarparken
Historik

2
3

gsga

Storlek: 0,05 ha
Karaktär: Fickpark, Prydnadspark, Bostadsnära park
1980-tal
Innehåll: I parken ﬁnns planteringar, ett litet
konstverk (6), sittplatser, en liten sandlåda (1) och
ett lusthus (2). Parken inhägnas av ett lågt räcke och
golvet består av storgatsten och grus. Här ﬁnns också
ett antal körsbärsträd och vackra schersminbuskar.

1
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abor
Skar

Beskrivning

Ekologisk infrastruktur: Parkens träd och
schersminbuskade är viktiga att bevara. De ekologiska
värdena skulle kunna ökas genom att tillföra.
fågelholkar och insektshotell. Planteringar bör vara
artrika och blommande för att öka den biologiska
mångfalden.

atan

Det stora hålet över Söderleden mellan Repslagargatan
och Skaraborgsgatan byggdes över med nya
bostadshus i mitten på 1980-talet och i samband med
det anlades en liten bostadsnära park.

tan

4
4

1. Sandlåda, 2. Lusthus, 3. Gungdjur, 4. Ventilation, 5.
Konstverk Skala 1:500.

Analys
Grön karaktär: Parken är en liten grön oas med
privat karaktär i ett för övrigt parkfattigt område.
Parken har en ﬁn grundstruktur och väldeﬁnierad
rumslighet. Stålgrindarna och det låga räcket
som omger parken bidrar till rumsligheten, vilket
även träden och planteringarna som står i parkens
kanter gör. Leken i parken behöver utvecklas och
utrustningen behöver ses över. Ventilationen (4) i
parkens södra delar bör kläs in med ett ﬁnare material.
Perennplanteringarna behöver restaureras.

Bevara:
•
•
•

Vårda:
•

Grönt vardagsrum: Parken används mycket av de
boende runtomkring. Detta är främst en park för lugn
och ro men det ﬁnns också lekelement för de minsta
barnen. Parken har många sittplatser och i lusthuset
kan man sitta privat och väderskyddat. De bostadsnära
parkerna är viktiga för de boende i det vardagliga livet.
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Parkens ﬁna grundstruktur och väldeﬁnierade
rumslighet
Grindarna och staket
Lusthuset
Intensiv skötsel av planteringsytorna

Utveckla:
•
•
•

Klä in ventilationen
Artrika blommande planteringar
Lekutrustningen

Fantastiska grindar som entré till parken.
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77. Samarittäppan

Beskrivning
Storlek: 0,7 ha
Karaktär: kvarterspark
Innehåll: Parken består av en öppen gräsyta (2) med
träd och buskplanteringar. I den östra delen ﬁnns två
stora askar. I den västra delen ﬁnns ett antal pelaralmar
som tidigare inramat en numera nerlagd sittplats (1).

Ekologisk infrastruktur: Parken har ﬂera stora träd
som bör bevaras. Att behålla mycket grönytor är bra
för dagvattenhanteringen. Vid framtagande av nytt
program är det viktigt att tänka på att avvattna mot
planteringsytor, skapa en biologisk mångfald med nya
artrika och blommande planteringar och att låta detta
bli en grönskande park oavsett innehåll.

2
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Sama

Analys

1. Nedlagd sittplats, 2. Gräsyta.
Skala 1:1000.

Grön karaktär: Parken har ett undanskymt läge och
används nästan uteslutande av boende i intilliggande
fastigheter. Runt träden ﬁnns det nivåskillnader som
behöver ses över. Parken möte med intilliggande hus
behöver också ses över, Parken är i behov av total
upprustning och ett upprustningsprogram bör tas fram.
Parken skulle t.ex kunna utvecklas med stadsodling,
lek eller till en grön oas med 20-tals gestaltning,
sittplatser och fjärilsrabatter.
Grönt vardagsrum: Ett program bör tas fram i
samråd med de boende i området.

ken

Täppan anlades 1929-30 och uppkallades efter det
numera nedlagda barnsjukhuset Samariten. 1964
upprustades parken.

rbac

Historik

Bevara:
•

De vackra träden

Vårda:
•

I väntan på nytt program, renovera gräsytor
och vårda träden

Utveckla:
•

Ta fram program för upprustning av parken

Stora träd och vackra belysningstolpar i den lilla parken.
Samarittäppan
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78. Stigbergstäppan/
Sista Styvens Trappa

Mäster Mikaels

Gata

4

Historik
Stigberget började bebyggas under 1700-talet. Trappa
och terrassmurar anlades i början på 1930-talet. 1998
skedde en upprustning och en gammal kryddgård
återskapades. Parken rustades 2018.

Beskrivning
Storlek: 0,6 ha
Karaktär: Täppa, prydnadspark
Innehåll: Den terrasserade täppan, med stödmurar av
granit, ligger lite dold innanför ett rödmålat träplank.
De två översta terrasserna är enkelt utformade med
gräsmattor, soﬀor och solitära träd, bland annat
en hängalm. På den översta terrassen ﬁnns också
trampstenar och ett litet fågelbad (2) som omges av en
plantering med perenner och lökar. Längre ner fanns
tidigare en kryddgård (3) som sköttes med hjälp av ett
brukaravtal. En trätrappa omgiven av perenner leder
ned till den lägsta nivån, som är en grusad plan med
ﬂera soﬀor (4). Längs med täppan löper Sista Styverns
trätrappa (1).

Analys
Grön karaktär: Täppan är en värdefull
kulturhistorisk anläggning med typisk söderkaraktär
och ligger inom en av riksintressets särskilt utpekade
värdekärnor. Täppans grundstrukturer i form av murar
och trappor är bra och väldeﬁnierad. Intensivare
underhåll och skötsel behövs för att platsens ska
fungera. Karaktären på vegetationen får gärna vara
vild. Den lägsta nivån (4) behöver kompletteras
med ett träd. Trädet bör placeras så att det inte stör
siktlinjen ut mot vattnet.
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Grönt vardagsrum: I parken ﬁnns sittplatser bra
placerade för att njuta av blomsterprakt och utsikt. Hit
kan man söka sig för en lugn stund. Det brukaravtal
som förut upprättats för kryddgården bör förnyas
eller upplåtas åt någon annan. Vissa trappor behöver
kompletteras med handledare. På den lägsta nivån
behöver det utvecklas ﬂer typer av sittplatser.
Ekologisk infrastruktur: Det ﬁnns två stora träd i
parken som bör bevaras. På den övre nivån ﬁnns ett
fågelbad, och det ﬁnns även täta buskage för småfåglar.
I parken ﬁnns mycket blommande buskar som ﬂäder
och syrén. De stora träden och grönytan är även bra för
dagvattenhanteringen i parken.

1
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Stigbergsg

atan

1. Sista Styvens Trappa, 2. Fågelbad, 3. Tidigare kryddträdgård, 4. Lägsta utsiktsplatsen med sittplatser, 5. Anna
Lindhagens Täppa. Skala 1:1000.

Bevara:
•
•
•
•

Den kulturhistoriska anläggningen
Sittplatserna
Planteringarna, buskarna och träden
De ﬁna materialen i parken

Vårda:
•

•
•

Parken som ﬁnpark med hög skötselnivå på
perenner, gräsytor och buskar, men med en
vild karaktär
De kulturhistoriska värdena
Murarna och trapporna

Utveckla:
•
•

Brukaravtal med stadsodling
Den lägsta utsiktsplatsen med ett träd och
olika typer av sittplatser

Stigbergstäppan är en grön oas i ett avskilt läge med
vacker utsikt.

79. Storkyrkans Gård

3
1

Historik

Grön karaktär: Gården ser trevlig och välskött ut.
Askar och popplar samt ﬁna blomsterplanteringar
bidrar till nödvändig grönska i en annars hårdgjord
miljö. Det ﬁnns två entréer in till den lilla parken, dels
från Slottsbacken och dels från Storkyrkans entré.
Entrén från Trångsund skulle behöva tydliggöras,
denna entré är heller inte tillgänglig. Grindarna vid
entrén stängs på natten. Parken som ligger på kyrkans
mark sköts enligt avtal av stadsdelsförvaltningen.
Ett vårdprogram för Storkyrkan där riktlinjer för
bevarande, vård och utveckling ﬁnns med har tagits
fram på uppdrag av Stockholms stift. Förändringar
av gården ska stämmas av mot detta. Gården
utgör kyrkligt kulturminne vilket innebär att alla
ändringar kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Hela
Gamla stan utgör värdekärna inom riksintresse för
kulturmiljövården.

d

Analys

4

sun

Ekologisk infrastruktur: Popplarna vid entréerna
och askarna som står på rad längst storkyrkans fasad
är viktiga ur att bevara. Då gården består av mycket
hårdgjorda markytor är träden viktiga för platsens
dagvattenhantering. Den blommande planteringen ger
viss pollinering.

g
Trån

Storlek: 0,6 ha
Karaktär: Täppa, prydnadspark
Innehåll: Den stenlagda gården intill Storkyrkan är
utformad med askar och blomsterplanteringar. Två
mindre sandlådor ﬁnns också. Vid entrén från både
Slottsbacken (3) och Trångsund växer stora popplar.
Intill Storkyrkan (1) står ett antal parksoﬀor.

n

Beskrivning

Grönt vardagsrum: Gården är välbesökt och
sandlådor ﬁnns för små barn, intill ﬁnns bänkar
placerade. Lekvärdena skulle kunna utvecklas med
små tillägg som t.ex. lekskulpturer. Många förskolor
använder platsen och entrén till Nobelmuseet (4) ligger
mot gården. Tidvis är det en lugn och avskild miljö,
men den kan är också tidvis väldigt välbesökt och
aktiv.

ta
Källarga

1938 bröts beläggningen upp mellan Storkyrkan och
Börshuset och en lekplats med blomsterplantering
och gräsyta ordnades. En total ombyggnad av gården
utfördes 1982.

2

1. Storkyrkan, 2. Stortorget, 3. Slottsbacken,
4. Nobelmuseet. Skala 1:1000.

Bevara
•
•
•
•

Blomsterprakten
De stora träden
Kulturhistorisk miljö
Fina markmaterial

Vårda
•
•

Popplarna
Enligt framtaget vårdprogram

Utveckla
•

Fler lekvärden i samråd med kyrkan

Strikta planteringar och fina hängaskar bidrar till en fin
symmetri i den lilla parken.
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80. Täppa vid Bergsunds Strand

5

Historik
1938 anlades en mindre plantering och en liten damm
samtidigt med omgivande bebyggelse.

Beskrivning
Storlek: 0,07 ha
Karaktär: Täppa
Innehåll: Den lilla täppan ligger insprängd mellan
bostadshusen. I den nedre plana delen mot gatan
ﬁnns en rektangulär damm (2), dricksfontän (3),
gräsytor, sittplatser, lindar och stadsordling mot
gatan och en stor pil. Täppans norra del utgörs av en
vegetationsklädd sluttning. Här ﬁnns en trappa (4) upp
till den högre belägna bebyggelsen.

Ekologisk infrastruktur: I den norra slänten
upp mot trappan (4) ﬁnns täta buskage med mycket
småfåglar. De stora träden i parken och vegetationen
i slänten är viktiga att bevara. Stadsodlingen är bra
både för de ekologiska och sociala värdena. De
ekologiska värdena skulle kunna ökas genom att
tillföra artrika planteringar och blommande träd. Att
behålla stora delen av parken som grönyta är viktigt ur
dagvattensynpunkt.

Grönt vardagsrum: Täppan är en viktig grön oas,
som idag har karaktären av privat bostadsgård. Vid
upprustning av parken bör de boende involveras i
processen och ett brukaravtal där de boende sköter
delar runt trappan bör tas fram om möjligt. Det är
viktigt att platsen får en tydligare oﬀentlig karaktär.
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1. Liljeholmsviken, 2. Prydnadsdamm, 3. Dricksfontän,
4. Trappa, 5. Lindvallsplan. Skala 1:1000.

Analys
Grön karaktär: Täppan har en grön karaktär med
ﬁn grundstruktur och väldeﬁnierad rumslighet. Pilen
som står i parken är i dåligt skick och dess status och
vitalitet behöver utredas. Dammen behöver renoveras
och det saknas en ﬁnplantering i parken. Parkens möte
med anggränsande hus behöver ses över. Lämplig
placering av sittplatser behöver utredas. Stadsodlingen
borde ﬂytta in mot fasaden istället för att stå mot
gatan. Parken behöver ses över i sin helhet och ett nytt
upprustningsprogram behöver tas fram.

4

Bevara:
•
•
•
•

Stadsodling
Stora träd
Vegetaion i slänten
Prydnadsdammen

Vårda:
•
•
•

Öka driften
Renovera dammen
Skapa brukaravtal

Utveckla:
•

Ett nytt upprustningsprogram för hela
parken

Parken har bra förutsättningar att bli en fin liten oas.
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81. Varvsbranten
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Historik
Ekologisk infrastruktur:
De ekologiska värden som ﬁnns är framförallt i slänten
ner mot den nya bangolfen. Här ﬁnns bl.a. ask, lönn
och sälg, buskvegetation och ruderatmark. Slänten
måste vårdas och bevaras. Bangolfanläggningen borde
utvecklas med artrik blomsterprakt.
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Beskrivning
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Namnet härrör från den varvsverksamheten som fanns
i den numera igenlagda Tegelviken. År 1687 uppstod
Stockholms stora skeppsvarv. Det hade sin verksamhet
här under varierande former i mer än 200 år och ﬁck
till slut stängas eftersom Stadsgårdshamnen skulle
utvidgas österut. Nedanför Varvsbrantens södra sida
ligger ett ockrafärgat hus med årtalet 1748 på fasaden.
Där bodde varvets skeppsbyggmästare.

gaga

Storlek: 0,5 ha (exklusive p-yta)
Karaktär: Fickpark
Innehåll: Området består till största delen av en
klippformation mellan Londonviadukten och Ersta
sjukhusområde (5). Här går Saltsjöbanan (4)
via en tunnel rakt in i berget. I sydvästra delen,
närmast Folkungagatan ﬁnns en övergiven grönskande
trädgård till malmgården (2). Här ﬁnns terrasser
och trappor och en ny bangolfanläggning (1) ska
anläggas på terrasserna. Murgröna och vårlökar ﬁnns
i slänten. Närmare Londonviadukten, ﬁnns en stor
parkeringsplats (4), som omges av grönska,

tan

1. Framtida bangolf, 2. Malmgården, 3, Saltsjöbanan, 4,
P-plats, 5. Ersta sjukhusområde.Skala 1:2000.

Analys:
Grön karaktär: Terrasserna håller på att byggas
om till en bangolfanläggning och kommer bestå av
grusade ytor, murar, trappor och golfbanor.

Bevara:
•

Vårda:
•

Grönt vardagsrum: Det är viktigt att det ﬁnns
platser att sitta på även för allmänheten i närheten av
golfbanan.

Grönskan i slänten ner mot nya bangolfen
Kulturhistoriska värden runt malmgården

Utveckla:
•

Arttik blomsterprakt vid bangolfen

Terrasserna har förberetts för ny bangolfanläggning.
Varvsbranten
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Parktorg
Parktorg är torfgbildningar med mer eller mindre gröna
inslag. De är en del av gatustrukturen men med parkens
innehåll som träd, blomsterprakt och gräsytor.

Bilder från Greta Garbos Torg och Mosebacke Torg
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82. Bysis Torg

Storlek: 0,3 ha
Karaktär: Parktorg, 2000-tal.
Innehåll: På torget ﬁnns hårdgjorda ytor,
körsbärsträd, upphöjda perennrabatter (3), cykelställ,
pollare och parksoﬀor. Transporter med bil är tillåten
vissa tider på den hårdgjorda ytan. En bred trappa (4)
förbinder torget med den intilliggande Bysistäppan.
Markmaterialet är betongplattor med ränder av granit.
Stolpbelysning ﬁnns på torget och murar är av granit.

Ekologisk infrastruktur: Planteringarna är generösa
och innehåller rik blomning som tillsammans med
de blommande körsbärsträden gör platsen bra för
pollinerare. Platsen grönska är viktig att vårda då stor
andel av platsen är hårdgjort torg.

n

Beskrivning

Grönt vardagsrum: Platsen har ett ﬁnt soligt
läge och uteserveringarna är populära sommartid.
Blomsterprakten i planteringarna och möjligheten
att sitta och titta på passerande människor är viktiga
värden på platsen. Hornsgatan gör torget bullerutsatt
och det ﬁnns även konﬂikter på platsen med bilar som
kör in på torget. Uteserveringarna tar mycket plats på
torget och det skulle behövas ﬂer typer av sittplatser
för att möjliggöra att vistas på torget utan att handla.
Fler cykelställ behövs på torget.

gata

Åren 1932-1934 ordnades en enkel gatuplantering
i kvarteret Fällan. År 1968 gjordes halva gräsytan
om till parkeringsplatser. 2004-2005 ﬂyttades
parkeringsplatserna och torget ﬁck sin nuvarande
utformning.

ons

Historik
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1. Kvarteret Fällan, 2. Bysistäppan,
3. Upphöjda planteringar, 4. Trappa. Skala 1:1000.

Analys
Grön karaktär: Körsbärsträden på platsen ger
torget karaktär under vårens blomning. De upphöjda
planteringarna innehåller både perenner och i östra
delen även buskar. Planteringarna avgränsar platsen
från Hornsgatan. Entréerna in till platsen är otydlig
likaså rumsligheten på torget mellan planteringar och
cykelställ. Bevattningen i de upphöjda planteringarna
är i behov av översyn.

Bevara:
•
•
•
•

Karaktären av grönt torg
Körsbärsträden
Mångfalden i planteringarna
Brokigheten och höjden i planteringarna

Vårda:
•
•

Se över bevattningen
Planteringarna så att brokigheten och höjden
bevaras

Utveckla:
•
•

Fler sittplatser att nyttja utan att behöva
handla
Fler cykelställ

Perenner och buskar i upphöjda planteringar, uteservering
i soligt läge i bakgrunden.
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Historik

Beskrivning
Storlek: 0,2 ha
Karaktär: Parktorg
Innehåll: Greta Garbos torg ligger på Katarina
Bangata. Torget består av en cirkulär gatstensyta med
bänkar och två cirkulära rader av klippta häckar (3). På
torget ﬁnns två konstverk ”Lilla elefanten drömmer”
och minnesmärket ”Greta Garbo”. Här ﬁnns lönnar och
kastanjer som står i den hårdgjorda torgbeläggningen.
Under sommaren placeras blomsterurnor (2) ut här.

Analys
Grön karaktär: Detta är ett ﬁnt litet torg med vackra
material och väldeﬁnierad rumslighet som skapas
av träden och häckarna som ramar i torget. Här kan
man sitta skyddat trots att torget omges av gator.
Avenbokshäckarna är glesa i kanterna, speciellt där de
står i skugga under kastanjerna. Arten skulle behöva
bytas ut mot en mer tålig art, exempelvis häckoxbär.
Konstverken är ﬁna och den ”Lilla elefanten drömmer”
bidrar även med lekvärde till platsen. Torget är tydligt
skyltat och har även en historisk skylt.

Grönt vardagsrum: Torget är en plats där man
kan stanna till och sitta. Det ﬁnns många välbesökta
parksoﬀor innanför häckarna. Platsen passeras av
många människor som rör sig längs Katarina Bangata.
Torget är mer en lugn plats än en plats med mycket
aktivitet. Torgets tillgänglighet behöver ses över då
markytan består av smågatsten.
Ekologisk infrastruktur: Det ﬁnns många
hästkastanjer och lönnar men även häckar som
omringar parken. Sommarblommorna bidrar med
en värdefull blomsterprakt som drar till sig bin och
fjärilar.
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På Katarina Bangata planerades under 1880-talet
en järnvägslinje från Södra Station till varven
i Hammarbyhamnen. Den kom dock aldrig till
utförande. Omkring 1930 anlades istället en
trädplanterad gata. Ett litet torg anlades i korsningen
med Södermannagatan 1973. Torget döptes 1992 till
Greta Garbos torg för att hedra Greta Garbo som gick
i den intilliggande Katarina södra skola (1). 2005, på
Greta Garbos 100-årsdag invigdes skulpturen ”Greta
Garbo” av Thomas Qvarsebo.
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83. Greta Garbos Torg
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1. Katarina Södra skola, 2. Urnor, 3. Häckar. Skala 1:1000.

Bevara:
•
•
•
•

Den ﬁna väldeﬁnierade rumsligheten
Träden
Fina material
Urnor med sommarblommor

Vårda
•
•
•

Häckarna, byt ut mot mer hållbara arter
Träden
Sittplatserna

Utveckla
•

Torgets tillgänglighet

Torgets mitt med fina sommarblommor i urnor.
Greta Garbos Torg
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84. Mosebacke Torg

1

Grön karaktär: Mosebacke Torg är en
kulturhistoriskt värdefull plats med gamla anor. Platsen
gränsar till en av riksintressets särskilt utpekade
värdekärnor. Genom sitt centrala läge har torget stor
betydelse för stadsdelsområdet. Parktorget fungerar
som mötesplats och som entré till Mosebacke Terrass
(1). Stora kvaliteter ﬁnns i de uppvuxna träden och
i torgets ﬁna proportioner. Lutningen på gräsytorna
ger rumskänsla och karaktär. Stensättningen
med vita stänk, som vandrar ut på körytan är en
annan identitetsskapande kvalitet. Fontänen och
sommarblommorna tillför torget ytterligare kvalieter.
Gångarnas kanter skulle behövas stärkas med friser.
Sittplatserna i terrassen mot Fiskargatan är populära,
här brukar människor möta den första vårsolen men
soﬀorna bör bytas ut till typen ”Ormbunkssoﬀor”,
som bättre anknyter till platsens historia. Murar,
trappa, staket och planteringsytor bör ses över. Den
nya belysningen i parken har för modern karaktär
och passar inte in i platsens historiska miljö. Parkens
belysning behöver generellt ses över, det ﬁnns ﬂera
olika belysningsstolpar runt torgdelen av parken.
Cykelparkeringar behöver tillföras så att cyklarna
inte låses fast i det ﬁna järnräcket, men dessa behöver
tillföras med stor varsamhet på strategiska platser. I
norr är entrén till parken ﬁn men söderifrån behöver
entrén utvecklas och en liten entréplats skapas. Här
ﬁnns idag en historisk skylt som berättar om platsen.

Beskrivning
Storlek: 0,2 ha
Karaktär: Parktorg
Innehåll: Den norra, hårdgjorda delen av torget utgörs
av en gatstensbelagd oval som omgärdas av ett lågt,
konstfullt utsmyckat järnstaket. I centrum ﬁnns en liten
fontän med skulpturen ”Systrarna” (2). Längs kanterna
ﬁnns på några ställen träd, främst pilar och lönnar men
även planteringsytor för sommarblommor. Sommartid
placeras blomsterurnor på torget. Den gröna delen av
torget består av terrasserade gräsytor med uppvuxna
träd och några mindre gullregn. Grusade gångstigar
gör torget tillgängligt från olika håll. I en grusad rundel
som omgärdas av klippta häckar ﬁnns sommartid ett
litet café (3). Längs trappan upp mot Fiskargatan ﬁnns
en soﬀparkett (4) dvs parksoﬀor på grusade terrasser
med planteringsytor för sommarblommor.
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Analys:

Moses Israelsson ägde på 1600-talet en tomt på
det område som skulle få namnet Mosebacke Torg.
Redan då fanns ett litet torg på platsen. Omkring 1850
blev platsen ett nöjesfält och planteringar började
anläggas. 1857 ödelades stora delar av platsen av
brand. Vid återuppbyggnaden utvidgades torget till
sin nuvarande storlek. Marmorskulpturen ”Systrarna”
av Nils Sjögren placerades på torget 1945. Samtidigt
anlades ett mindre, stenlagt torg med parksoﬀor
och blomsterurnor och torget ﬁck sin nuvarande
utformning.

Fiskargatan

Mose

Historik

3
5

n

sgata

en
Svart

1. Mosebacketerrassen, 2. Liten damm med skulptur,
3. Café, 4. Soﬀparkett, 5. Gräsgradänger. Skala 1:1000.

Sommarblommor, pil och vackert omgärdande järnstaket.
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Grönt vardagsrum: Mosebacke Torg är en mycket
välbesökt plats, här kan man i en grön oas uppleva
blomsterprakt, ﬁka på cafét, sitta i solen och möta
andra människor. Caféet är en stor tillgång till parken
och fungerar bra. Platsen är mycket populär hos
hundägare som också sliter mycket på gräsytorna. Att
Mosebacke torg röstade fram till Stockholms vackraste
torg 2006 vittnar om dess popularitet.
Ekologisk infrastruktur: Dom stora uppvuxna
träden, grusytorna, buskarna och blomsterprakten har
höga ekologiska värden. En trädvårsplan bör tas fram
med målsättningen att bevara de gamla träden och
ha en strategi för föryngringsplantering. Planteringar
under träden vid torgdelen bör återskapas men även
att plantera blommande buskar eller perenner längs
gradängerna i gräsytorna skulle öka de ekologiska
värdena och skydda gräsmattan mot slitage.
Entré söderifrån.

Bevara:
•
•
•
•
•
•

Den kulturhistoriska miljön
De vackra staketen
Blomsterprakten
Träden
Caféet
Historisk skylt

Vårda:
•
•
•
•

Sköta torget som en ﬁnpark
Gräsytan kontinuerligt, utred konstbevattning
Kompletteringsplantera häcken runt caféet
Plantera under träden och längs
gräsgradängerna

Utveckla:
•
•
•
•
•
•

Se över belysningen i parken
Skapa en entréplats i söder
Ta fram en trädvårdsplan
Cykelställ
Byta ut soffor vid soffparketten
Återplantera pilträd vid dammen

Konstverket ”Systrarna”.
Mosebacke Torg
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85. Nytorget

ata

rnasg

Storlek: 0,5 ha
Karaktär: Parktorg, kvarterspark, aktivitetspark.
Innehåll: Det till formen rektangulära Nytorget
är delat i en övre och nedre terrass. Den
övre är mer grönskande. Här ﬁnns en central
konstgräsyta med en prydnadsdamm (2) och stora
sommarblomsplanteringar (3). Konstgräsytan
omgärdas av grusade gångar med bänkar och
planteringar med buskar och träd längs ytterkanterna.
I nordöstra hörnet ﬁnns ett litet café (1) sommartid. I
norra delen ﬁnns också en toalett (5). I parkens södra
del ﬁnns en stor grusad lekplats (4), som omgärdas av
soﬀor och planteringar med buskar och träd. Fördelat
på olika lekytor ﬁnns en stor mängd lekredskap som
vänder sig både till små och större barn. Längs södra
kanten ﬁnns också en större gungställning med olika
typer av gungor.
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Beskrivning

1

Nyto

Grön karaktär: Nytorget ligger i en av de
särskilt utpekade värdekärnorna inom riksintresse
för kulturmiljövården. Parken ligger i kärnan av
Katarina-Soﬁa och är den mest välbesökta parken i
förhållande till dess storlek i Stockholm. Parken har
en ﬁn grundstomme med damm, gräsyta och murar.
Den ramas in vackert av de höga träden som ﬁnns i
hörnen, och de mindre träden utmed grusgångarna.
Grönskan och de öppna vistelseytorna gör parken till
en välbehövlig och solig glänta i stenstaden. De många
besökarna innebär stort slitage och att parken måste
skötas intensivt. På grund av parkens stora slitage har
man runt dammen anlagt en konstgräsyta för att kunna
behålla gräsets funktion som en samlande sittyta.
Hagtornen som omgärdar parken är i dåligt skick och
lite små i storleken, nya träd bör utredas. Det område
som ligger utanför häcken i parkens västra del är i
behov av upprustning. Lekplatsen behöver ett nytt
upprustningsprogram där man utvecklar och stärker
lekvärdena. Leken får gärna ha ett historiskt tema,
processen och resultatet kring leken på Bryggartäppan
kan fungera som inspiration. Gatan öster om parken
kan utvecklas med belysning som spänns mellan fasad
och park för att ytterligare stärka gatans rumslighet.
Entrén norrifrån behöver öppnas upp och ses över. Det
är dock viktigt att man behåller rumsligheten i parken.

atan

Nytorget fungerade under medeltiden som
avrättningsplats. Här piskades Gustav III:s mördare.
1915 ansåg man att en plantering borde anläggas här
men första världskriget kom emellan. Först 1921
anlades vägar, sittplatser, murar och en fontändamm.
År 1935 sattes Bror Hjorts skulptur ”Lek” upp.
I början på 1990-talet upprustades parken och
lekverksamheten samlades till parkens södra del och
grönskan till den norra delen. 2015 byttes gräset ut mot
konstgräs runt dammen.

atan

eg
Skån

rgsg

Analys

Nyto

Historik

4

1. Café, 2. Damm med fontän, 3. Sommarblommor, 4. Lekplats, 5. Toalett. Skala 1:2000.

Damm med konstgräsyta.
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Grönt vardagsrum: Caféet i parken samt
kringliggande caféer och restauranger lockar hit
många människor. Här kan man mötas, umgås, eller
spontant gå förbi och titta på folklivet. Parken fungerar
som en aktivitetspark, bl.a. för picknick och solbad.
Lekplatsen är mycket välbesökt av dagisgrupper och
barnfamiljer. Vid utveckling av lekplatsen är det viktigt
att behålla vattenleken och de många olika sittplatserna
runt leken men också att tillföra väderskydd. Fler typer
av sittplatser kan även utvecklas i parkens norra del.
Toaletten är bra men dess placering bör ses över.
Ekologisk infrastruktur: De stora popplarna och
pilarna är viktiga såväl för de ekologiska värdena men
även för parkens arkitektoniska uttryck. Om hagtornen
byts ut är det viktigt att det fortsatt är ett blommande
och bärande träd för att behålla de värden som
ﬁnns idag. Konstgräset är inte bra ur ett ekologiskt
perspektiv men är pga. av det höga trycket på parken
idag nödvändigt. Det bör dock bytas ut så fort mer
miljövänliga och ekologiska alternativ blir tillgängliga.
Parkens södra delar ligger i en zon där det vid stora
skyfall ﬁnns risk för översvämning, hur parken klarar
ökade skyfall bör utredas.

Bevara:
•
•
•

De kulturhistoriska värdena
Popplarna och pilarna
Den ﬁna grundstommen i parken

Lekplatsen i söder.

Vårda:
•
•
•

Som ﬁnpark
Stärka kanterna mot konstgräset och
kontinuerligt städa konstgräsmattan
Planteringarna

Utveckla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nytt program för leken, med historiskt tema
Norra ytan med toaletten bör ses över
Se över hela entrén till parken från norr.
Öppna upp men behålla rumsligheten
Utreda hur ytorna utanför häcken i parkens
västra del ska utvecklas
Byta ut hagtornen mot ett annat större
blommande träd
Belysning över gatan öster om parken
Utreda skyfallsproblematiken i parkens södra
del
Fler typer av sittplatser
Bevaka alternativ till konstgräs

Planteringar runt konstgräsytan
Nytorget
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Tideli

86. Tideliustäppan
Beskrivning

2
1
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Ekologisk infrastruktur: Parktorget har
blommande och bärande träd och buskar vilket gynnar
pollineringen. Stora breda lövträd och grönytan
ger platsen en bra förmåga att hantera dagvatten.
Den sammanlagda vegetationen hjälper mot buller,
luftrening och mikroklimatreglering.
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Storlek: 0,09 ha
Karaktär: Parktorg
Innehåll: Tideliustäppan ligger vid Ringvägen där
Blekingegatan och Tideliusgatan ansluter. Täppan
har sittplatser (4), klippta häckar (2), rosplanteringar
(3) och gräsytor. Här ﬁnns även ett antal lindar.
markmaterialet är betongplattor med kanter av granit
mot rosenplantering och gräsytor. Den stora gångvägen
genom parken är belagd med betongplattor medan den
lilla är grusad.

Analys
Grön karaktär: Parktorget är grönt och är en av
de viktiga gröna små platserna längs Ringvägen.
Rosplanteringarna är i behov av renovering.
Planteringen skulle vid en utveckling kunna
blandas upp med annat växtmaterial för att ge bättre
marktäckning och större blomprakt över säsongen. En
del av den klippta häcken i nordväst behöver rustas.
Gräsytorna behöver förbättras och vid en generell
upprustning bör det tillföras ett lökprogram i gräs och
planteringsytor. Ytterligare träd i gräsytan skulle ge
platsen en bättre rumslighet.
Grönt vardagsrum: Tideliustäppan är trots sitt
bullerstörda läge ett värdefullt litet parktorg där man
kan sitta ner i solen och vila. Bänkarna ligger i ett
skyddat läge där man kan betrakta folk som passerar.

1. Undergång under Ringvägen, 2. Klippta häckar,
3. Rosenplantering, 4. Sittplatser. Skala 1:1000.

Bevara:
•
•
•

Stor andel grönyta
Fint avskärmade, skyddade sittplatser
Rosplanteringarna

Vårda:
•
•

Föryngringsbeskära buskage
Förbättringsåtgärder för gräsmattan

Utveckla:
•
•
•

Ytterligare träd i gräsytan
Fler arter i planteringsytorna
Lökprogram i gräsytorna

Parkens rosenplanteringar och sittplatser mot de klippta
häckarna.
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Strand- och kajparker
Strand- och kajparker är naturliga stränder eller anlagda
kajer vid vatten som till stor del även präglas av stranden på
andra sidan. I parken ﬁnns inslag av gångvägar, sittplatser
och bryggor. Strandparkerna är ofta välbesökta med höga
upplevelsevärden.
Bild från Eriksdalslunden

87. Bergsunds Strand och
Hornstulls Strand

1

Beskrivning
Storlek: 0,8 ha
Karaktär: Strandpark
Innehåll: Söder om Reimersholmsbron övergår
Pålsundsparken (1) i Bergsunds Strand (2) och ännu
längre söderut i Hornstulls Strand (4). Bergsunds
Strand är en naturstrand med grusgång, sittplatser,
buskar och trädplanteringar, mestadels knäckepilar.
En kraftig buskridå avgränsar promenaden från
intilliggande gata. Hornstulls Strand är också en
naturstrand men har en bred asfaltväg och är mindre
lummig. Mellan de båda stränderna ﬁnns ett kajparti
(3). Vid badet (5) nedanför vägen Hornstulls strand
ﬁnns sittrappor i trä.

Analys
Grön karaktär: Längs Bergsunds Strand är
karaktären grön och lummig med många stora
träd och buskage. Gångvägen är ﬁnt avgränsad
men utblicken mot vattnet behöva förbättras vid
sittplatserna. Hornstulls Strand har en omtyckt brokig
karaktär. Området används för många evenemang
och det är viktigt att den värdefulla naturstranden
vårdas. Strandpromenaden längs Bergsunds Strand och
178 | Bergsundsstrand/Hornstulls Strand
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På västra Södermalm låg tidigare järngjuteriet
Bergsund som grundades av skotten Lewis på
1700-talet och som senare blev mekanisk verkstad och
skeppsbyggeri. I slutet på 1920-talet lades verkstaden
ner och området började bebyggas med bostäder. På
1940-talet iordningställdes strandpromenaden med
planteringar.

holm

Lång

Historik

1. Pålsundsparken,
2. Bergsunds Strand,
3. Kajområde,
4. Hornstulls Strand,
5. Liljeholmsbadet,
6. Liljeholmsbron,
7. Tantolunden,
8. Reimersholme.
Skala 1:5000.

Hornstulls Strand är ett av Stockholms vackraste stråk.
Kajsträckningen mellan naturstränderna innebär
ett avbrott i strandpromenaden och saknar grönska
och vattenkontakt. Utred om stråket skulle kunna
omvandlas till park.
Grönt vardagsrum: Stråket används för både
promenad, lugn oas, evenemang samt motion och
hundrastning. Här ﬁnns upplevelsevärden som utsikt,
uteserveringar och små sittplatser längs vattnet för vila
och samvaro. Naturupplevelse och möjligheten att titta
på båtliv ﬁnns särskilt vid Bergsunds Strand. Längs
Hornstulls Strand ﬁnns bra belysning samt kvällsöppna
restauranger och barer som befolkar sträckan och
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underlättar vistelse på kvällen. Under sommarhalvåret
arrangeras en marknad längs promenaden. Trätrappan
erbjuder olika sätt att sitta på i ett soligt läge. Stråket
har ett unikt läge i kvällssol.
Ekologisk infrastruktur: Naturstranden är en
potentiell spridningskorridor mellan Tantolunden (7)
och Reimersholme (8) men sambandet måste stärkas
längs kajen. Naturstrand och särskilt knäckepilar vid
strandzonen är ett värdefullt habitat att värna. Längs
Bergsunds Strand ﬁnns täta buskage med mycket
småfåglar. Den treskiktade vegetationen i Bergsunds
Strand förbättrar värdena för buller, luftrening och
mikroklimatreglering.

Flexibel vistelseyta längs Hornstulls Strand.

Vidare längs vattnet mot Liljeholmsbron övergår stranden
till hårdgjord kaj.

Bevara:
•
•
•
•

Ett av Stockholms vackraste stråk
Naturstrandens ekologiska värden
Den lugna, naturlika karaktären längs
Bergsunds Strand
Flexibel användning och evenemangsyta
längs Hornstulls Strand

Vårda:
•
•

Röj vegetation för att skapa bättre utsikt vid
sittplatser längs Bergsunds Strand
Granitmurar i vattenbrynet

Utveckla:
•

Utred om kajstråket (3) skulle kunna
omvandlas till park.

Liten grön oas vid vattnet. Naturstranden är ett viktigt
habitat i staden.
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88. Eriksdalslunden - Årstalunden
Historik

Analys

På 1500-talet anlades Grinds tegelbruk ungefär vid
nuvarande Eriksdalsbadet. Senare anlades en skans
i trakten och på 1700-talet anlades gården Eriksdal
vid tegelbruket. År 1906 påbörjade Eriksdalslundens
koloniförening sin verksamhet. I och med att allt
ﬂer människor ﬂyttade in på Södermalm kom kravet
på strandpromenader och på 1930-talet ordnades
strandskoningar, gångvägar och sittplatser. Staden
hade som målsättning att bevara den naturliga
vegetationen och bergssidorna så orörda som möjligt.
I slutet på 1960-talet anlades lekplatsen Kornboden
(6) och under 1970-talet kompletterades området
med vägar och trappor. I slutet på 1990-talet byggdes
nya Eriksdalsbadet (8). Samtidigt ﬂyttades den lilla
byggnaden ”Ryska Smällen” och en förbindelse med
Norra Hammarbyhamnen ordnades genom en ny
parkväg under Skanstullsbron.

Grön karaktär: Parkstråket längs Årstaviken är en
kulturhistoriskt värdefull miljö och ligger inom en
av riksintresset för kulturmiljövård särskilt utpekade
värdekärnor. Stora delar av strandområdet ligger inom
område som är av riksintresse för kulturmiljövården.
Utblicken mot vattenrummet och Årstaskogen på andra
sidan är viktigt för stråket som utgörs av en liten del
parkyta men ändå ger upplevelsen av ett stort parkrum.
Det är av största vikt att denna unika miljö med
naturpräglad småskalig karaktär på stråket bevaras och
inte görs om till brett asfalterat cykelstråk.

Beskrivning
Storlek: 28,2 ha
Karaktär: Strandpark, Naturpark
Innehåll: Mellan Skanstulls- och Årstabron finns
ett ca 2 km långt strandområde av naturkaraktär.
Längs stranden finns flera båtklubbar som ligger vid
bryggor sommartid och vintertid på upplagsområden.
I anslutning till strandpromenaden finns flera
koloniträdgårdsområden. Uteserveringar finns i
områdets östra del och temporära foodtrucks i den
västra delen. Vegetationen är mestadels naturlig.
Längs strandpromenaden finns rikligt med knäckepil
och andra fuktälskande träd. På den högre nivån i
anslutning till Eriksdals bollplan ligger lekplatsen
Kornboden (6) och ett område med stora fria gräsytor
omväxlande med kala klippor och grupper av träd.
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Att vandra nära vattnet längs en naturstrand centralt
i staden är världsunikt. Gränssnittet mot vattnet
med dess brokighet av verksamheter, vegetation och
topograﬁ ger stråket dess spännande karaktär och en
miljö där man kan upptäcka nya saker. Brokigheten
kommer också av att verksamheterna skiftar över
året, båtuppläggningsplatser på vintern blir temporära
serveringar under båtsäsongen. Samtidigt ﬁnns en
konﬂikt mellan båtuppläggningsplatser, båtvarv och
båtklubbar och allmänhetens tillgång till vattnet. Båt
-och serveringsverksamheterna genererar biltraﬁk och
delar av stråket används på sommaren för parkering.
För att freda stråket från biltraﬁk och förbättra
allmänhetens rörelse längs vattnet bör möjligheten
att ta bort vissa båtuppläggningsplatser längs med
stråket utredas. De många båtklubbarna längs stråket
begränsar allmänhetens tillgång till vattnet, med
stängda bryggor och stängslade områden. Idag är
stråket både berikat och begränsat av båtlivet och
för att parkstråkets karaktär ska kunna behållas
kan ﬂer båtklubbar inte tillföras. För att förbättra
stråket behöver båtklubbarnas placering ses över och
allmänhetens tillgång till båtbryggorna möjliggöras.
Längs stråket ﬁnns också konﬂikter mellan

Solbrygga och kanotuppkäggning vid vattnet.

Grusad gångväg längst naturstrand.
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1. Drakenbergsparken, 2. Tantolunden,
3. Årsta Holmar, 4. Sockerbruket,
5. Rackarbacken, 6. Kornboden,
7. Parken Eriksdalslunden,
8. Eriksdalsbadet, 9. Hammarbyslussen,
10. Ringvägen, 11. Liljeholmsbron,
12. Årstabroarna, 13. Strand
Skala 1:15 000.

gångtraﬁkanter och cyklister. För att freda stråket från
cykelpendling i hög hastighet behöver skyltningen
förbättras för att upplysa om att cykling sker på
gåendes villkor enligt den lokala ordningsstadgan. För
att främja att cykelpendlare väljer en annan väg bör ett
bättre cykelstråk längs Ringvägen skapas.
Flera platser längs stråket är i behov av upprustning
och utveckling. Lekplatsen Kornboden är i behov av
upprustning och ett program för detta bör tas fram.
Det breda asfalterade stråket i den västra delen skulle
behöva minskas och rustas för att tydligare rikta sig
till gående. Områdena väster om Hammarbyslussen
och nedanför Eriksdalsbadet skulle kunna utvecklas
genom att utvekcla de gräsbevuxna slänterna till
ängsytor då dessa ligger i ett bra soligt läge. Ängsmark
skulle också kunna skapas längs spårområdet. Överlag
behöver spårområdets utformning och integrering i
parken ses över.
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Grönt vardagsrum: Eriksdalslundens sträckning
längs Årstaviken är en mycket uppskattad
strandpromenad och nyttjas av besökare från hela
Stockholm. Parkstråket har ﬂera upplevelsevärden så
som båtliv, grön oas, löpning, odling, promenader,
sitta i solen, uteservering, utsikt, och vattenkontakt.
Parken har också en dansbana och ﬂera informella
badplatser. Längs hela stråket ﬁnns också integrerad
lek i form av slänter, grusytor, bryggor, strandmiljöer
och pilträd som sträcker sig ut i vattnet. Tillgången
till ﬂera av dessa upplevelsevärden behöver dock
ses över. Till exempel skulle en joggingremsa i grus
längs gångvägens kant kunna få fortsätta längs hela
stråket. För att öka lekvärdena skulle en plats för
tillfällig lek kunna skapas sydöst om Sockerbruket
(4) och Kornboden skulle kunna utvecklas med fokus
på naturlek. Lekvärden skulle också kunna skapas
längs med stråket genom att ﬂera mindre lekstationer.

De hammockar som ﬁnns idag tillför lekvärden och
ﬂer sådana skulle till exempel kunna tillföras. Fler
solbryggor kan med fördel byggas längs stråket. Det
är viktigt att cyklisterna cyklar på gångtraﬁkanternas
villkor. Vid Hornstulls strandbad (13) där många
människor rör sig är det extra viktigt med en
utformning som signalerar att hastigheten behöver vara
låg.
I stråkets östra del ﬁnns en toalett som samutnyttjas
mellan allmänheten och restaurangbesökare, detta
bör bevaras. I koloniområdet skulle en målpunkt vara
ett bra tillägg. De grusade ytor som används som
båtuppläggningsplatser har potential att kunna hysa
temporära evenemang under sommartid. Exempel
på aktiviteter skulle kunna vara ﬂottbygge, bygglek,
stadsodling eller temporära evenemang.

Eriksdalslunden - Årstalunden

| 181

Ekologisk infrastruktur: Årstaviken präglas av
naturstränder med stora ekologiska värden och ingår
i såväl ESBO som habitatnätverket för groddjur.
Området är också ett avrinningsområde till Årstaviken
som är känslig för mänsklig påverkan. Längs med
Årstavikens sträckning hittas arter som pil, alm,
gran, poppel, bok, lönn, björk, hägg, asp, tall, rönn,
hagtorn, ﬂäder, slån, nypon, fågelbär och snöbär
samt ädellövträd i form av lind, al, blodbok och ask.
Även äldre tallar förekommer. Ädellövområden
ﬁnns också invid strandzonen vilket är ett viktigt
ﬂaddermushabitat och möjligen används delar av
sträckan av ﬂaddermöss. Andra viktiga habitat ﬁnns
i form av kärrmiljöer i naturstrand med grundare
näckroszoner samt al- och knäckepilskärr. Detta
är också en viktig livsmiljö för änder med ungar.
Strandzonen kantas av knäckepilar längs med stora
delar av sträckan. Dessa är av stort värde för den
biologiska mångfalden och det är viktigt att dessa
tillåts hänga ut i vattnet. Det är också viktigt att
kontinuerligt plantera mer knäckepilar i strandzonerna.

Sträckningen i sin helhet uppvisar såväl en tvåskiktad
som treskiktad vegetation med bra respektive mycket
bra buller,- luft- och mikroklimatreglerande funktion.
Hela sträckningen består av stora breda lövträd
och stor andel icke hårdgjord yta vilket är en viktig
förutsättning för en hög dagvattenhantering och ett
eﬀektivt skydd mot extremväder.
Trädvårdsplanen som är framtagen för Eriksdalslunden
ska följas.

Strand i närheten av Drakenbergsparken.

Täta buskage för småfåglar ﬁnns i både strand- och
klippzonerna vilka bör ges fri utveckling och endast
trimmas mot gångvägen. Ruderatmarker med inslag
av intressant ﬂora ﬁnns vid båtuppläggningsplatserna,
längs grusvägarna och vid de gamla tågspåren.
Torrbacke med inslag av intressant ﬂora och
pollinatörsväxter så som fyrkantig johannesört och
backviol ﬁnns i sluttning invid tågspåret. Denna
skulle utvecklas mot ﬁnare ängsmark genom hävd.
Blommande och bärande träd och buskar så som ﬂäder,
rönn, fågelbär, nypon, hagtorn samt ryssgubbe kan
ses längs med sträckningen. Några enstaka torrakor
(stående död ved) ﬁnns längs med sträckningen och en
del död ved syns särskilt i strandzonen.

Gång -och cykelväg längs med koloniområde.
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Bevara:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utblicken mot vattenrummet och
Årstaskogen på andra sidan
Strandpromenadens unika miljö och dess
mindre skala
Stråkets naturpräglade, gröna och lummiga
karaktär
Brokighet av verksamheter, vegetation och
topograﬁ
Ädellövområden invid strandzonen
Grundare näckroszoner samt al- och
knäckepilskärr
Täta buskage för småfåglar
Torrbacke vid tågspåret
Ruderatmark i form av grusytor vid
båtuppläggningsplatserna
Hammockar och andra möjligheter till
integrerad lek
Vattenkontakt
Möjligheten till samutnyttjande av toalett i
stråkets östra del

Vårda:
•

•

•
•
•
•
•

Skyltningen för att upplysa om att cykling
sker på gåendes villkor enligt den lokala
ordningsstadgan
Utforma asfaltsytan vid badet så att
hastigheten begränsas för cyklister och
bilister
Knäckepilar som tillåts hänga ut i vattnet
Trädförnyelse i strandzonerna
Trimma buskarna gentemot gångvägen
Genom hävd utveckla torrbackar mot ﬁnare
ängsmark
Träden enligt trädvårdsplanen

Naturstrand med hängande pilar.

Utveckla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utred båtuppläggningsplatsernas omfattning
Se över båtklubbarnas placering och
tillgången till båtbryggorna
Alternativt bättre cykelstråk längs Ringvägen
Kornboden genom upprustning med fokus på
naturlek
Minska och rusta den breda asfaltsvägen i
stråkets västra del
Slänterna nedanför Eriksdalsbadet och
spårområdet till ängsytor
Entréer ner från Ringvägen
En plats för tillfällig lek sydöst om
Sockerbruket
Stråket med små tillägg som lekskulpturer,
hammockar mm
Temporära evenemang under sommartid på
uppläggningsplatser
Vattenkontakten med bryggor och solbryggor

Naturstrand och båtplatser.
Eriksdalslunden - Årstalunden
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89. Kanslikajen

3

Historik
Kanslikajen har fått sitt namn efter Kanslihuset som
det nuvarande Ledamotshuset hette tidigare. Namnet
beslutades år 1925 efter förslag från Namnberedningen
år 1921.

Kanslikajen
1

Beskrivning
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Storlek: 0,01 ha
Karaktär: Strand -och kajpark
Innehåll: Kanslikajen kallas kajen mellan Vasabron
och Stallbron över till Helgeandsholmen (3). Längs
det asfaltsbelagda stråket ﬁnns en gräsmatta (1) med
två stora träd. Gräsmattan begränsas i norr med en mur
(2) och i söder av Rådhusgränd. Denna del driftas av
Södermalms Stadsdelsförvaltning.

2

1. Gräsyta, 2. Mur, 3. Helgeandsholmen. Skala 1:500.

Analys:
Detta är en plats med ﬁn kvällssol som borde
kompletteras med sittplatser. Träden är stora och
ﬁna och bör bevaras. Gräsytan borde kompletteras
med vårlökar så att gräsytan får blomsterprakt på
våren. En ﬁn plats skulle kunna skapas här med ny
markbeläggning, ﬁnare räcke och en utökad gräsyta.
Hela Gamla stan utgör värdekärna inom riksintresse
för kulturmiljövården.

Bevara:
•

Fin plats med kvällssol

Vårda:
•

Träden och gräsytan

Utveckla:
•
•
•

Sittplatser
Vårlök i gräsytan
Till en ﬁn liten plats med ny markbeläggning,
räcken och större gräsyta

Gräsytan med två stora träd
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90. Lugnetterrassen
Historik
Lugnetterrassen anlades år 2007 i samband med
utbyggnaden av Lugnetområdet i Hammarby Sjöstad.

Storlek: 0,3 ha
Karaktär: Parkstråk
Innehåll: Lugnetterrassen är uppbyggd som park
och torg. Parken består av en trädgård (3) närmast
Lugnets allé med ett stort trädäck (1) att vistas på och
en sjögård omgiven av bryggor (8). Rummet skapas
av pergolor (7) på ömse sidor. Trädgårdsmotivet är
uppbyggt av rektangulära odlingslådor
Den norra delen är en dagvattenanläggning (2).

Ekologisk infrastruktur: Dagvattenhantering är
god, dels genom våtmarksmiljön men även då platsens
material till stor del består av trädäck, grus och
planteringar. Blommande och bärande buskar ﬁnns i
form av bl.a. rönn och ﬂäder samt perenner som nävor,
daggkåpa och lavendel.

Grönt vardagsrum: Platsen används framförallt av
människor som springer eller promenerar förbi när de
rör sig på bryggorna mellan Henriksdalshamnen och
Sickla udde. Vid träbryggan är det många som sitter på
bänkarna eller i gradängerna ner mot vattnet. Bryggan
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1. Trädäck, 2. Dagvattendamm, 3. Trädgård, 4. Kiosk, 5. Konstverk, 6. Bastioner,7. Pergolor, 8. Bryggor. Skala 1:2000.

Analys
Grön karaktär: Det stora trädäcket, bryggorna och
pergolorna riktar sig ut mot vattnet och ger platsen
en ﬁn utblick över Södermalm. Parken är i dessa
delar vindutsatt. I parkens östra del ﬁnns det ﬂera
planteringsytor med perenner, buskar och buskträd.
I grönskan ﬁnns det vindskyddade sittplatser.
Planteringen fungerar som skydd mot Lugnets allé.
Här står också ett stort belyst konstverk ”Instabil” (5)
som rör sig i vinden. Det stora trädäcket är välanvänt
men behöver förnyas. Dagvattendammen är i behov
av upprustning och anläggningens funktion behöver
ses över. Parken är sparsamt belyst, det är främst
pergolorna, gradängerna i trädäcket och konstverket
som är belysta.

2

används också för solning och för andra aktiviteter,
t.ex. yoga. Platsen har ﬁn kvällssol. Glasskiosken (4) är
populär på sommaren och lockar besökare till parken.
Platsen skulle kunna utvecklas med ﬂer sittplatser,
grillplats, regnskydd och bättre belysning.

Lugnets allé

Beskrivning

6

Bevara:
•
•
•

Den sociala mötesplatsen
Mångfalden i växtmaterialet
Möjligheten att kunna sitta i kvällssolen

Vårda:
•

Träterrassen behöver förnyas

Utveckla:
•
•

Utreda dagvattendammens funktion
Tak, grill och ﬂer sittplatser på trädäcket

Trädäcket, med trädgården, konstverket och pergolan i
bakgrunden.
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91. Norra Hammarbyhamnens Kajpromenad
Historik

5

Kajen var under lång tid del av ett industriområde
och inte tillgänglig för allmänheten. I och med att
stora delar av området förnyades och bebyggdes
med bostäder på 1990-talet ﬁck kajen sin nuvarande
utformning. 1998 öppnades gångvägen under
Skanstullsbron för förbindelse med Eriksdalslunden.

Al

sn
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Folkungagatan

Beskrivning
Storlek: 3,4 ha 1,9 km lång
Karaktär: Kajpark, delvis bussgata
Innehåll: Kajen går från Skanstullsbron (1) förbi
Anna Lindhs park (2), Barnängsparken (3) och
Mandelparken (4). Kajpromenaden har förbindelse
med Fåfängans naturområde (5) via en gångtunnel
under Folkungagatan från Alsnögatan. Kajen är till
stora delar belagd med gatsten och gång- cykel- och
körvägen med betongplattor. Ett räcke avskiljer
bussgatan som ﬁnns på del av kajen. Den sparsamma
vegetationen som ﬁnns längs kajen är enstaka
trädplanteringar. Konstnärlig utsmyckning ﬁnns i form
av ett antal höga skulpturer som uppfördes 1998 när
Stockholm var kulturhuvudstad. Vid Barnängsparken
ﬁnns det en båtförbindelse mellan Barnängen,
Henriksdal och Luma.
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Analys
Grön karaktär: Kajen är del av ett viktigt
promenadstråk längs Södermalm. För att förbättra
stråket vore det önskvärt att bussgatan togs bort.
Cykelbanan. kommer att kompletteras med ett
tillgängligt gångstråk
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1. Skanstullsbron, 2. Anna Lindhs park, 3. Barnängsparken, 4. Mandelparken, 5. Fåfängan.
Skala 1:8000.
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Grönt vardagsrum: Stråket används som motioncykel- och promenadstråk. Man kan sitta i solen och
titta på utsikten och båtlivet i Hammarby kanal. Kajen
är vindutsattoch den beﬁntliga vegeationen fyller en
viktig lägivande funktion. Vid Barnängsparken ﬁnns
ett populärt café med uteservering där båten över till
Hammarbysjöstad går ifrån, här rör det sig mycket
folk framförallt sommartid. Vid Skanstullsbron ﬁnns
en populär restaurangbåt. Fler typer sittplatser än
parksoﬀor, exempelvis sittﬂak eller hammockar skulle
öka platsens vistelsekvalitéer.
Ekologisk infrastruktur: Grönskan längst stråket
är de stora pilarna som står i tvärgatornas entréer
mot Norra Hammarbyhamnen och pilar som står på
parkmark. Då detta är det enda gröna inslaget längs
stråket är det viktigt att dessa bevaras. Det skulle
vara önskvärt att få in mer träd och planteringar längs
stråket.

Stråket med sin smågatsten och tågspår mot Danviksbron.

Bevara:
•
•
•
•

Träden
Caféet och bänkarna vid båthållplatsen
De ﬁna materialen
Tågspåren som minner om historien

Vårda:
•

Träden

Utveckla:
•
•
•
•

Fler typer av sittplatser
Stärka ekologiska värden med ﬂer träd och
planteringar
Utreda om bussen kan dras om och inte gå
längst Norra Hammarbyhamnen
Stråket/kopplingen mellan Åsöberget och
Hammarby Sjö vid Alsnögatan/Hovings
Malmgård

Café vid Barnängsparken.
Norra Hammarbyhamnens Kajpromenad
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92. Reimersholmes Kajpark
1

Historik
Parken anlades på 1970-talet samtidigt som bostäder
byggdes där Vin- och spritcentralen tidigare haft
sin verksamhet. Idag ﬁnns ett upprustningsförslag
framtaget för Reimersholmes kajpark, i detta förslag
ingår inte entréparken (2) och den västra sträckan (5).
Därför analyseras bara dessa två ytor i parkplanen.

Beskrivning
Storlek: 1,7 ha
Karaktär: kajpark, parkkvarter
Innehåll: I området närmast Reimersholmsbron,
entrén till Reimersholmes strandpromenad ﬁnns många
stora och gamla träd av olika sorter som kastanj, lönn
och lind. Längre söderut ﬁnns stora ytor av asfalt som
omges av högväxande buskar. Kajens västra del (5 och
6) är en bred asfaltsyta avgränsad mot vattnet av ett
smidesräcke. Här ﬁnns uppställda ekfat som minner
om områdets tidigare användning.

Analys
Grön karaktär: Entréparken (2) strax söder om
Reimersholmsbron (1) har en grön karaktär mot
vattnet där utblicken från naturstranden delvis skyms
av tät och brokig vegetation. Längs med gångvägen
är gräset klippt och höga vackra träd ger entréparken
en ståtlig karaktär. Det upprustningsförslag som ﬁnns
föreslår blomprakt och sittplatser vilket är välbehövligt
för platsen. Kajstråket (5 och 6) skulle också behöva
utvecklas med sittplatser, utblickar och bättre
vattenkontakt.
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1. Reimersholmsbron,
2. Entrépark,
3. Båtbryggor,
4. Fotbollsplan,
5. Kajstråk,
6. Kajkant med
naturstrand nedanför.
Skala 1:3000.
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Grönt vardagsrum: Längs kajstråket skulle olika
lekskulpturer eller andra integrerade lekfunktioner
kunna skapas för att aktivera stråket och locka ut ﬂer
barn till Reimersholme.

Bevara:

Ekologisk infrastruktur: Naturstränderna har höga
naturvärden som bör värnas och i möjlig mån utökas.
Täta buskage, lämnad död ved skulle gynna den
biologiska mångfalden.

Vårda:

•
•
•
•
•

Fina karaktärsfulla stora träd
Brokig karaktär längs naturstranden
Knäckepil i strandzon
Löktunnorna av kulturhistoriska skäl
Lämna död ved i strandzonen, entréparken
(2)

Utveckla:
•
•
•
•
•
•

Kajparken enligt upprustningsförslag
Sittplats i entréparken (2) med utblick mot
vattnet
Minska andelen hårdgjord yta längs kajen (5)
Integrerad lek längs kajstråket (5)
Äng i gräsytor längs kajen (5)
Fler täta buskage
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Illustrationsplan över upprustningsförslag. Källa: Ramböll landskap.

Kajstråket är brett och skulle kunna minskas till förmån för mer naturstrand, sittytor
eller lek.
Reimersholmes Kajpark | 189

93. Reimersholmes Strandpark
Historik
Hattmakaren och rådmannen Anders Reimers
lät i slutet på 1700-talet anlägga en malmgård
på Reimersholme. I samband med det lät han
iordningställa park på de kala klipporna och genom
utfyllnader i vattnet utvidgades området. 1869 anlade
”brännvinskungen” LO Smith en brännvinsfabrik på
ön. På 1940-talet tillkom HSB:s hyreshusbebyggelse
på öns norra sida och trädgårdar och parker anlades.
Staden svarade för anläggande av strandplanteringar
och en del väg- och trappanläggningar. På 1970-talet
lades Vin- och Spritcentralens anläggningar ner och
ny modern bebyggelse tillkom på öns södra sida.
Flera nya parker anlades och nya strandpromenader
ordnades.

Beskrivning
Storlek: 1,3 ha
Karaktär: Strandpark
Innehåll: Det är möjligt att promenera runt hela
Reimersholme. Stranden är av varierande karaktär. På
nordvästra ön utvidgas promenaden till en strandpark
(4) med klippta gräsytor, en amﬁteaterliknande plats
att användas för gårdsfester och en liten dansbrygga.
Längst ut på udden ﬁnns en paviljong ritad av Bertil
Johnson och i dess närhet ﬁnns konstverket ”Galaxen”
av Nils Nixon. Promenaden på öns norra sida har
naturkaraktär med tätare vegetation och smalare
gångstigar. Här ﬁnns också bryggor med båtar. Vid
Anders Reimers Väg ﬁnns ingen strandpromenad utan
gående hänvisas till gatan. Längs hela promenaden
ﬁnns parksoﬀor.
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1. Entrépark,
2. Kajpromenad,
3. Sluttningspark,
4. Strandpark,
5. Fabriksbacken
naturpark.
Skala 1:5000.

3

2

Analys
Grön karaktär: Det ﬁnns många stora träd längs
Reimersholmes strandpromenad, bland annat
balsampopplar, knäckepilar och ekar. En trädallé
ﬁnns vid entrén söderut från Reimersholmsbron.
Längs hela strandpromenaden ﬁnns utsikt över vattnet
och ﬁna rumsligheter. Vissa soﬀor och murar är i
behov av upprustning. Strandpromenaden har partier
där vattenkontakten behöver förbättras. Längs den
nordöstra delen av holmen går gångstråket längs gatan
och så nära byggnaderna att det är svårt att veta vad
som är privat och oﬀentligt. Norra sidans oﬀentliga
karaktär skulle förbättras om gående kunde gå vid
vattnet och att bryggorna vid båtklubbarna gjordes
tillgängliga för allmänheten. Längs hela den norra
strandpromenaden skulle den oﬀentliga karaktären
behöva tydliggöras och kontakten med vattnet stärkas.
Hela södra sidan behöver ses över för att skapa ﬂer
sittplatser och förbättra vattenkontakten. Fler träd längs
den södra strandpromenaden skulle gynna promenaden

Mellan Hornstull, Långholmen och Reimersholme bildas ett
vattenrum med vackra utblickar och en unik rekreativ miljö.

och det skulle kunna skapas en ﬁn plats nedanför
sluttningsparken (3) väster om kvarteret Bränneriet.

vita nyponrosbuske som ﬁnns längs strandpromenaden
vid Reimersholmes västra spets.

Grönt vardagsrum: Reimersholmes strandpark är
ett fantastiskt rekreationsstråk med upplevelsevärden
som båtliv, vila, rofylldhet, utsikt, vattenkontakt,
konst, grön oas och naturupplevelse. Här ﬁnns
också möjlighet för picknick i gräset, bad från
bryggor, motion, hundrastning, sitta i sol och
skugga samt promenera utan konﬂikt med cykel.
Det ﬁnns ingen lekplats längs strandpromenaden,
men goda möjligheter till lek i miljön. Den södra
promenaden som idag är bred och tom, har stor
potential att hysa ytterligare lekvärden. Kajen skulle
kunna programmeras med lekbar konst eller lekbara
sittmöbler för barn och ungdomar.

Reimersholmes strandpark har en tvåskiktad vegetation
vilket ger bra värde för buller, luftrening och
mikroklimatreglering. Många stora lövträd dominerar
holmen och ger god lövtäckning. I strandparken
ﬁnns visst inslag av död ved, men detta skulle kunna
ökas. Den invasiva arten parkslide förekommer längs
strandpromenaden på norrsidan av Reimersholmes
västra spets och bör avlägsnas helt.

Ekologisk infrastruktur: Reimersholme är ett
särskilt värdefullt naturområde och strandparken är
med sin gamla ekmiljö del av ekhabitatnätverket
i stadsdelen. Det är därför viktigt att bevara dessa
miljöer som innehåller ﬂera jätteekar. Två till tre
större ekar är i akut behov av friställning och ﬂertalet
ekar är i behov av friställning inom en snar framtid.
Längs strandzonen ﬁnns pilar och alar vilka också är
viktiga att bevara. Strandparkens viktigaste habitat är
naturstränderna med knäckepilar som ﬁnns runt stora
delar av holmen och särskilt i den nordöstra delen.
Det är viktigt att låta knäckepilarna hänga ut i vattnet,
bibehåll naturstränderna samt att fortsatt utveckla
dessa med knäckepil. Torrängar (klippta) ﬁnns vid
strandpromenaden norr om Reimersholmsbron.
Detta är en vacker plats som passar att utveckla mot
ﬁnare ängsmark på utvalda partier, detta skulle gynna
pollinatörerna.
För pollinering ﬁnns inte mycket blommande
planteringar och inte heller mycket buskar. De
blommande och bärande träd som ﬁnna är fågelbär.
Hög aktivitet av humlor och bin ﬁnns däremot i den

På den norra sidan av Reimersholme går strandpromenaden upp i den fantastiska naturparken.

Knäckepilar som hänger ut över vattnet och ned i vattnet
genererar gynnsamma livsmiljöer för många arter.
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Bevara:
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturstränderna med knäckepil
Möjligheten till kvällssol
Brokig karaktär
Vattenkontakt
Stora träd i strandparken
Stor andel grön yta
Reimersholme som del av habitatnätverket
för eklevande djur
Blommande nyponbuskage på den västra
udden

Vårda:
Vid udden längs med promenadstråket är strandkanten uppstött på en mur. I bakgrunden syns konstverket ”Galaxen”.

•
•
•
•
•

Låt knäckepilar hänga i vattnet
Spara buskage för att skapa bra livsmiljöer
för småfåglar
Lämna död ved
Avlägsna parkslide i största möjligaste mån
Friställ ek

Utveckla:
•
•
•

•

•
•
•
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Längs med den norra sidan går promenadvägen i gatan
och avskärmas från vattenrummet.
Reimersholmes Strandpark

Gångvägen längs den nordöstra delen av
strandparken
Fler sittplatser längs hela strandstråket
Vattenkontakten genom att möjliggöra för
gående att gå vid vattnet i den nordöstra
delen av parken och längs den södra kajen
med tillträde till beﬁntliga bryggor
Ett programmerat stråk med lek, konst och
olika typer av sittplatser längs den tomma
kajpromenaden i söder
Kaj- och strandpromenaden i söder genom
att ta bort staket och tillföra ﬂer träd
En plats nedanför sluttningsparken väster om
kvarteret Bränneriet
Utveckla ängsmark vid strandpromenaden
norr om Reimersholmsbron

94. Sickla Kaj
3

Beskrivning
Storlek: 0,9 ha
Karaktär: Strand-och kajpark
Innehåll: Sickla kaj är ett hårdgjort gång -och
cykelstråk som löper längst Sickla kanals södra sida.
Stråket går mellan Lumabryggan (3) och Slussen (2)
mot Sickla sjö.

Analys
Grön karaktär: Sickla kaj har två olika karaktärer på
vardera sida av bilbron. Den östra delen har enklare
markmaterial med inslag av trä och en naturlig slänt
med träd som går ner mot vattnet. Slänten bestod
förr av blommande äng men består idag mest av
vass. Den västra delen är mer bearbetad med ﬁnare
markmaterial och träd i hårdgjord yta. Längs denna
del av kajen ﬁnns en brygga med båtplatser. Bryggan
ligger nedsänkt i förhållande till kajen och är öppen för
allmänheten, Detta har ett stort värde och bör bevaras.
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1914 antog stadsfullmäktige beslut om att ny farled
skulle byggas genom Danviken, ända fram till
Liljeholmsviken. Längs den nya farleden i Hammarby
Sjö avsattes mark för hamn -och industriområden. På
40-talet hade området utvecklats till ett småskaligt
arbetsområde, pga. ständiga rivningshot ﬁck
bebyggelsen en tillfällig karaktär och kom till stor del
att bestå av olika plåtskjul. 1998 började platsen rivas
för att ge plats åt den nya bebyggelsen i Hammarby
Sjöstad. Sickla Kaj anlades mellan år 2002–2004.
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Historik

1.Bilbro, 2. Slussen, 3. Lumabryggan, 4. Gång -och cykelbro. Skala 1:8000

Grönt vardagsrum: Stråket används som motioncykel- och promenadstråk. Mot Sickla Sluss (2) ligger
en populär restaurang som drar mycket folk till platsen
och i andra änden ligger Lumabryggan där båten över
till Barnängsbryggan och Henriksdalsbryggan går.
Sommartid är detta en mycket populär färja. Här ligger
också en restaurang som tillsammans med bryggan gör
denna plats på Sickla kaj till en knutpunkt i Hammarby
sjöstad. Längs bryggan ﬁnns det parksoﬀor och även
en stor brygga som trappar ner mot vattnet i öster. Här
kan man sitta och på sommaren står det många här och
ﬁskar.
Ekologisk infrastruktur: Grönskan längs stråket
består av träden i markgaller och naturslänten ner
mot vattnet med ett antal stora träd. Då det längs det
hårdgjorda stråket inte ﬁnns så mycket grönska är det
viktigt att vårda den grönska som ﬁnns. Slänten bör
utvecklas med ﬂer arter och återigen få ängsvegetation
för att öka den biologiska mångfalden. I slänten kan
även sälg planteras som är en av pollinerarnas första
vårmåltider.

Trädäck längst kajen.

Bevara:
•
•
•

Träden
Vegetationen i slänten
Båtplatsernas bryggor som är öppna för
allmänheten

Vårda:
•
•

Träytorna
Vegetationen i slänten och träden

Utveckla:
•
•

Artrikedomen i slänten genom att anlägga
äng
Plantera sälg i slänten

Sickla Kaj
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95. Slussparken
4

Historik

Beskrivning
Karaktär: Strandpark
Storlek: 0,4 ha
Innehåll: Slussparken ligger där Hammarby
Sjöstad via två ekodukter (6) kopplas ihop med
Nackareservatet. Den brant sluttande stranden med
naturkaraktär och träd i dungar skapar en grönskande
övergång från den hårdgjorda kajen i nordväst. I
anslutning till den södra ekodukten ﬁnns en naturlig
höjd där stora gamla ekar har bevarats. Ekbeståndet
har kompletterats med buskar och örter. Här ﬁnns
också Slussen (1) och en ﬁsktrappa mellan Sickla
kanal och Sickla sjön.

Analys
Grön karaktär: Karaktären på detta område är
den av en grön mellanyta. Här ﬁnns både cykel -och
gångförbindelsen (2) över från Hammarby Sjöstad
till Sickla men också till Hammarbybacken via
ekodukterna. Ett nät av gångvägar och trappor korsar
platsen. Det ﬁnns en stor grön slänt ner mot bostäderna
som har en privat karaktär. Vintertid utnyttjas slänten
ﬂitigt som pulkabacke. Vid slussen ﬁnns en så kallad
kammartrappa för ﬁskvandring, denna bör bevaras
och synliggöras mer. På andra sidan slussen ﬁnns en
damm med en cirkulerande fontän (5). Cirkulationen i
dammen bör ses över.
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Grönt vardagsrum: Området på ömse sidor om
kanalen är ett viktigt promenadstråk. Områdets
bullerstörda läge intill Södra Länken gör att detta är
ett område som man främst promenerar eller cyklar
igenom. Här går man längs vattnet och man kan
uppleva slussningen och båtlivet. Vid ﬁsktrappan
ﬁnns en liten utsiktsplats (4) där man kan betrakta
ﬁskvandringen. Detta borde tillgängliggöras mer
genom ﬂer platser där man kan komma nära och se
men även få mer information.
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Vattenleden över Duvnäsviken-Mälaren, har nyttjats
av båtfarare i mer än ett årtusende. När Hammarby
sjö sänktes med fem meter genom utsprängning vid
Danvikstull stängdes vattenvägen av. Sicklaslussen
byggdes och vattenfylldes första gången 1929. Parken
anlades i samband med utbyggnaden av Hammarby
Sjöstad i början av 2000-talet.
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Ekologisk infrastruktur: Det ﬁnns många
ekologiska värden på platsen, stora ekar, en stor
lärk (3), naturslänter, våtmarksmiljöer mot vattnet
och ﬁsktrappan. Det ﬁnns även blommande träd och
buskar. Gräsytorna skulle kunna utvecklas med mer
ängslik vegetation och vissa delar kan klippas mer
sällan. I gräsytorna kan även planteras lökar. Även
fågelholkar, insektshotell och döda träd bör ﬁnnas här.

Sö

1. Fisktrappa och Slussen, 2. Cykelväg, 3. Lärk,
4. Utsiktsplats, 5. Fontän. 6. Ekodukt. Skala 1:2000.

Bevara:
•
•

Stora träd
Pulkabacke

Vårda:
•
•

Gräsytorna genom färre klippningar
Dammens cirkulation

Utveckla:
•
•

Anlägga äng, fågelholkar, insektshotell och
spara död ved
Tillgänglighet till och mer information om
ﬁsktrappan

Slussen och naturslänt ner mot vattnet.

96. Park vid Sickla udde
1

Storlek: 2 ha
Karaktär: Strandpark
Innehåll: Strandparken runt Sickla udde utgörs
av ett spännande gångsystem på träbryggor nära
vattenbrynet och på spänger ute i vattnet. Bryggorna,
som är ca 800 meter långa, är utan höjdskillnader och
därmed tillgängliga runt hela Sickla Udde. På uddens
spets är bryggorna smala och går genom vassen som
en labyrint. Här ﬁnns sittplatser där man har en ﬁn
utblick över Hammarby Sjö. Uddens spets markeras av
konstverket “Observatorium” (1) av Gunilla Bandolin,
vilket har blivit ett signum för Sickla udde. Längs
Sickla kanal ﬁnns björkar (4) och andra träd. Längs
stränderna växer även perenner som fackelblomster,
svärdslilja och springkorn.
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Grön karaktär: Parkstråket är en vacker plats med
ﬁn utsikt och spännande miljöer. Den beﬁntliga
vegetationen mellan stranden och bebyggelsen är
viktig för strandens lummiga karaktär. Gränsen
mellan bryggor och tomtmark dvs oﬀentligt/
halvprivat, är otydlig. Det är viktigt att gårdarna är
öppna ut mot parken men att det ﬁnns en gräns för
vad som är privat och vad som är oﬀentligt. Det
bör studeras om utformningen kan ändras för att
tydliggöra uppdelningen. Entrépartiet från Slussen till
strandparken är obearbetad och behöver ses över. En
ﬁn entréplats borde utvecklas här. Att hålla efter vassen
så att det inte växer igen är viktigt och ett helhetsgrepp
för utformningen av skräphanteringen bör tas. Vattnet
är inte badbart och en skylt om detta borde sättas upp.
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Beskrivning

Analys

gn

Parken anlades i etapper mellan 1998 och 2001.
Parken vann Sienapriset 2006 med motiveringen,
”Med Vassparken och Observatorium har mötet mellan
den urbana bostadsbebyggelsen och Stockholms
vattenlandskap fått en konstnärlig gestaltning av unikt
slag i en till synes enkel dräkt.”
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1. Observatorium, 2. Gång -och cykelbro, 3. Småbryggor i
vassen, 4. Björkar. Skala 1:6000.

Grönt vardagsrum: Parken vid Sickla udde har
blivit en mycket populär plats att vistas på. Närheten
till vattnet, platsens rofylldhet och möjligheten att
sitta i solen är kvalitéer som parken har. I vassen
ﬁnns bänkar för vila och ro, dock kanske för få. I
slänten mot vattnet ligger kanoter uppdragna. Det
saknas traditionell lek i parken men att springa på de
labyrintliknande bryggorna (4) i vassen är lekfullt för
lite äldre barn. Möjligheten att komma nära vatten och
vass är en naturupplevelse som är viktig. Konstverket
”Observatoriet” fungerar som picknick, sol och
utsiktsplats. Trägradängerna i konstverket har också ett
lekvärde. Här kan man sitta synligt mot vattnet eller
mer skyddat inuti konstverket.

På träbryggor leds besökaren ut i vassparken.
Vassparken
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Ekologisk infrastruktur: Den beﬁntliga
vegetationen mellan stranden och bebyggelsen är
viktig för strandens lummiga karaktär och för den
biologiska mångfalden. Här ﬁnns en variation av
trädsorter som al, ek. björkar och pilar. Träden är
viktiga och bör bevaras. Naturstranden har stora
ekologiska värden och även död ved ﬁnns i vassen,
Parken är en potentiell spridningskorridor då den
binder ihop gröna och blåa ytor. Tidigare fanns det ﬁn
ängsvegetation mellan husen och gräsytan, detta består
idag mest av klippta gräsytor och ogräs. Att återinföra
ängsvegetationen vore önskvärt. Gräsmattorna vid
uddens västra spets bör kompletteras med vårlökar.

Det prisbelönta konstverket är en populär sittplats.

Bevara:
•
•
•

Möjligheten att dra upp kanoter längs vattnet
Trädbeståndet och karaktären längs södra
promenaden
Naturslänten mot vattnet

Vårda:
•
•
•
•

Vassen kontinuerligt
Information om att badförbjud gäller
Bryggorna
Träden

Utveckla:
•
•
•

Återinföra äng längs södra promenaden och
vårlökar i gräsytor i väster
Ett helhetsgrepp för utformning av
skräphanteringen
Entréplats från slussen

Träbryggorna i den östra delen med båtplatser och mycket
pilar och björkar mot bostäderna
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Gröna gaturum och
Parkstråk
Sammanhängande stråk av grönytor eller gröna gator mellan
olika park- och naturmarker. Stråken binder samman olika
parker och naturmarker med olika karaktär och funktion.
Gröna gaturummen och parkstråken har inslag av sittplatser
och är en central del i den övergripande grönstrukturen.
Bild från Monteliusvägen

4

4
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Gatan och planteringarna anlades i början av
1990-talet i samband med Södra stationsområdets
tillkomst.

2

Innehåll: Längs Fatbursgatans södra
sida på sträckan mellan Timmermansgatan
och Swedenborgsgatan ﬁnns en planteringsyta
planterad med lindar (1). I korsningen mellan
Fatbursgatan och Timmermansgatan ﬁnns en liten
gatuplantering som domineras av en stor ask (2).
Väster om Timmermansgatan fortsätter gräsytan
och trädplanteringen (3) bort mot Bergsgruvan (4).
Markmaterialet är betongplattor, asfalt och grus. Ny
belysning har tillförts Fatbursgatan (1).

Analys
Grön karaktär: Fatbursgatan är ett viktigt grönt
inslag med många stora träd som står i gräs eller
planteringsytor. De båda delarna av parkgatan har
olika karaktär och skulle behöva knytas ihop bättre,
till exempel genom att trädraden från Fatbursgatan (1)
fortsatte längs hela gångvägen (3). Det skulle också
förtydliga riktningen mot Bergsgruvan. Parkgatan
ligger i ett viktigt läge vid Södra station och här skulle
kunna ﬁnnas ﬁn -eller lökplanteringar. Skuggan gör
att planteringarna med daggkåpa och liljor har svårt
att klara sig. Annan vegetation som bättre tål skugga
behöver utredas.

n
ata

rsg

bu
Fat

1

an
rsgat

Beskrivning
Storlek: 0,3 ha
Karaktär: Grönt gaturum, Gatuplantering

nsga

Historik

erma

Timm

97. Fatbursgatan

u
Fatb

1. Fatbursgatan
gatuplantering,
2. Plats med ask,
3. Fatbursgatan
gångväg,
4. Bergsgruvan,
5. Timmermansparken.
Skala 1:2000.
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Den stora asken i korsningen med Timmermansgatan
är viktig för stadsbilden och den lilla nyanlagda ytan
i hörnan fungerar bra och är ett bra exempel på att
omhänderta en liten traﬁknära yta.
Sydvästra delen av Fatbursgatan (3) upplevs som mörk
och är i behov av upprustning.
Grönt vardagsrum: Parkgatan används framförallt
för passage och är en del av ett viktig traﬁkseparerat
stråk som förbinder Tantolunden med Fatbursparken
och Medborgarplatsen via parkstråket Maria
Bangata, Bergsgruvan, Timmermansparken och
Södermalmsallén. Gatan är också ett cyklingsstråk och
hela sektionen bör utredas så att det blir tydligt vart
man ska cykla och vart man ska gå. Stråket behöver
kompletteras med sittplatser och skulle kunna ha ett
tydligare barnfokus med lekskulpturer. Det behövs ﬂer
cykelparkeringar på ﬂera ställen längs stråket.
Trädplanteringen som står i en perennyta.
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Ekologisk infrastruktur: Tvåskiktvegetationen
ger bra värde för buller, luftrening och
mikroklimatreglering och är viktigt att bevara som
en grön koppling mellan olika grönytor i närheten.
Fasader söder om stråket skulle kunna hysa grönska
för att öka de ekologiska värdena på platsen.

Den stora asken gör den lilla parkytan i korsningen till en
fin plats.

Bevara:
•

Den lilla hörnan med den stora asken
omgärdad av sittbänk (2)

Vårda:
•
•

Andelen grönska i gatumarken
Viktigt traﬁkseparerat stråk

Utveckla:
•
•
•
•
•

Knyta ihop de två delarna av parkgatan
Utreda vegetation under träden längs
Fatbursgatan (1)
Fasader söder om stråket skulle kunna
tillföras vertikal grönska
Skapa ett tydligare lekstråk för barn i
traﬁkseparerad miljö
Tillföra mer cykelparkering

Trafikseparerad parkväg som knyter ihop Södermalmsallén
via Timmermansparken med Bergsgruvan.
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98. Hammarby Allé, Lugnets Allé
och Båtbryggargatan

1
Båtbry
ggarga

tan

Historik

Karaktär: Grönt gaturum, esplanader
Storlek: 2 km lång
Innehåll: Tvärs genom bebyggelsen i Hammarby
Sjöstad löper denna centrala genomgående esplanad.
Här samlas gång- och cykeltraﬁk, tvärbanan, buss
och biltraﬁk. Esplanaden är utformad med fyra
rader lindar, en på vardera sidan intill fasaderna och
två i mittrefugerna på vardera sida om tvärbanan. I
esplanadens västra del mot Mårtensdal ﬁnns avenbok
(2) planterade på ömse sidor om tvärbanan. Tvärbanan
fortsätter i Båtbryggarvägen och går här i gräsyta.
Även här är det fyra rader lindar. Traﬁkkontoret driftar
gaturummet.

Analys
Grön karaktär: Lindarna ser generellt ut att må bra,
det ﬁnns enstaka träd som ser mindre ut i tillväxten
och som behöver bytas ut eller undersökas varför de
inte mår bra. Avenbokarna är något glesa och har några
torra grenar, och bör hållas under uppsikt. Gräsytorna
behöver kontinuerligt ses över och rustas. Översyn
av träd och upprustning av gräsytan är Traikkontorets
ansvar. Vid strategiska platser, där mycket folk rör
sig, exempelvis i närhet av stationerna kan gräsytorna
omvandlas till planteringar med blommande perenner
eller buskar.
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Beskrivning

3

1. Tvärbanestation,
2. Område
med avenbok,
3. Lumaparken,
4. Sickla
park.
Skala
1:10000.

mm

Lu

Esplanaderna Hammarby Allé och Lugnets Allé
byggdes under 2000-talet. Båtbryggargatan byggdes
om 2018 då tvärbanan förlängdes till Sickla.
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Grönt vardagsrum: Längs esplanaderna ﬁnns
det många olika matbutiker, restauranger med
uteserveringar och andra verksamheter, vilket gör
att det är ett befolkat stråk. Tvärbanestationerna är
knutpunkter längst stråket där mycket folk är i rörelse,
men också stannar upp och väntar på tvärbanan.
Ekologisk infrastruktur: Tvåskiktvegetationen
ger bra värde för buller, luftrening och
mikroklimatreglering och är viktigt att bevara, Att
utveckla gräsytorna genom att addera ett fältskikt med
blommande planteringar på vissa ställen skulle öka
gatornas ekologiska värden.

Gräs längs spåren på Båtbryggargatan.
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Trädallé med lindar i gräsytor med spåret i mitten.

Bevara:
•

Träden och gräsytorna

Vårda:
•
•

Träden
Gräsytorna kontinuerligt

Utveckla:
•

Platser med blommande perenner och buskar
vid målpunkter

Avenbok längs med tvärbanan i västra delen av Hammarby Allé.
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99. Hammarbyterrassen
Historik
I samband med att bostäderna byggdes väster om
Lumafabriken utvecklade även Hammarbyterrassen
2005-2009.

Beskrivning
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Grön karaktär: Parken är till form och användning
ett utvidgat gaturum och har en stram gestaltning
med klippta gräsytor och grusytor planterade med
en till tre rader av ﬂikbladig silverlönn. På torget
står en vingnöt och urnor med sommarblommor, vid
hamnbassängen två pilar. I några av lönnarna sitter
det gula fågelholkar. Parkens olika rum avgränsas av
betongmurar och blodbokshäckar. Vid betongmurarna
ﬁnns det små sommarblomsterplanteringar.
Betongmurarna är i behov av upprustning. Mot gatorna
är parken öppen, kanten mellan gata och park består
av ett eller två upphöjda granitsteg. Parkens avsaknad
av rumslighet mot gatan behöver ses över så att man
på vissa ställen kan vistas mer skyddat i parken.

Ekologisk infrastruktur: Parkens blomning
behöver utvecklas och ﬂer planteringar och
sommarblommor behövs för att parken ska få ﬁn
blomsterprakt och också för att gynna pollinerare.
Vissa delar av gräsytorna kan utvecklas till äng.
Lekskulpturerna står i gummiasfalt och dessa ytor
bör minimeras av miljömässiga skäl men även pga.
dagvattenhanteringen. Framförallt lekytan i väster kan
bytas ut mot ett mer naturligt material som t.ex. bark.

2

ata

Analys

Grönt vardagsrum: Parken är idag för öppen mot de
omkringliggande gatorna för att kunna användas till
picknick, solning eller bollekar. Man kan dock leka i
lekskulpturerna, sitta på parkbänkar och uppleva en
viss blomsterprakt, men parkens största vistelsevärde
är vattenupplevelsen och båtlivet i hamnbassängen.
Restaurangen (4) lockar många till platsen och
framförallt till trägradängerna som ligger i direkt
anslutning till restaurangen och används för solbad och
vila.
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Karaktär: Parkstråk
Storlek: 0,6 ha
Innehåll: Hammarbyterrassen är ett elliptiskt
format parkrum som ligger något upphöjt över
gatan. I parkens mitt ﬁnns ett hårdgjort torg med
granithällar som omges av gräsytor. Här ﬁnns även
mindre anordningar för lek (3). Träden står i kvarter
i gräs -och grusytor och rummen avgränsas med
betongmurar och häckar. Som en förlängning av torget
och parken ﬁnns en hamnbassäng som fungerar både
som vistelseyta och småbåtshamn (2). Småbåtshamnen
driftas av Idrottsförvaltningen.

Leken i mitten av parken skulle kunna utvecklas med
ﬂer lekvärden. Entrén från Konvojgatan är tydlig och
gaturummet öppnar upp sig mot Hammarbyterrassen
och hamnbassängen på ett ﬁnt sätt.

1. Nyplanterade träd, 2. Småbåtshamn, 3. Lekskulpturer, 4.
Restaurang. Skala 1:4000.

Murar i betong avgränsar parken.
202 | Hammarbyterrassen

Flikbladiga silverlönnar.

Fågelholkar i träden.

Bevara:
•
•

Träden
Fågelholkarna

Vårda:
•
•

Renovera murarna
Byta ut gummiasfalt mot naturligare material

Utveckla:
•
•
•
•

Utveckla vissa gräsytor till ängsytor
Blomsterplanteringar, mer ”Blomsterprakt”
Mittenplats med mer lek
Tydligare avgränsning mot gata, mer
rumslighet

Lekskulptur i parkens torgliknande plats i mitten.
Hammarbyterrassen
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100. Havre-/Råggatan
Beskrivning

1

Grön karaktär: Träden längs gatorna, avenbok och
lind, är kulturhistoriskt värdefulla. Förgårdsmarken har
utvecklingspotential och skulle kunna utformas på ett
sätt som tillför gatumiljön mer värden. Gräsytorna bör
få kanträcken eller en liten bänk för att skydda ytorna.
Gatorna är viktiga entréer till Tjurbergsparken och vid
Råggatan avslutas gatan i en ﬁn slänt. Gatornas avslut
mot Tjurbergsparken borde utvecklas till torgyta med
beläggning och sittplatser istället för att som idag ha
karaktären av vändplats.
Grönt vardagsrum: Förgårdsmarken skulle kunna
skötas av boende genom brukaravtal. Sittplatser bör
placers ut.
Ekologisk infrastruktur: Detta är viktig grön
gatumark som bör behållas. Genom att leda stuprörens
vatten ner till gräsytorna skulle dagvattnet kunna
omhändertas lokalt.
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Storlek:
Karaktär: Grönt gaturum, Gatuplantering
Innehåll: Gatorna med tillhörande grönytor anlades
i början på 1930-talet. Grönskan är utformad som
förgårdsmark med pyramidformade träd i gräsyta.

n

1. Tjurbergsparken. Skala 1:2000.

Bevara
•

Grönt golv med karaktärsfulla träd

Vårda
•
•

Undersök intresset för brukaravtal med
boende.
Ta hand om dagvattnet från fastigheten

Utveckla
•
•
•

Zonen mellan det offentliga och privata
Räcken runt grönytorna
Entréplatser till Tjurbergsparken med enhetlig
markbeläggning, sittplatser och grönska

Havregatans entré till Tjurbergsparken har karaktären av
vändplats med sin elstation och skulle behöva utvecklas.
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101. Henriksdalsallén

1

Historik

Ekologisk infrastruktur: För att vara en gata har
den höga ekologiska värden då det ﬁnns en variation
och mångfald av arter i trädskiktet men även i buskoch perennplanteringarna. Träden tar hand om gatans
dagvatten genom brunnar till skelettjordar men också
genom inﬁltration i grusytorna som vissa av träden
står i. Att sätta upp holkar i träden skulle öka gatans
pedagogiska värde.
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Storlek: 0,3 ha, 0,2 km lång
Karaktär: Grönt gaturum
Innehåll: Henriksdalsallén är en gångfartsgata med
smågatsten och kantstensparkering. Hela gatan, utom
två gångstråk med platsgjuten betong längs husen,
är belagd med smågatsten. Mellan gångstråken och
smågatstenen på den västra sidan ﬁnns det en bredare
zon med planteringar och träd. Ibland står träden i
planteringen och ibland i grusyta.

3

nrik

Beskrivning

Grönt vardagsrum: Konstverken i planteringarna
tillför en lekfullhet och trygghet till gatan kvällstid.
Man kan slå sig ner och sitta på näckrosbladen. Gatan
är dock framförallt en plats som man rör sig igenom.
Längs stråket ﬁnns det en förskola, men också en kiosk
med uteservering. Nere vid hamntorget ﬁnns det ett
ﬂertal serveringar.

He

2005 börjades arbetet med att förvandla
Henriksdalshamnens småskaliga industriområde till en
attraktiv stadsdel där Henriksdalsallén ingår.

2

1. Anders Franzéns Park, 2. Jan Inghes Torg, 3. Förskola.
Skala 1:5000.

Analys
Grön karaktär: Gatan är områdets centrala gata
och löper mellan Anders Franzéns park i norr till
hamntorget Jan Inghes Torg i söder. Gatan upplevs
grön och har en stor variation i både träd, perenner
och buskar. Grönska ﬁnns på båda sidor av gatan,
men främst på gatans västra sida. Här ﬁnns också
konstverket ”Nymphaea Luminis [gigantea];
Mushrooms illuminated”, som består av nio
sittskulpturer i svartpigmenterad betong föreställande
näckrosblad och elva ljusskulpturer inspirerade av
näckrosknoppar och svampar. Skulpturerna ger gatan
ett ﬁnt ljus när mörkret lagt sig. Gatans mönsterlagda
smågatstensbeläggning minskar hastigheten på bilarna
och gatan upplevs som en förlängd torgyta.

Bevara:
•

Planteringarnas frodighet och mångfald

Vårda:
•

Planteringarna och träden

Utveckla:
•

Holkar

Gångfartsgata med grönska och skulpturer som lyser på
kvällen.
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102. Katarina Bangata
5

6

Historik

Storlek: 1,54 ha ca 1 km lång
Karaktär: Parkstråk
Innehåll: Parkstråket mitt i gatan, består av en röd
asfalterad gångväg mellan rader av träd som står
i grus. Där stråket är som bredast ﬁnns gräsytor.
Gatans grusytor kan ge plats för olika aktiviteter,
som skulpturutställningar och Bondens Marknad.
På vissa platser vidgar stråket sig och bildar små
platser, exempelvis Nackas hörna (3), trekanten vid
Skånegatan (5), Greta Garbos Torg (1) och sittplatser
vid Ringvägen (4). Stråkets betongmöbler och andra
föremål är rester från ett samarbetsprojekt med KTH:s
arkitektstudenter.

Analys
Grön karaktär: Det trivsamma och sammanhållna
gångstråket bäddas behagligt in av grönskan under
trädkronorna. Stråkets storskalighet och monotoni
bryts på ett stimulerande sätt av variationen av
utemöbler och utsmyckningar. Gräsytorna är svåra
att hålla i bra skick pga. de många besökarna och

3

1
2

1. Greta Garbos Torg,
2. Rhododendronplantering,
3. Nackas hörna,
4. Plats vid Ringvägen,
5. Trekanten vid Skånegatan,
6. Entré från Götgatan,
7.Korsning Götgatan/
Skånegata,
8. Vintertullstorget
Skala 1:5000.
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Beskrivning

7
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På Katarina Bangata planerades under 1880-talet
en järnvägslinje från Södra Station till varven
i Hammarbyhamnen. Den kom dock aldrig till
utförande. Omkring 1930 anlades istället en
trädplanterad gata. Ett litet torg anlades i korsningen
med Södermannagatan 1973. 1998 ﬁck stråket ny
gestaltning genom att gräsytor togs bort och ny
beläggning och möblering tillkom. Platsen belönades
med LAR´s Siennapris år 2000.
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det stora antalet personer som rastar sina hundar här.
Trekanten vid Skånegatans (3) gräsytor bör utredas
om de ska omvandlas till grusytor. Delen söder om
Ringvägen kan utvecklas med mer konst, sittytor
och lekskulpturer. Stråkets sittplatser bör ha en egen
karaktär och vara lika i hela stråket. I närheten av
Nackas hörna kan det anläggas en hundrastgård för
att ersätta hundrastgården i Malongenparken. Det
är viktigt att denna hundrastgård inordnas i stråkets
karaktär. Vid korsningen Götgatan/Skånegatan (7)
bör en entréplats skapas som är grön och där man kan
sitta. Även entrén till Katarina Bangatan från Götgatan
skulle kunna utvecklas med mer grönska, denna plats
ska kunna fungera som en mötesplats.

Plats vid Ringvägen.
206

| Katarina Bangata

Grönt vardagsrum: Katarina Bangata är ett mycket
populärt stråk där det händer mycket. I stråkets nord/
västra delar är det bondens marknad på lördagar men
även jul -och höstmarknader. Konstverken i de grusade
ytorna kan man både sitta på och använda till lek. Det
ﬁnns många sittplatser längst stråket där man kan slå
sig ner. Det ﬁnns en pissoar vid stråkets västra del som
bör tas bort och ersättas av en toalett på lämplig plats.
Ekologisk infrastruktur: Stråkets huvudsakliga
ekologiska värden är de stora träden. Träden består
mestadels av lönnar, det ﬁnns en liten bit i stråkets
nordvästliga del där det står oxlar. Här ﬁnns också en
stor poppel. Det är viktigt att träden bevaras och mår
bra, en trädvårdsplan bör tas fram. Förutom gångytans
asfalt är det inﬁltrerande markytor som grus och
gräsytor som är bra ur dagvattensynpunkt. Stråket
fungerar som en spridningskorridor och skulle kunna
kompletteras med mer blommande planteringar och
fågelholkar.

Nackas plats med konstverket ”Vi ses vid målet”.

Bevara:
•
•
•
•
•

Träden
Parkstråket som spridningskorridor
Betongstrukturer/skulpturer i grusytorna
Fina markmaterial
Bondens marknad

Vårda:
•
•
•
•

Trädvårdsplan bör tas fram
Byt ut alla parksoffor till röda i den södra
delen
Rhododendronplanteringarna
Ta bort pissoar och ersätta med toalett

Utveckla:
•
•
•
•
•

Entréplats från Götgatan/Skånegatan
Den beﬁntliga entrén vid Götgatan till
grönare mötesplats
Se över utformning av trekanten vid
Skånegatan
Mer blommande planteringar och holkar
En hundrastgård inordnad i stråkets karaktär

Trekanten vid Skånegatan som används mycket vid Bondens
marknad och sittplatserna är populära.
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Malongenparken

103. Katarinavägen
Historik

Gla

1. Katarina Kyrkobacke,
2. Stenlagd trappa,
3. Dihlströms
trappor,
4. Stenmonumentet
La Mano,
5. Sittplats,
6. Tillfällig busshållplats.
Skala 1:3000.
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Grön karaktär: Längs hela stråket ﬁnns en ﬁn utsikt
ut över vattnet. Trappor och murar är tidstypiska och
värda att bevaras. Stråket är vindutsatt och bullrigt
och ﬂest människor rör sig längs trottoaren mot
Stadsgårdsleden och utsikten. Längs bergväggen
behöver belysningen ses över. Att framhäva berget
och växtligheten med belysning och samtidigt öka
tryggheten längst stråket skulle ge det mervärde.
Katarinavägen gränsar till värdekärna inom
riksintresse för kulturmiljövården.

sle
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Analys

ård

tie
Rens

Storlek: 0,5 ha
Karaktär: Parkstråk
Innehåll: Närmast vägen löper klippta gräsytor med
dungar av träd som nedanför bergväggen övergår
i naturlik vegetation. Om våren livar en ringlande
lökplantering upp gräsytorna. Öster om Dihlströms
trappor (3) ﬁnns en grusad platå med sittplatser.
På andra sidan av Katarinavägen, vid trappan
till Stadsgårdshamnen, ramas en sittyta (5) in av
buskplantering och tallar.

dsg

1

Redan 1911 sprängdes berget för framdragande av
Katarinavägen. Området intill vägen har ordnats under
olika perioder.

Beskrivning

Sta

2

Grönt vardagsrum: Platsen bidrar till att man
kan röra sig i grönska i en annars hårdgjord
gatumiljö. Sittplatser som ﬁnns längs stråket står
uppe mot buskagen. För att öka användningen
och tillgängligheten till sittplatserna borde de stå
i anslutning till trottoaren där man rör sig. Många
hundägare använder grönytan till hundrastning.
Ekologisk infrastruktur: Det är viktigt att behålla
buskagen och träden och att komplettera med ännu
mer blommande och bärande buskar. Gräsytan mot
trottoaren bör vara klippt med lökplanteringar men
längre mot bergsväggen kan en mer ängsliknande
karaktär få ta form. Grönytan kan utformas så att den
bättre kan ta hand om dagvattnet från bergskärningen.

Monumentet La Mano - Handen av Liss Eriksson,
till minne av svenska Spanienfrivilliga (1936-38).
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Karaktären på grönskan vid klippväggen. Sittplatserna är
uppe vid buskaget.

Bevara:
•
•
•
•

Den gröna karaktären
Växtligheten mot bergsväggen
Utsikten
Lökplanteringar

Vårda:
•
•

Buskar, träd och lökplanteringarna
Trapporna och muren

Utveckla:
•
•
•

Tallplantering och utsikt över Stockholm.
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Ekologisk korridor
Sittplatsen med tallar (5).
Belysning längs bergväggen

104. Malongenparken
Historik

Gata

Storlek: 0,14 ha
Karaktär: kvarterspark
Innehåll: Malongenparken är idag en hundrastgård
(1) för små hundar. Hundrastgården omgärdas av ett
gunnebostaket och man kan röra sig på asfalterade
gång -och cykelvägar runt hundrastgården. Det ﬁnns
även parksoﬀor längs vägarna. Många stora träd som
poppel, hästkastanj och lönnar ﬁnns i parken. Parken
avgränsas mot gatan med höga häckar.

2

rnas

Beskrivning

Ekologisk infrastruktur: Platsen har många stora
träd. Då parken ligger i ett område med risk för
översvämning vid skyfall måste man vid den nya
exploateringen lösa dagvattenproblematiken på platsen.
Parkens ekologiska värden bör kompenseras vid
nybyggnation. Om parken ej exploateras bör parken
utredas och anpassas för att ta hand om dagvatten.

tie
Rens

Hela området från Nytorget till Vita Bergen,
där Malongenparken ingår, är ett område med
kulturhistoriskt värde med bebyggelse ända från
1700-talet.

1

Vid bevarande av parken
Bevara:
•

Träden och häcken mot Renstiernas gata

Vårda:
•

Analys

Byt ut staketet till något som bättre inordnas i
parkens historiska karaktär

Grön karaktär: Idag består nästan hela parken av
en grusad hundrastgård. Den ligger inom värdekärna
inom riksintresse för kulturmiljövården. Det pågår
ett detaljplanearbete där ett tre till sexvåningshus
föreslås byggas i parken och den yta som blir kvar
blir som en förlängning av gränden vid Nytorget
fram till Renstiernas Gata. Här föreslås det bli ett nytt
torg med plats för nya sittmöbler, nya aktiviteter och
plats för uteservering. Parken ligger inom en av en
riksintressets särskilt utpekade värdekärnor. Om parken
ej exploateras bör staketet runt hundrastgården ses över
och inordnas bättre i parkens historiska karaktär.

Utveckla:

Grönt vardagsrum: Parken används framförallt
av hundägare och är en social mötesplats för dessa.
Hundrastgården föreslås att ﬂytta till Katarina Bangata
vid exploatering. Om parken ej exploateras bör ﬂer
sittplatser och ett väderskydd anordnas i hundrastgården
för att ge hundägarna en trevligare plats att mötas på.

•

•
•

1. Hundrastgård, 2. Gränd mot Nytorget.
Skala 1:1000.

Fler sittplatser och väderskydd i
hundrastgården
Utred och anpassa parken för att kunna ta
hand och dagvatten

Vid exploatering av parken
Bevara:
•

-

Vårda:
-

Utveckla:
•

Vid exploatering lösa platsens
dagvattenproblematik och kompensera
parkens ekologiska värden

Sittplats i hundrastgården.
Malongenparken
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105. Maria Bangata
Historik
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Grön karaktär: Maria Bangata har en tydlig riktning
och är ett väldeﬁnierat rum mellan byggnaderna och
muren. Längs parkstråket ﬁnns en del stora träd som
är viktiga för skalan mot byggnaderna och den höga
muren. Det saknas stora träd i den nordvästra delen av
stråket, dessa bör kompletteras. Växtligheten skulle
behöva ses över och föryngras. Den höga muren
som löper längs stråket är vacker och skulle kunna
framträda mer. Kanterna längs stråket behöver ses
över och få en ny gestaltning, tex. med ﬁnare material,
eﬀektbelysning och klätterväxter. Exempel på andra
åtgärder är att rusta bänkarna och placera dessa i
stenmjöl, tillföra ﬂer typer av sittplatser och utveckla
fasaden öster om Ånghästparken. En koppling till

lunds

Analys

Mar

3

2

en

Storlek: 0,3 ha
Karaktär: Parkstråk
Innehåll: Längs Maria Bangata, men på en lägre nivå,
löper ett parkstråk från Tantolunden via Ånghästparken
till Södra Station. En hög stödmur gränsar till Maria
Bangata. Stråket är utformat med en asfalterad
gång- och cykelväg. Vid sidan av vägen ﬁnns smala
gräsremsor. På några ställen ﬁnns parksoﬀor och
enstaka träd. Mitt emot Ånghästparken ﬁnns ett
rosenbuskage.

Grönt vardagsrum: Maria Bangata är en viktig
traﬁkseparerad länk mellan Tantolunden och Södra
Station. Längs stråket rör sig förutom gångare mycket
cyklar, motionärer och förskolegrupper. Utformningen
av gång- och cykelstråket behöver ses över med
hänsyn till bl.a. breddmått och konﬂikter mellan
gående och cyklister. En smal löpslinga av grus eller
stenmjöl skulle kunna läggas till längs gångstråket på
gräsytan. Det är lätt att nedsänkta gångstråk upplevs
otrygga därför är det viktigt att stråket rustas och får
bättre belysning. Framförallt behöver något göras åt
de mörka passager som bildas under vägbroarna under
Rosenlundsgatan och Ringvägen. Stråket skulle kunna
utvecklas med ﬂer lekvärden och konst.

4

äg
gv

Beskrivning

gångbroarna som löper tvärs över parkstråket och ﬂer
kopplingar upp till gatunivån bör läggas till. Även
kopplingen upp till Rosenlundsgatan och gångvägens
tillgänglighet upp till Ringvägen bör ses över.
Entréerna in till stråket behöver utvecklas.

Rin

Västra stambanan gick fram till 1929 läng med Maria
Bangata och därav ﬁck gatan sitt namn. När järnvägens
sträckning ﬂyttades till Årstabron togs spåren
längs gatan bort. Parkstråket som idag är gång- och
cykelbana bildades längs det djupa spårdike som fanns
nedanför Maria Bangata.

ata
Skolg
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Maria

1. Tantolunden, 2. Ånghästparken, 3. Bergsgruvan,
4. Gångtunnel under Ringvägen. Skala 1:3000.

Ekologisk infrastruktur: Gångstråket är en potentiell
spridningskorridor mellan Tantolunden och Södra
Station via Ånghästparken. Det ﬁnns alm längs stråket
vilket är en naturvårdsart samt en mindre yta med täta
buskage som är viktiga habitat för småfåglar. Stråket
har inslag av blommande och bärande träd och buskar
och tvåskiktad vegetation vilket ger ett värde för buller,
luftrening och mikroklimatreglering. Stråket har också
en del stora breda lövträd vilket gynnar fördröjningen
av dagvatten. Stråket riskerar översvämning enligt
skyfallskarteringen och det är därför viktigt att behålla
grönytorna. För att förbättra kopplingen mellan
parkerna bör ﬂer träd och buskar tillföras.
Gångstråket mot Tantolunden. Under vägbroarna finns miljöer
som behöver utvecklas.

Gång-och cykelvägen som löper längs muren.

Bevara:
•
•

Traﬁkseparerad koppling mellan Tantolunden
och Södra Station
Grönt stråk

Vårda:
•
•

Föryngringsbeskära buskage
Nya soffor i tillgängliga lägen

Utveckla:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stråkets kanter med ﬁnare material, lek och
konst
Muren mot Maria Bangata med
effektbelysning och klätterväxter
Koppling mellan gångbroarna och stråket
Tydligare och bättre entréer in till stråket
Fler träd längs stråket, särskilt i den
nordvästra delen
Bättre grön koppling mellan parkerna
Undergångarna under vägarna till tryggare
platser
Löpslinga i grus/stenmjöl längs gångstråket

Gång- och cykelvägen har en tydlig riktning och vid Ånghästparken öppnas ett stort parkrum upp.
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106. Maria Prästgårdsgata
Historik

Grön karaktär: Bergsskärningarna som kantar
gatorna berättar om landskapets historia och är den
sista resten av berget Bergsgruvan. I branterna ﬁnns
buskar och en del stora träd. För att ytterligare berika
bergsväggarna med grönska skulle klätterväxter kunna
tillföras. Gångvägen längs Maria Prästgårdsgata
(2) skulle behöva ses över så att parkstråket blev
tryggare att röra sig i samtidigt som den gröna
karaktären bevaras. Detta är ett välanvänt och viktigt
stråk i stadsdelen. Räcket längs backen på Maria
Prästgårdsgata (5) bör bytas ut och bergsväggen
belysas med eﬀektbelysning. Längs hela gångstråket
bör belysningen ses över. Parken högst upp (4) ligger

1

n

Analys:
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Storlek:
Karaktär:
Innehåll: Bebyggelsen på Maria Prästgårdsgata
ligger på en bergskulle på en högre nivå än omgivande
gator. Bergsskärningar ﬁnns mot Rosenlundsgatan (1),
längs gångvägen Maria Prästgårdsgata (2) och längs
Högbergsgatan (3). Uppe på höjden ﬁnns i den östra
delen en mindre park (4).

1. Bergsskärning
längs Rosenlundsgatan,
2. Gångstråk längs
Maria Prästgårdsgata,
3. Bergsskärning
längs Högbergsgatan,
4. Parken, Övre
Bergsgruvan.
Skala 1:2000.
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Beskrivning
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Stockholms topograﬁska oregelbundenhet har ibland
setts som ett hinder för en rationell utbyggnad av
staden. Då staden expanderats har det därför skett
genom att nya huvudgator sprängts fram genom
bergen. Gatunivån sänktes kring sekelskiftet och 1949
färdigställdes en park i kvarteret Bergsgruvan större
(4).

atan

rgsg

3 Högbe

vackert med ﬁna gräsytor med inslag av berg i dagen.
Parken skulle kunna få ett bättre avslut mot branten
med ett vackrare staket och bättre placering av bänkar
och odlingslådor.
Grönt vardagsrum: Parken mellan bostäderna (4)
fungerar som en grön oas för de boende. Parken är
ﬁn och trivsam när man väl hittat upp till den, men
allmänhetens tillträde till parken måste tydliggöras.
Här ﬁnns ett brukaravtal med de boende. Längs Maria
Prästgårdsgata ﬁnns planer på att bygga en kulturvägg
för att allmänhetens konstnärliga uttryck ska kunna
visas upp, vilket skulle utveckla parkstråket på ett
positivt sätt.

Längs med Högbergsgatan kan bergväggen utvecklas med
klätterväxter.
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Ekologisk infrastruktur: Längs parkstråket
ﬁnns täta buskage, visst inslag av död ved i slänten
samt blommande och bärande träd och buskar i
form av bland annat ﬂäder och rönn. Den bevuxna
bergsskärningen bildar också en orörd livsmiljö. De
ekologiska värdena i parkstråket behöver stärkas upp
och mer vegetation borde tillföras. Detta gäller särskilt
på fasadsidan av parkstråket.

Bevara:
•
•
•
•
•

Fin karaktär på parken Övre Bergsgruvan
Stora träd längs bergsskärningen
Grön karaktär längs parkstråket
Vacker granittrappa
Vegetationsklädda bergsväggar

Gångstråk längs Maria Prästgårdsgata

Vårda:
•

Granittrappan

Utveckla:
•

•
•
•
•

•
•

Ta fram program för ny utformning av stråket
längs Maria Prästgårdsgata med syftet
att förbättra utformningen och höja de
ekologiska värdena.
Klätterväxter längs bergväggarna
Effektbelysning på bergväggen längs Maria
Bangata
Enhetligt, bredare golv längs stråket
Bättre avslut av parken mot bergskanten
med ﬁnare staket och bättre placering av
bänkar och odlingslådor
Kulturvägg längs parkstråket
Allmänhetens upplevda tillgång till parken
Övre Bergsgruvan

Parken, övre Bergsgruvan.
Maria Prästgårdsgata
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107. Monteliusvägen/
Mariaberget
Historik
Norr om Bastugatan, mitt för Timmermansgatan,
ordnades 1924 trätrappor ned till Söder Mälarstrand.
Öster om trätrapporna påbörjades 1930 arbetet med
vägar, planteringar och sittplatser. Under kommande
år kom delar av slänten att användas som kompost
för ovanliggande trädgårdar. På 1950-talet togs
en detaljplan fram med förslag till en ny väg i
sluttningens övre del utanför de privata täpporna.
Monteliusvägens gångstråk genomfördes dock inte
förrän 1998.

Söder Mäla

rstrand

Torkel Knutssonsgatan

1. Bastugatan, 2.
Timmermansgatan,
3. Kattgränd,
4. Skolgränd,
5. Ivar Los Park,
6. Olle Adolphsons
park, 7. Hundrastgård, 8. Plats där
kvarnen Pryssan låg.
Skala 1:4000.
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Beskrivning
Storlek: 1,4 ha
Karaktär: Parkstråk
Innehåll: En promenadväg, delvis på träbryggor går
från Kattgränd i väster till Skolgränd i öster. Vägen går
utanför de privata täpporna och små utsiktsplatser med
bänkar och bord ﬁnns. En trappanläggning förbinder
stråket med områdena vid Söder Mälarstrand. Vägen
passerar den plats där den gamla väderkvarnen Stora
Pryssan tidigare låg. I anslutning till stråket ligger
Ivar Los Park (5) och Olle Adolphsons park (6) som
är tillgängliga för allmänheten. En hundrastgård
(7) ﬁnns i sluttningen väster om trappan ner till
Söder Mälarstrand. Omgivande bebyggelse är av
kulturhistoriskt värde. Ett brukaravtal ﬁnns i kv
Kattfoten Mindre. Belysning ﬁnns enbart längs den
västra delens grusväg.

Analys
Grön karaktär: Monteliusvägen är ett mycket
uppskattat gångstråk med ﬁn utsikt över Riddarfjärden,
Gamla stan och Kungsholmen. Stora delar av
stråket ligger inom en av de särskilt utpekade
värdekärnorna inom riksintresse för kulturmiljövården.
Promenadstråket har en brokig karaktär med
växtlighet, grus, murar, bänkar och staket, plank,
trappor och trädäck. Det ﬁnns också en variation i
sittmöjligheter och många buskar och träd. Det ﬁnns
mycket klotter längs Monteliusvägen och många delar
behöver rustas. Stråket skulle vid en upprustning kunna
få ﬁnare material och vackrare sittmöbler och staket.
Ambitionen är att behålla nuvarande utformning,
karaktär och breddmått men att rusta parkstråket så att
det blir lite prydligare.
Trappa upp mot Olle Adolphsons park.
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Entréerna till stråket skulle kunna utvecklas.
Ingångarna till både Ivar Los Park och Olle
Adolphsons park behöver bli tydligare. Det bör utredas
om hundrastgården ska tas bort och utvecklas till
ytterligare en ﬁn utsiktsplats. Vid en utveckling skulle
kopplingen mellan de olika nivåerna också kunna
stärkas.
Grönt vardagsrum: Monteliusvägen är ett
turistmål med högt besökstryck och det har ﬂera
upplevelsevärden som utsikt, picknick, promenader
och sitta i solen. Stråket är trots sitt utsatta läge
vindskyddat och har även många ﬂexibla platser att
vistas på med olika typer av sittplatser. Parkstråket
innehåller brant terräng och skulle behöva
kompletteras med handledare vid grusvägarna för
att ﬂer skulle få tillgång till stråket. Till exempel
skulle trappor och gångvägar i stråkets västra delar,
från Kattgränd och vidare norrut nedåt berget
behöva handledare. Detsamma gäller trappan ned till
hundrastplatsen (7).
Ekologisk infrastruktur: Monteliusvägen är en
potentiell spridningskorridor och innehåller bland
annat naturvårdsarten ask samt ekmiljöer och täta
buskage. Längs stråket ﬁnns också död ved, hålträd
samt blommande och bärande träd och buskar.
Parkstråkets vegetation som helhet bedöms ha en god
luft-, buller- och mikroklimatreglerande funktion.

Gångstråket längst Monteliusvägen.

Bevara:
•
•
•

Utsiktsplatserna och stråkets storslagna utsikt
Platsens brokighet och intima skala
Variationen i sittmöjligheter

Vårda:
•
•

Rusta bänkar, bord och trämaterial
Tillgängligheten genom att tillföra
handledare

Utveckla:
•
•
•

Högre kvalitet i de material som används på
platsen
Portarna till de små täpporna
Ta bort hundrastgården och stärka
kopplingen mellan de olika nivåerna

Naturstråk i de västra delarna.
Monteliusvägen/Mariaberget
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108. Mårtendalsparken
3
j

Historik
Mårtendalsparken ligger i ett parti av Stockholm som
varit intensivt använt för kommunikationer ända sedan
staden anlades. Här låg den södra infarten till staden
över näset vid nuvarande Skanstull. 2002 utvecklades
Mårtendalsområdet och 2018 färdigställdes slänten vid
Fredriksdal (1).

Beskrivning
Storlek: 1,5 ha
Karaktär: Parkstråk
Innehåll: Mårtensdal ligger på östra kanten av
Brunkebergsåsen som löper i nordsydlig riktning.
Traﬁkdagvattnet från områdets vägar leds via
ledningar till en dagvattendamm (2) som är placerad
i Mårtensdals lågpunkt. Tvärbanan går på pelare
genom parken. Parken har gestaltats med tanke på
åsens form och material. Målsättningen har varit att
hålla lågpunkten fri från nya träd för att förstärka
landskapsrummets dalkaraktär. I slänten (1) ner mot
Hammarby kaj har marktäckare och träd anlagts. Här
ﬁnns också en trappa med en konstnärligt utsmyckad
kakelvägg.

Analys
Grön karaktär: Strax söder om dagvattendammen
byggs nya kontorshus. Parkens karaktär med träd i
gräsyta och parkvägen som går i en sänka bör bevaras.
Parkbänkarna längs parkvägen behöver rustas. Trappan
ner mot Hammarby kaj borde belysas för att visas upp
och för att öka tryggheten kvällstid.
Grönt vardagsrum: Mårtensdalsparken är
framförallt en plats som man rör sig igenom med
cykel, på löprundan eller på promenaden. Mellan
Skansbron och Hammarby kaj kommer det i framtiden
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att byggas en hiss för att komplettera den beﬁntliga
trappan och underlätta tillgängligheten mellan kaj och
bro.
Ekologisk infrastruktur: Dagvattendammen har en
viktig ekologisk funktion i Mårtendalsparken. Dammen
måste bevaras då parken enligt skyfallskarteringen
ligger i ett område med risk för översvämning. Det bör
dock utredas hur dammen fungerar och om kapaciteten
kommer räcka till i framtiden. Att behålla parken
som en grön inﬁltrerande plats är viktigt. De många
lönnarna och askarna längst parkvägen är viktiga
att bevara. Parken ligger också intill en sista rest av
Brunkebergsåsen. Gräsytorna kan kompletteras med
ängsytor under träden upp mot Hammarbybacken.
Parken har en strategisk och viktig placering i den
ekologiska spridningskorridoren mellan Årstaskogen
och Nackareservatet. Denna spridningskorridor är i
stort behov av förstärkningsåtgärder.
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1. Slänt och trapp ner mot Fredriksdal, 2. Dagvattendamm,
3. Skansbron, 4. Skanstullsbron. Skala 1:4000.

Bevara:
•
•
•
•

Dagvattendammen
Parken och dess inﬁltrerande förmåga
Karaktären i parkvägen/slänten
Resten av Brunkebergsåsen

Vårda:
•

Bänkarna längs parkvägen

Utveckla:
•
•
•
•

Utreda dagvattendammens kapacitet inför
framtiden
Belysning i trappan
Förstärka spridningskorridor
Ängsytor under träden

Gångväg som går genom gräsytor och planteringar upp
mot Brunkebergsåsens.

109. Park vid Tegelviks- och Folkungagatan
1

Ekologisk infrastruktur: Vid kanterna av parken
skulle ﬂer artrika, blommande och bärande buskar
kunna planteras. De träd som ﬁnns bör bevaras, men
det skulle med fördel kunna planteras ﬂer träd på
platsen. Alla planteringsytor bör ta vara på dagvattnet
och onödiga kantstenar tas bort så att vattnet kan rinna
ner till planteringarna.

Grönt vardagsrum: Längs Folkungagatan ligger
ett viktigt cykelpendlingsstråk (3) från Nacka. Denna
plats promenerar eller cyklar man förbi, det är inte
en park man stannar till i. Platsen kommer att få
ett större ﬂöde i och med den nya bebyggelsen i kv
Persikan, däremot kommer denna park förmodligen
ändå inte bli en vistelsepark då den är bullerstörd av de
omkringliggande vägarna.
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1. Fåfängan, 2. Åsöberget, 3. Pendelcykelväg. 4. Gröna
gården. Skala 1:3000.

Analys:
Grön karaktär: Parken har karaktären av
genomfartsområde med mestadels ett välvårdat
intryck. I slänten mot Folkungagatan är en del
buskar mycket små och saknar tillväxt, här behövs
kompletteringsplanteras.

Folkungagatan

2

sgatan

Storlek: 0,75 ha
Karaktär: Parkstråk, traﬁknära parkyta
Innehåll: Mjukt böljande öppna gräsytor på vardera
sida om Tegelviksgatan med ett nät av asfalterade
gång- och cykelvägar. Här och var ﬁnns några
stora träd. I slänterna närmast gångtunneln under
Folkungagatan ﬁnns buskplanteringar, liksom i
det smala området ner mot Danvikskanalen. Ett
grönskande område med blandad vegetation ﬁnns vid
korsningen med Alsnögatan. Fram till tidigt 1970-tal
låg Liljeholmens stearinfabrik och dess arbetsbostäder
på platsen. Hovings malmgård (Kv. Sommaren) hade
en ﬁn trädgård med gamla anor.

Tegelvik

Beskrivning

Bevara:
•
•

Träden
Gröna golvet

Vårda:
•

Vegetationen

Utveckla:
•
•
•
•
•

Fler träd
De beﬁntliga buskplanteringarna med ﬂer
artrika och blommande buskarter
Fler buskytor mot kanterna av parken
Låt grönytorna ta hand om dagvattnet
Utreda förutsättningarna att återskapa
trädgården runt Hovings malmgård och
låta den bli en del av parkrummet med sin
historiska koppling till Åsöberget och till
Hammarby Sjö

Parken väster om Tegelviksgatan och tunneln under Folkungagatan.
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110. Ringvägen
Historik
Ringvägen som förbinder Södermalms östra och
västra delar började byggas på 1890-talet som
en ”gränsboulevard” efter Albert Lindhagens
stadsregleringsplan. Grönskan kom till punktvis i
form av förgårdsplanteringar och det tog lång tid
innan Ringvägen helt kantades med träd. Den första
planteringen gjordes 1912 på vägens västra sida
strax norr om Hornsgatan. Under senare år har träden
renoverats på delar av sträckan.

Det ﬁnns stor utvecklingspotential att tillskapa
olika platsbildningar som förbättrar kopplingar till
anslutande grönytor, byggnader och verksamheter.
Särskilt viktiga platser att utveckla för att stärka
de gröna kopplingarna är vid Lundagatan/
Skinnarviksparken, Tantolunden/Zinkens väg,
Rackarbacken, kopplingen till Rosenlundsparken,
Eriksdalslunden, kopplingen Ringvägen - Lilla Mejtens
Gränd - Vitabergsparken. En särskild studie bör göras
av Ringvägen från Tantolunden och norrut.

Beskrivning

Korsningen Ringvägen/Hornsgatan är en viktig
mötesplats med stor utvecklingspotential. Området
i anslutning till korsningen behöver ses över och ett
program för upprustning av denna plats behöver tas
fram.

Storlek: 2,9 km lång
Karaktär: Grönt gaturum
Innehåll: Längs stora delar av Ringvägen avskiljs
huvudgatan från de lokala körbanorna med gräsytor
planterade med dubbla rader av lindar. I några av
gräsytorna ﬁnns stora mängder lökväxter. På vissa
partier, tex vid korsningen med Götgatan är gräsytorna
ersatta med grus. Ringvägens nordvästra del har en
utformning med förgårdsliknande grönytor med olika
typer av vegetation. I korsningen med Hornsgatan
ﬁnns mycket stora almar.

Analys
Grön karaktär: Ringvägen är ett av Södermalms
viktigaste stråk för både biltraﬁk, busstraﬁk, gående
och cyklister. Gatans utformning domineras av breda
körbanor och bilparkering. Stora delar rymmer både
huvudgata och lokala angöringsgator. Ringvägen har
stor potential att på lång sikt utvecklas till att bli ett
promenadstråk med minskade bredder på traﬁkytor
till förmån för grönytor, gång- och cykelbanor.
Ringvägens framkomlighet är viktig och ska vid en
sådan utveckling bevaras och säkerställas.
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Gräsytorna är trots dålig tillgänglighet populära som
promenadstråk och många väljer att gå under träden
istället för på gångbanorna. En utredning bör tas fram
för att se på möjligheten att permanenta de stigar som
har uppstått. Det är viktigt att då utreda möjligheten att
skapa säkra korsningar och att se över tillgänglighet i
form av problem med kantstöd och nivåskillnader.
Flera av gräsytorna är i behov av upprustning och i
samband med det kan ytterligare ﬁnplanteringar och
lökplanteringar anläggas.
Grönt vardagsrum: Ringvägens vistelsevärden
skulle kunna utvecklas, detta är extra tydligt på de
partier som har slutna fasader mot gatan. Delar av
gatan har ett lågt besökstryck medan andra partier är
mycket välbesökta. På vissa sträckor ﬁnns problem
med otrygghet och konﬂikter mellan gående och

Promenadstråk i grönytan i den östra delen av Ringvägen.

cyklister. Det råder brist på cykelparkering på delar av
sträckan. Längs hela gatan behöver möbleringszoner
anläggas eller kompletteras och belysningen behöver
ses över på vissa partier.
Ekologisk infrastruktur:
Ringvägen kan ses som en ”förlängd arm”
mellan Tantolunden och Vitabergsparken som
tillsammans med den ﬁnmaskiga grönstrukturen
som ﬁnns i anslutning till Ringvägen i form av
ﬁckparker och andra trädplanterade stråk bildar ett
spridningssamband mellan parkerna. Ringvägens
funktion som spridningsväg skulle kunna stärkas
genom tillförsel av mer vegetation.
Det är viktigt att utveckla hela Ringvägens ekologiska
värden genom att öka vegetationen i form av
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1. Lilla Blecktornsparken, 2. Tantolunden. Skala: 1:8000.
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tillkommande gröna ytor under träd, lökplanteringar
samt tillkommande trädplanteringar där så är möjligt.
Ringvägen har många stora breda lövträd vilket gynnar
fördröjningen av dagvatten. Delar av gatan riskerar
översvämning enligt skyfallskarteringen. Därför är
det viktigt att behålla och tillskapa grönytor. Även
de gröna ytorna under träden har stort värde för
avvattning i en miljö med mycket hårda ytor. Det bör
utredas hur vattenmagasin och regnträdgårdar kan
anläggas inom område som riskerar att översvämmas.

Bevara:
•
•
•

Dubbla trädrader
Gröna ytor under träden
Lökplanteringarna längs Ringvägen

Vårda:
•

Upprusta gröna ytor under träden

Utveckla:
•

•

•

•

•
•

•

•

•

På sikt utveckla Ringvägen till ett
promenadstråk med boulevardkaraktär med
översyn av gatusektionens mått avseende
bredder på körbanor, gröna ytor, cykelbanor
och gångbanor
Ta fram program för utveckling av
platsbildningar i viktiga punkter och
korsningar exempelvis vid Södersjukhuset,
i anslutning till äldreboende vid
Rosenlundsparken m.ﬂ.
Entréer och kopplingar till gröna stråk
exempelvis Rackarbacken och Årstaviken
behöver förtydligas
Ta fram program för utveckling av korsningen
Ringvägen/Hornsgatan med syfte att skapa
en tydlig plats med stärkt identitet och ökade
vistelsevärden
Utreda möjligheten att skapa promenadstråk
under träden i gräsytorna
Utveckla möbleringszoner med syfte att
öka vistelsevärden i form av tillkommande
sittplatser mm
Ta fram program för att öka ekologiska
värden och upplevelsevärden i form av
tillkommande planteringar av perenner och
lökväxter under träden
Utreda hur man kan utveckla område vid
Ringvägen inom översvämningskarteringen i
syfte att förbättra förhållanden för inﬁltration
av dagvatten
Lökplanteringar längs Ringvägen

Ringvägen i höstskrud.
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111. Stråk mellan Sickla
park och Sickla udde
Historik

llé
ts A

Storlek: 0,3 ha
Karaktär: Parkstråk
Innehåll: Det smala stråket mellan bebyggelsen längst
ut på Sickla udde består av en rak plattlagd gångväg
med granitfris, en rad körsbärsträd intill vägen,
gräsytor och avenbokshäckar intill fasaderna samt
perennplanteringar. Längs den södra fasaden ﬁnns
också en dagvattenränna.

ne

Beskrivning

Ekologisk infrastruktur: Stråket är en viktig
förbindelselänk mellan ekskogen i Sickla park och
Hammarby Sjö. Träden är blommande men stråket
skulle kunna utvecklas med ﬂer ekologiska värden.
Exempelvis lökar i gräsytorna, utveckla ett örtskikt
under träden och plantera buskar som lockar till sig
pollinerare. Dagvattenrännan och gräsytorna fördröjer
dagvattnet och bör bevaras.

Lug

Parken anlades 2002 i samband med uppförandet av
den nya stadsdelen.
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1. Park vid Sickla udde och ”Observatorium”, 2. Sickla
park. Skala 1:4000.

Analys
Grön karaktär: Området är mest ett promenadstråk
och en passage som med sin tydliga riktning leder
besökare mellan Sickla park och ”Observatorium” på
Sickla Udde. Entrén på stråket börjar från Lugnets Allé
som bryter av parkstråket innan det når Sickla park. Då
parken är smal och inklämd mellan fasaderna blir den
ofta skuggig. Stråket är i bra skick och inga speciella
åtgärder behövs.
Grönt vardagsrum: De parksoﬀor som ﬁnns är
ibland utplacerade väldigt nära en privat uteplats vilket
gör dom svåranvända. Fler sittplatser i entréerna vore
bättre.

Bevara:
•
•
•

Spridningskorridoren
Fina material
Dagvattenrännan

Vårda:
•

Grönskan

Utveckla:
•

•
•
•

Utveckla sittmöjligheterna i entréerna till
stråket och ta bort bänkarna nära fasaden
längs stråket
Fler lökar i gräsytorna
Buskar som lockar till sig pollinerare
Örtskikt under träden

Klippta häckar, gångväg, belysningsstolpar, trädallé, dagvattenränna och busk -och perennplantering.
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112. Södermalmsallén
Historik
Allén anlades under perioden 1989- 1994, samtidigt
som bebyggelsen i Södra Stationsområdet. När
området byggdes planerade man för lek på
bostadsgårdarna. Flera av dessa lekytor har med tiden
tagits bort, då lekande barn stört många boende. Den
östligaste delen av allén söder om Boﬁlls båge anlades
så sent som 2004. Ett program för stråkets upprustning
genomfördes 2009-2018. En sista etapp återstår.

Beskrivning
Storlek: 1,75 ha 860 meter lång
Karaktär: Parkstråk
Innehåll: Södermalmsallén är ett bilfritt trädplanterat
stråk som löper tvärs igenom Södra Stationsområdet,
från Ringvägen i väster via Timmermansparken (3)
till Västgötagatan i öster. Allén utgörs i huvudsak av

gräsytor med träd, sittplatser och gång- och cykelvägar.
I alléns västra del ﬁnns stora muranläggningar. Längs
stråket ﬁnns många träd av olika storlekar och arter.
Buskar ﬁnns planterade längs fasader och i mittenstråk.
Längs med stråket ﬁnns ny stolpbelysning.

Analys
Grön karaktär: Södermalmsallén ett nedsänkt
gångstråk med många trapplösningar för att röra sig
mellan de olika nivåerna. Stråket är ett exempel på
postmodernistisk arkitektur med ﬁna rumsligheter
under träden. Ytorna under de vägbroar som korsar
allén behöver ses över i sin gestaltning. Anslutande
broar kan göras mer gröna och koppla ihop de olika
nivåerna. Vid utveckling av platsen bör denna del av

Södermalmsallén är vacker från Rosenlundsgatan mot Timmermansparken.
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1. Ånghästparken, 2. Bergsgruvan, 3. Timmermansparken, 4. Rosenlundsparken,
5. Fatbursparken, 6. Bofills båge, 7. Lekyta. Skala 1:4000.
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allén göras mer grönskande. Allén har sättningsskador
som behöver åtgäras.
Fina pilträd ﬁnns i parkstråkets västra del, i backen
upp mot Ringvägen. Backen behöver kompletteras
med ﬂer sittplatser och handledare. Mot Ringvägen
skulle en entré till Södermalmsallén kunna utvecklas
som bättre kopplade ihop Södermalmsallén med
Tantolunden.
Efter Rosenlundsgatan kommer en sträcka med äldre
byggnader som ger Södermalmsallén en ﬁn fond
och träden i grönytan skapar ett vackert parkstråk.
Den västra delen av allén är mer grönskande och det
är viktigt att vårda den gröna karaktären som ﬁnns
här. För att de gröna ytorna ska klara sig behövs
konstbevattning och trädens kondition bör ses
över. Buskagen utmed fasaderna behöver ses över
i hela allén. Höga hastigheter på den genomgående
cykelbanan leder till konﬂikter och olyckor har skett.
Det skulle vara önskvärt att komplettera med
eﬀektbelysning på ﬂera platser. I alléns avslutning
mot Medborgarplatsen ﬁnns mycket cyklar och
cykelparkeringar. Platsen saknar belysning och fonden
till gångstråket skulle behöva ses över för att förbättra
tryggheten på platsen.
Grönt vardagsrum: Södermalmsallén är
ett viktigt traﬁkseparerat stråk som förbinder
Tantolunden och Fatbursparken via Bergsgruvan och
Timmermansparken. Ändå upplevs Södermalmsallén
som en bakgata. Längs allén ﬁnns gott om sittbänkar
och viss blomprakt. Lekutrustning i form av
hoppstenar och en kompisgunga ﬁnns i öster om
Swedenborgsgatan. Den nedsänkta allén är lugn och
skyddad från buller. Det ﬁnns dock problem med
otrygghet och konﬂikter mellan gående och lekande
barn och cyklister. I hela Södra Stationsområdet ﬁnns
226

| Södermalmsallén

många barn men få lekytor. De lekytor som ﬁnns
behöver rustas och hela stråket bör få en utformning
med integrerade lekfunktioner. Undergångarna under
broarna behöver utvecklas med belysning, konstnärlig
utformning och lekfunktioner. Hela Södermalmsallén
behöver göras mer attraktivt och skapa plats för
social samvaro och utrymme för aktiviteter för alla
åldersgrupper.
Ekologisk infrastruktur: Allén är del av en viktig
grön spridningskorridor som förbinder Tantolunden
med Katarina Bangata. Längs kanterna ﬁnns mycket
buskar som är viktiga att bevara och stråket har ﬂera
stora lövträd. På vissa ställen ﬁnns också tvåskiktad
vegetation samt blommande och bärande buskar och
träd. Upprustningar av stråket har gjorts för att öka
de ekologiska värdena men den östra delen av stråket
behöver utvecklas med mer grönyta. Det är viktigt att
utveckla hela stråkets ekologiska värden genom att öka
vegetationen.

Mjuka markmaterial och portaler till bostadsgårdar.

Då stråket är ett område som riskerar att översvämmas
behöver stråket utvecklas mot att kunna omhänderta
mer dagvatten än idag genom att anlägga
fördröjningsmagasin och regnträdgårdar.

Mer hårdgjord karaktär söder om Bågen.

Bevara
•
•
•
•
•
•

Ett bilfritt gångstråk
Alléns gröna karaktär
Pilträd och perennytor
Materialvariation i beläggningen
Fina rumsligheter under träd
Buskar och träd

Vårda
•
•
•
•
•

Intensiﬁera skötseln av det gröna golvet.
Grönytorna med konstbevattning
Se över buskagen i hela allén utmed fasader
Träden
Rusta lekytor

Utveckla
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Miljöerna under broarna behöver utvecklas med belysning,
konst och lek.

Allén genom att lyfta det som ett
postmodernistiskt exempel
Delen söder om Boﬁlls båge till att bli mindre
hårdgjord
Broarna med sommarblomsprogram
Miljöerna under broarna med belysning,
konst och lek
Porten från Ringvägen med sittmöjligheter
och grönska till en karaktärsfull plats
Backen upp mot Ringvägen med sittplatser
och handledare
Alléns avslutning mot Medborgarplatsen
Cykelstråk som ligger mot en sida av allén
Hela Södermalmsallén till ett attraktivt
parkstråk med integrerad lek, konstnärlig
utformning, mer vegetation och lekstationer
Stråkets möjligheter att omhänderta
dagvatten genom regnbäddar,
vattenmagasin och ökad grönyta

Backen ned från Ringvägen är fin med pilträd och
växtlighet.
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Bastugatan

rän

3

an
ugat

Område 2: I området norr om Bastugatan ﬁnns en liten
grönyta med två parksoﬀor och buskplanteringar.

Ludvigbergsgatan

Ekologisk infrastruktur: Odlingen i område 3 är
uppskattad och bidrar med både sociala och ekologiska
värden. Detta bör bevaras. Att utveckla mer blomning
och växtlighet runt Duvogränd skulle stärka de
ekologiska värdena på platsen. Vid upprustning vid
område 2, är det viktigt att behålla berget men även att
utveckla mer blomning och grönska på platsen.

2

Bast

Storlek: 0,07 ha
Karaktär: Grönt gaturum
Innehåll: I området runt Torkel Knutssonsgatan ﬁnns
ﬂera små gröna ytor.
Område 1: Längs Duvogränd ﬁnns ett smalt område
nedanför en brant bergsskärning. Där ﬁnns en
nätstation och ett fåtal träd.

1

Torkel knutssonsgatan

Beskrivning

Grönt vardagsrum: Område 2: Här syns idag spår
av att de boende vill ta platsen i anspråk då det står
utplacerade krukor på platsen. Detta borde tas tillvara
och i samråd med de boende utveckla och upprusta
platsen. Bänkarna på platsen är väl placerade och bör
bevaras.

vo
g

Branten mot Torkel Knutssonsgatan sprängdes fram
1885-1889. Detta var den första bekväma uppfarten till
Södermalm.

Du
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113. Bastugatan/Duvogränd

1. Område vid Duvogränd, 2. Område norr om Bastugatan, 3.
Område med odling öster om Bastugatan. Skala 1:2000.

Område 3: Området öster om Bastugatan består av
en liten gräsyta med bergsskärning. Här ﬁnns också
odlingslotter.

Analys
Grön karaktär: Område 1: Ligger inom en av de
särskilt utpekade värdekärnorna inom riksintresse för
kulturmiljövården. Förnya området, genom att plantera
buskar eller marktäckare.

Bevara:
•
•

Vårda:
•

Område 2: Upprusta platsen med målsättning att den
ska ha en enkel utformning samtidigt som den ska ha
karaktär av ett grönt berg.
Område 3: Förutom borttagning av sly behöver inga
åtgärder vidtas.

Bänkarna vid område 2
Odlingen
Växtligheten i slänterna

Utveckla:
•
•

Område 1, slänten i Duvogränd komplettera
växtlighet och marktäckare
Upprustningsprogram för område 2 i
samarbete med de boende

Område 1. Grönytor kring nätstation.
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114. Blekinge- och Assessorsgatan

2
4

tan
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Område 2: Vid Blekingegatans övre del upp mot
Helgalunden (6) ﬁnns en slänt med gräsytor, träd och
buskar.

ses

sor

Ekologisk infrastruktur: Att komplettera område
1 och 2 med ett fältskikt som marktäckare eller
ängsvegetation skulle öka de ekologiska värdena. Även
tillförseln av insektshotell, holkar och i vissa delar låta
död ved ligga skulle bidra till detta.

Storlek: 0,08 ha
Karaktär: Grönt gaturum
Innehåll: Område 1: Den smala parkremsan i
Assessorsgatan är en förbindelse
mellan Blekingetäppan (4) och Tjurbergsparken (5).

1

n

Beskrivning

i

Blek
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Grönt vardagsrum: Belysning på murar och
bergsskärningar skulle öka tryggheten i området.

ssors

Slänten som delar Assessorsgatan i två delar
planterades 1930.

6

atan
ngeg
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Historik

5

1. Område vid Assessorsgatan, 2. Slänt vid Blekingegatan,
3. Område vid Assessorsgatans västra del, 4. Blekingetäppan, 5. Tjurbergsparken, 6. Helgalunden. Skala 1:2000.

Analys
Grön karaktär: Båda gatorna gränsar till
särskilt utpekad värdekärna inom riksintresse för
kulturmiljövården.
Område 1: Längst parksidan på Assessorsgatan
borde en gångbana läggas till för att underlätta
rörelsen mellan Blekingetäppan och Tjurbergsparken.
Vegetationen behöver gallras och föryngras och ett
fältskikt skulle behöva läggas till. Att belysa berget
skulle ge gatan en ﬁn fond även kvällstid. Entrén från
Assessorsgatan till Tjurbergsparken behöver ses över
och göras tydligare.
Område 2: Vegetationen behöver gallras och föryngras.
Marken skulle behöva kompletteras med marktäckare.
De vackra stenmurarna skulle med fördel belysas.

Bevara:
•

De små ytorna med höga naturvärden

Vårda:
•

Gallra, föryngra vegetationen, förnya
fältskiktet kontinuerligt

Utveckla:
•
•
•
•
•

En gångbana på Assessorsgatans parksidan
Slänten mot Blekingetäppan (2) med
marktäckare
Entrén in mot Tjurbergsparken behöver ses
över
Belysning på berg och murar
De ekologiska värdena i alla områden

Område 1. Parkremsa i Assessorsgatan.
Bleking- och Assessorsgatan
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115. Brännkyrkagatan
Beskrivning
Storlek: 0,03 ha
Karaktär: Grönt gaturum
Innehåll: På Brännkyrkagatans norra sida ﬁnns en
rad med ryska lönnar intill fasaden. På delen närmast
Ringvägen har underplanteringarna förnyats 2007 med
låga buskar.
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Analys
Grön karaktär: Planteringarna omgärdas av
planteringsräcke. Träden är ﬁna och i vissa soliga
partier ser underplanteringen bra ut. En strategi för hur
planteringarna ska skötas och hur mycket som ska vara
plantering behövs tas fram. Vid soliga platser behöver
planteringarna vårdas och utvecklas med blomning
medan vissa delar av sträckan skulle behöva grusas av
då det är så skuggigt att det är svårt att få vegetationen
att växa.

1. Skala 1:3000.

Grönt vardagsrum: Brukaravtal ﬁnns med
fastighetsägare för den upprustade delen närmast
Ringvägen. På vissa delar av gatan ser man att folk
sitter på planteringräcket. Här skulle sittplatser kunna
placeras.

Bevara:
Ekologisk infrastruktur: Vid utveckling av
planteringar är det viktigt att öka diversiteten och
blomningen.

•

Träden

Vårda:
•

Planteringarna och grusa av vissa partier

Utveckla:
•
•

Placera bänkar vid strategiska lägen
Blomning och diversitet i planteringen vid
strategiska lägen

Planteringarna under de ryska lönnarna.
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116. Folkskolegatan
Historik
De stora popplarna planterades i en gräsyta på
Folkskolegatan 1931.
2

Beskrivning

3
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Storlek: 0,03 ha
Karaktär: Grönt gaturum
Innehåll: Popplar planterade i gräsyta vid
Folkskolegatan.

Analys
Grön karaktär: Popplarna är gamla och stora och det
bör utredas om de behöver ersättas med nya träd. Ytan
under popplarna har tidigare bestått av gräsyta, denna
är väldigt svår att sköta och borde ersättas med grus.
Det ﬁnns ingen belysning på denna sida av gatan vilket
borde tillföras.

1. Lindvallsplan. 2, Högalidsskolan. 3, Miljöstation. Skala
1:2000.

Grönt vardagsrum: Miljöstationen har potential att
även fungera som mötesplats. Det borde ﬁnnas sittplats
och utseendet på miljöstationen behöver ses över.
Ekologisk infrastruktur: Då popplarna eventuellt
behöver bytas ut bör de ersättas av nya träd. Att
behålla ﬂädern som står längs gatan är viktigt. Vid
eventuellt borttagande av gräsyta är det viktigt att det
nya markmaterialet är genomsläppligt.

Bevara:
•

Flädern

Utveckla:
•
•
•
•

Grusa av ytorna
Ersätta popplarna med nya träd
Utforma miljöstationen som en mötesplats
Belysningen

De stora popplarna , cykelplantering och sopsorteringen.
Folkskolegatan
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Beskrivning
Karaktär: Grönt gaturum
Storlek: 0,1 ha, 170 meter lång.
Innehåll: I gatans mitt ﬁnns en gräsremsa med dubbla
rader av gullregnsträd (4). På några ställen ﬁnns
parksoﬀor. I östra delen ﬁnns några bevarade äldre träd
(2) som kan vara en rest av allén till Barnängens Gård.
Här ﬁnns också låga buskplanteringar som omges av
inspringningsskydd.
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Ekologisk infrastruktur: Gatan med dess
trädplantering fungerar som en spridningskorridor.
De blommande träden och de stora lönnarna och
linden i öster är viktiga att vårda och bevara. De
ekologiska värdena i stråket kan utvecklas genom
kvarter med blommande buskar eller perenner vid
sittplatserna och i början och slutet av gräsytan.
Gräsytan kan även kompletteras med vårlökar. Vid
eventuellt byte av gullregnen kan man passa på att se
över hur dagvattenhanteringen kan kopplas till trädens
växtbäddar.
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Planteringar utmed gatan ordnades 1930. En
upprustning där nya träd planterades genomfördes
2007.

Barn
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117. Gaveliusgatan

3

2

1. Vitabergs-parken, 2. Lönnar, 3. Lind, 4. Gullregn.
Skala 1:2000.

Analys
Grön karaktär: Gatan fungerar som en koppling
mellan Barnängsområdet och Vitabergsparken och
gränsar till en av de särskilt utpekade värdekärnorna
inom riksintresse för kulturmiljövården. Den
grönskande mittremsans små träd drar ned skalan
på ett trivsamt sätt och knyter ihop gatan med
Vitabergsparken. Gullregnenens status borde utredas.
Vid eventuellt byte av träd är det viktigt att behålla
blomningen och den lilla skalan på träden. Gräsytan
behöver kontinuerlig skötsel. Här ﬁnns tydliga spår av
att man rör sig i mitten av allén, en utredning kring om
man ska göra detta till ett permanent stråk bör utföras.
Grönt vardagsrum: Gatan fungerar mest som ett
rörelsestråk och mindre som en plats där man stannar
till. För att sittplatserna ska kännas mer inbjudande
behövs det skydd i ryggen i form av planteringar.

Bevara:
•
•
•

Spridningskorridor
Den lilla skalan på träden och blomningen
Betydelsen som huvudentré till Barnängens
gård, Kv. Persikan och nya tunnelbanan

Vårda:
•
•

Träden
Generell upprustning av gräsytorna

Utveckla:
•
•
•
•
•

Kvarter med blommande buskar eller
perenner vid sittplatserna
Vårlökar i gräsytorna
Skydd i ryggen vid sittplatserna i forma av
tillkommande buskplanteringar
Dagvattenhanteringen
Utreda stråk i gräsytan

Allén med Gullregn.
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118. Högbergs- och
Timmermansgatan
Beskrivning
atan
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Grön karaktär: Platsen behöver ses över och
utvecklas. Ett nytt träd borde planteras på gräsytan och
en rund bänk placeras runt trädet. Gräsytan behöver
rustas men borde också utvecklas med mer blomning
och ramas in med ett räcke längs gräskanten. Platsen är
som en förplats till Bergsgruvan och övergången från
den in till Bergsgruvan behöver ses över, idag ﬁnns
t.ex. inget övergångsställe över Högbergsbacken vilket
skulle underlätta entrén in till parken.
Grönt vardagsrum: En bänk skulle öka platsens
sociala värden och skulle kunna göra platsen till en
informell mötesplats.

1. Bergsgruvan. Skala 1:1000.

Bevara:
•

Ekologisk infrastruktur: Att plantera ett nytt träd
och utveckla gräsytan med lökplanteringar som kan
blomma skulle öka de ekologiska värdena på platsen.
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Storlek: 0,04 ha
Karaktär: Grönt gaturum
Innehåll: På Högbergsgatan vid korsningen med
Timmermansgatan ﬁnns en
grässlänt med några träd.

Träden

Vårda:
•

Gräsmattan

Utveckla:
•
•
•
•
•

Plantera ett nytt träd med bänk runt om
Permanentera upptrampad stig
Fin lökplantering i gräsytan
Övergången från platsen till entrén till
bergsgruvan
Inrama platsen med gräskanträcke

Gräsyta med upptrampade stigar och träd.
Högbergs- och Timmermansgatan
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Slänten innehöll tidigare en praktfull irisplantering.
Den återskapades 1998 och hölls vid liv i 6-7 år.
Därefter förminskades planteringen och ersattes delvis
med gräs. Slänten har återplanterats med iris och
lavendel 2010.
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119. Irisslänten
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Beskrivning
Storlek: 0,03 ha
Karaktär: Grönt gaturum
Innehåll: Slänter på var sida om en central trappa.
Slänten ramas in med lavendel och är däremellan
planterad med iris.

1

1. Katarina Kyrka. Skala 1:1000.

Analys
Grön karaktär: Slänten, i detta vackra, småskaliga
och kulturhistoriskt värdefulla område, har ett utmärkt
läge för en prydnadsrabatt och planteringen ligger
inom en av de särskilt utpekade värdekärnorna inom
riksintresse för kulturmiljövården. Irisplanteringen är
i behov av total upprustning. Även lavendeln måste
beskäras och ses över. Eventuellt jordbyte behöver
utredas. Ny- och omplantering ska utföras med hänsyn
tagen till färgsättning i irisplanteringen. Trästaketet
mot gatan borde bytas ut mot ett lågt smidesräcke.

Bevara
•

Kulturhistoriska värden

Vårda
•

Irisplanteringen

Utveckla
•

Nytt smidesräcke

Irisslänten.
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120. Korphoppsgatan
Historik
Korphoppsgatan byggdes under 2000-talet i samband
med Hammarby Sjöstads stadsutveckling.
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Beskrivning
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Storlek: 0,03 ha
Karaktär: Grönt gaturum
Innehåll: På Korphoppsgatan ﬁnns trädplanteringar
i gatans mitt. Planteringar ﬁnns både norr och söder
om Hammarby allé. Träden står i en gräsyta och i den
norra delen är träden lönn, fågelbär, och ek och på den
södra delen är det vingnöt.

Ha

Lu

mm

ar

by
A

1

llé

Analys

1. Tvärbanestation Sickla kaj, 2. Sjöstadsparterren.
Skala 1:3000.

Grön karaktär: Gatorna har en inhemsk karaktär i
trädval på den norra delen och en mer exotisk karaktär
i söder. Detta ger gatan en intressant karaktär, vilken
bör bevaras. Gräsytorna behöver kontinuerligt vårdas.
Träden sköts av traﬁkkontoret.
Grönt vardagsrum: Inga särskilda sociala värden
mer än blomsterprakt i träden på våren.
Ekologisk infrastruktur: Korphoppsgatan
binder ihop Sickla udde, Sjöstadsparterren (2)
och Heliosparken. Gräsytorna kan utvecklas med
lökplanteringar som blommar vid olika tidpunkter.

Bevara:
•

Bevara grönytor under träden

Vårda:
•

Gräsytorna kontinuerligt

Utveckla:
•

Blomsterprakt i gräsytorna

Norra delen av Korphoppsgatan.
Korphoppsgatan
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121. Lundagatan

5

Historik
I och med Lindhagensplanen 1866 planerades staden
enligt rutnätsprincipen, och nuvarande Lundagatan
sprängdes fram som en följd av planen mellan år
1879 och 1910. 1930 byggdes kv Marmorn (6) som är
blåklassat och har högsta bevarandevärde. Kvarteret
är en viktig representant för det modernistiska
stadsplaneidealet ”Hus i park”.

Beskrivning
Storlek: 0,4 ha
Karaktär: Grönt gaturum/grönt stråk
Innehåll: Mellan övre och nedre Lundagatan löper
ett långsmalt område som i väster har en stödmur av
granit. Övriga delar är en sluttning tätt bevuxen med
träd och buskar. Tre granittrappor (2), en
tryckstegringsstation (3) och en transformatorstation
(4) ﬁnns i sluttningen.

1. Högalidsparken,
2. Granittrappa,
3. Tryckstegringsstation,
4. Transformatorstation,
5. Skinnarviksparken,
6. Kv Marmorn.
Skala 1:4000.
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Grönt vardagsrum: Röjning av vissa partier skulle
kunna utföras för att öka tryggheten längs gångbanan.

Analys
Grön karaktär: Lokalt är slänten en del av kvarteret
Marmorns gröna krans som utgör ett fundament i den
modernistiska arkitekturens idé om ”hus i park”, ljus
och rymd. Tre vackra granittrappor och en vacker
granitmur ﬁnns i slänten och bör bevaras. Muren
skulle med fördel belysas, dels för att öka tryggheten,
men framförallt för att lyfta fram muren ytterligare.
Slänten skulle kunna kompletteras med klätterväxter.
Vissa partier behöver gallras medan det i andra partier
behöver kompletteras med växtlighet. Det är dock
viktigt att hålla ner växtligheten så att nivåskillnaderna
fortfarande uppfattas, något som är viktigt av
kulturhistoriska skäl. Parkstråket ska behålla sin
anlagda karaktär och ska inte upplevas som vildvuxen
slänt/naturmark.
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Ekologisk infrastruktur: Lundagatan fungerar
som en spridningskorridor mellan Högalidsparken
och Skinnarviksparken, vilket är viktigt att bevara.
Det ﬁnns ﬂera olika stora träd som ask, björk, alm,
lönn och idegran men också mycket tätt buskage med
bärande buskar. Här skulle de ekologiska värdena
kunna ökas genom att tillföra ett blommande fältskikt,
sätta upp holkar och insektshotell men även spara
död ved. Täta buskage med mycket småfåglar och
många olika arter av buskar och träd är viktigt för den
biologiska mångfalden och dessa bör bevaras.
Slänten med höga ekologiska värden.

Den östra trappan och den vackra granitmuren.

Bevara:
•
•
•

Den gröna slänten av ekologiska -och
kulturhistoriska skäl
Den vackra muren och trapporna
Täta buskage och uppvuxna träd

Vårda:
•
•

Hålla ned växtligheten så att nivåskillnaderna
syns och tryggheten förbättras
På vissa ställen ﬁn vegetation, på andra
ställen behövs det fyllas på och på andra
behövs det gallras

Utveckla:
•
•

Ekologiska värden
Klätterväxter och belysning på muren

Vackert trapplopp.
Lundagatan
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122. Maria Trappgränd m m
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Område 2: På Maria Magdalenas kyrkogårds östra
sida i Ragvaldsgatans förlängning ﬁnns en trappa och
ett litet grönt område som är allmän mark. Den gröna
ytan är delvis en slänt mellan kyrkogårdens staket
och trappa. Här växer olika buskar som ﬂäder och
rhododendron, men också en hel del ogräs.

Område 2: Vid nytt växtmaterial tänka på artrikedom
och blomning.

1

gränd

Grönt vardagsrum: Område 1: Detta är en ﬁn liten
grön oas, som sköts via ett brukaravtal som fungerar
mycket bra och bör upprätthållas.

trapp

Storlek: 0,01 ha (1), 0,01 ha (2)
Karaktär: Grönt gaturum
Innehåll: Område 1: En liten platsbildning ﬁnns i
korsningen Maria Trappgränd och Brännkyrkagatan.
En kastanj dominerar platsen, runt kastanjen ﬁnns en
sittbänk. Liksom gatorna i området är platsen belagd
med storgatsten. Här ﬁnns också parksoﬀor, gräs och
buskar.

Maria

Beskrivning

Ekologisk infrastruktur: Område 1: Behålla den
artrikedom som ﬁnns i planteringarna och det värdet
som den stora kastanjen ger till platsen.
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1. Område vid Maria trappgränd, 2. Område vid Ragvaldsgatans
trappa, 3. S:ta Maria Magdalena kyrka. Skala 1:2000.

Analys
Grön karaktär: Område 1: Platsen är ett gott
exempel på brukarmedverkanavtal. Trästaketet runt
planteringarna behöver förnyas. Platsen ligger inom
en särskilt utpekad värdekärna inom riksintresse för
kulturmiljövården.

Bevara:
•

Område 2: Trappan och murarna är ﬁna men
växtmaterialet behöver ses över i sin helhet. Även
trappans dagvattenproblematik behöver ses över.
Idag ser man att det runnit vatten nerför slänten
och tagit med sig jord ut i trappan. Här behöver
man se på lösningar som en högre murkant eller en
dagvattenränna längs trappan.

Den ﬁna platsbildningen i område 1 och dess
artrikedom

Vårda:
•

Brukaravtalet i område 1

Utveckla:
•
•
•

Murkant eller dagvattenränna vid område 2
Se över hela växtmaterialet i område 2
Nytt bättre staket i område 1Byta ut
stockholmssofforna i område 1 mot
ormbunkssoffor

Område 1: En stor kastanj dominerar platsen, men även
fina planteringar finns längst husfasaderna.
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123. Reimersholmsgatan
Beskrivning
Storlek: Karaktär: Grönt gaturum
Innehåll: Vid Reimersholmsgatan ﬁnns en mindre
grönyta med berg, gräs och buskar (1).
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Analys
Grön karaktär: Längs bergsluttningen behöver
vegetationen kontinuerligt ses över att det inte växer ut
över gångbanan.

Reim

Ekologisk infrastruktur: Een täta vegetationen av
bärande buskar i bergssluttningen är värdefull och bör
bevaras

1. Grönyta, 2. Miljöstation. Skala 1:2000.

Bevara:
•

Naturvärden

Vårda:
•

Rensa sly vid bergssluttning

Vändplan och bergssluttning mot Reimersholmsgatan.
Reimersholmsgatan
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124. Sköldgatan
Beskrivning
Storlek: 0,03 ha
Karaktär: Grönt gaturum
Innehåll: Vid Sköldgatans östra del i anslutning till
trappan (2) ner till Rosenlundsgatan växer träd i en
underplantering av buskar. Längs gatans södra del
ﬁnns buskaplanteringar med ﬂerstammiga buskträd.

2

1
an
gat

ld
Skö

Analys
Grön karaktär: Gatan har en ﬁn grön karaktär som
bär bevars. Alla underplanteringarna på gatan är i
behov av upprustning.

1. Vändplan, 2. Trappa. Skala 1:1000.

Grönt vardagsrum: En sittplats vid trappan skulle
vara välgörande för platsen.
Ekologisk infrastruktur: Vid omplantering är det
viktigt att tänka på diversiteten och att bevara de träd
som går att bevara men i annat fall ersätta dem.

Bevara:
•

Gatans gröna karaktär

Vårda:
•

Planteringarna

Utveckla:
•
•

Parksoffa vid trappa
Ny undervegetation med diversitet i
planteringarna

Buskplantering vid vändplanen.
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125. Slip- och Verkstadsgatan
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Beskrivning

3

Storlek: 0,04 ha
Karaktär: Grönt gaturum
Innehåll: Grön förgårdsmark ﬁnns längs fasaderna
både på Slipgatan och på Verkstadsgatan, vilket
bidrar till områdets gröna karaktär. Ytorna är
mestadels gräsytor med busk- och trädplanteingar.
På Verkstadsgatan ﬁnns t ex en stor poppel och
på Slipgatan stora lönnar. På Verkstadsgatan mot
Bergsundsstrand ligger en uteservering (1) och på
gatans östra del ligger det cykelparkering (2) och en
perennplantering (4) utanför matbutiken (3).

1

tan

d

stran

1. Uteservering, 2. Cykelparkering, 3. Matbutik,
4. Perennplantering. Skala 1:1000.

Grön karaktär: Gatorna ligger i ett område där
det rör sig mycket människor och det är viktigt att
dessa gator upplevs som gröna och är i gott skick.
Gräsytorna och buskplanteringarna behöver generellt
ses över. Förgårdsmarken bör kompletteras med mer
blomsterprakt i strategiska lägen. Vid matbutiken ﬁnns
en stor perennplantering som sköts av de boende.

Ekologisk infrastruktur: De stora träden är ﬁna och
bör behållas. Buskplanteringarna behöver ses över och
kompletteras med mer artrikedom i både buskar och
perenner.

Slipga

unds

Bergs

Analys

Grönt vardagsrum: Vistelsevärdena skulle kunna
ökas genom tillkommande sittplatser längs båda
gatorna.

4

Bevara:
•
•
•

Gatornas gröna karaktär
De stora träden
Perennplantering (4)

Vårda:
•
•

Gräsytorna
Planteringarna

Utveckla:
•
•

Mer blomsterprakt
Sittplatser

Slipgatan.
Slip- och Verkstadsgatan
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126. Tobaksspinnargatan
Beskrivning

n

Storlek: 0,01 ha
Karaktär: Grönt gaturum
Innehåll: Vid korsningen mellan Tobaksspinnargatan
och Högalidsgatan ﬁnns en liten triangelformad,
gräsbesådd, gatuplantering som domineras av en stor
alm.
k
Toba
sspin

Analys

an
argat

Grön karaktär: Denna plats är en ﬁn grön plats som
skulle kunna utvecklas till en liten pärla som man kan
uppleva när man rör sig förbi. Träräcket borde ersättas
med ett smidesräcke. Innanför räcket och runt det
stora träden borde delar av gräsytan utvecklas med
blomsterprakt.

Hög

alid

sga

tan

1

1. Triangelformad plats. Skala 1:1000.

Grönt vardagsrum: En sittplats där man kan
betrakta blomsterprakten skulle vara välgörande för
platsen.
Ekologisk infrastruktur: Vid utveckling av delar av
gräsytan till blomsterplantering bör blomsterprakten
vara över hela växtsäsongen och locka till sig
pollinerare. Almen bör kompletteras med en fågelholk.

Bevara:
•

Platsen som en grön plats

Vårda:
•
•

Trädet
Gräsytan

Utveckla:
•
•
•
•

Blomsterprakt
En fågelholk
Ett smidesräcke
Sittplats

Den triangulära platsen som omramas av ett trästaket och
med en stor alm i mitten.
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127. Torinetäppan
Beskrivning
u
Folk

Storlek: 0,02 ha
Karaktär: Grönt gaturum
Innehåll: Torinetäppan, som ligger i fonden till
Södermalmsallén, är en liten platsbildning. Här ﬁnns
planteringar med buskar och marktäckande perenner.
I dessa ﬁnns även ett antal träd. Mellan planteringarna
ﬁnns ett stort antal cykelställ (1). Tidigare fanns här en
dahliaplantering.
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Grön karaktär: Platsen upplevs idag som en baksida
bakom den cirkulära platån. Cykelparkeringarna har en
central plats på täppan, dessa behövs men placeringen
behöver ses över. Platsen har potential att bli en ﬁn
fond till Södermalmsallén, men belysningen, grönskan,
cykelparkeringen och utseendet på den cirkulära
platån (2) behöver ses över. Denna skulle kunna täckas
med ex. klätterväxter eller en muralmålning. Ett nytt
upprustningsprogram för platsen behöver tas fram. En
ny dahliaplantering bör skapas.

1. Cykelparkering, 2.Cirkulär platå Skala 1:1000.

Grönt vardagsrum: Det är viktigt att det ﬁnns
platser att sitta på när platsen upprustas.
Ekologisk infrastruktur: Vid ett nytt program är det
viktigt att behålla de beﬁntliga träden. Planteringarna
bör vara artrika och locka till sig pollinerare och
holkar bör sättas upp i träden.

Bevara
•
•

Cykelparkeringen
Träden

Vårda
•

Planteringarna

Utveckla
•
•

Ett nytt upprustningsprogram
Nya dahliaplanteringar

Fonden på Södermalmsallén med den cirkulära platån,
träden, buskarna och cykelparkeringen.
Torinetäppan
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128. Wollmar Yxkullsgatan
Beskrivning
l
Torke

Storlek: 0,15 ha
Karaktär: Grönt gaturum
Innehåll: Framför kv Skjutsgossen (3) ﬁnns en
plantering med två rader lindar. Några parksoﬀor är
utplacerade under träden. Mot Rosenlundsgatan ﬁnns
en toalett placerad mellan lindarna. Anläggningen
upprustades 2007.

n
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n

Grön karaktär: Träden är ﬁna och bidrar till platsens
gröna karakär. Planteringsytorna är i behov av
upprustning. Denna plats har potential att utvecklas
med tillförsel av ﬂer funktioer. Här ﬁnns det plats
för att utveckla lek, blomsterprakt och sittplatser.
Hundrastgård och boulebanor är två andra tänkbara
aktiviteter.

Ekologisk infrastruktur: I parken ﬁnns ekologiska
värden i form av tvåskiktsvegetation med grönytor och
träd. Parkens ekologiska värden skulle kunna ökas
genom att utveckla busk och perennplanteringarna
med artrikedom och blommande och bärande buskar.

ssons

Knut

n
Rose

Analys

Grönt vardagsrum: Längs Wollmar Yxkullsgatan
ligger det fyra förskolor vilket gör att gatan är ett
stråk där många små barn rör sig, vilket motiverar att
utveckla lek på platsen. Detta kan bli en plats man
stannar till med förskolegrupper men också en plats
att sitta på och njuta av blomsterprakt och grönska.
Här ﬁnns idag också en toalett som bidrar till platsens
vistelsevärden.
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1. Område vid kv Skjutsgossen, 2. Kv Skjutsgossen, 3. Jakob
Mommas Park. Skala 1:2000.

Bevara:
•
•

Grönskan i gaturummet
Toaletten

Vårda:
•

Träden

Utveckla:
•

Nytt program för platsens utformning

Område 1: Lindplanteringar framför kv Skjutgossen.
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Terrass -och
trappanläggningar
Trappanläggningar utgör en viktig del av rörelsestråken
genom Södermalms kuperade terräng. Trapporna har högt
arkitektoniskt värde, ofta med vackra murar och planteringar.
Bild från Ugglegränd

129. Allhelgona- och
Dalslandsgatan

Analys

Ekologisk infrastruktur: Då det rinner mycket
vatten nerför slänterna och från gatorna borde
möjligheten att se om trappornas växtbäddar kan
bytas ut till en regnbäddsuppbyggnad undersökas. Att
plantera något träd till skulle även det hjälpa till att
fördröja vatten. Vid komplettering av nya planteringar
är det viktigt att tänka på diversitet och pollinering.
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Grön karaktär: Trapporna är vackra och vid
Allhelgonagatan ﬁnns ett ﬁnt avluftningstorn.
Generellt behöver planteringarna ses över i
slänterna och kompletteras. Planteringarna behöver
också skyddas med smidesstaket. Ytan ovanför
tunnelbanetaket (3) vid Allhelgonagatan skulle kunna
utvecklas med exempelvis sittplatser eller odling.
Grönt vardagsrum: Platsen är välbesökt, framförallt
trappan vid Allhelgonagatan som ligger i direkt
anslutning till en tunnelbaneuppgång och ett populärt
bageri. Här skulle sittplatser kunna placeras då detta är
en plats där många väntar eller möts på.

3

atan

Karaktär: Trappanläggning
Innehåll: Två trappanläggningar ﬁnns vid
Allhelgonagatans (1) och Dalslandsgatans (2)
anslutning till Götgatan. På sidan av trapporna ﬁnns
planteringar med träd och buskar.

1

Götg

Beskrivning

atan

ndsg

Dalsla

1. Trappa vid Allhelgonagatan, 2. Trappa vid Dalslandsgatan, 3. Tunnelbanestation. Skala 1:1000.

Bevara:
•
•

Fint avluftningstorn
Vackra trappor

Vårda:
•

Planteringarna och träden

Utveckla:
•
•
•
•
•

Skydda planteringsytorna med ﬁna
smidesstaket
Växtbäddar och träd som kan fördröja
dagvattnet
Se över ytan ovanför tunnelbanetaket
Planteringar med artrika blommande
planteringar
Soffor vid platsen nedanför
tunnelbaneingången

Trappa vid Allhelgonagatan.
Allhelgona- och Dalslandsgatan
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130. Bastugatan/
Timmermansgatan

Bastugatan

Beskrivning
Karaktär: Trappanläggning
Innehåll: I Timmermansgatan upp till Bastugatan
ligger en vacker granittrappa med avsatser och
planteringar.

Analys
Timm

Grön karaktär: Växterna i planteringarna behöver
ses över och förnyas. Uteserveringen (1) vid foten av
trappan tar väldigt mycket plats och en stor markis
skymmer mycket av trappan, detta borde ses över.

1

tan

Grönt vardagsrum: Det borde undersökas om ett
brukaravtal med de boende kan upprättas för att sköta
trappans planteringar.

nsga

erma

n
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1. Uteservering.
Skala 1:2000.

Ekologisk infrastruktur: I planteringarna ﬁnns
det bl.a. buddleja och fruktträd, detta bör bevaras och
utvecklas med ﬂer blommande buskar och perenner.

Bevara:
•

Vackra trappor

Vårda:
•
•
•
•

Räcken
Avsatser
Planteringar
Ramper och staket

Utveckla:
•
•
•

Brukaravtal med de boende
Planteringar med artrika blommande
planteringar
Se över uteserveringens utbredning

Granittrappan med vy ner mot Timmermansgatan.
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131. Folkskole-/Lindvalls- /Verkstadsgatan
1
Folksko

Grön karaktär:
Trappa 1: Omgivande vegetation behöver ses över och
förnyas.
Trappa 2: Omgivande vegetation behöver ses över och
förnyas.
Trappa 3: Omgivande vegetation behöver ses över och
förnyas Hela platsen vid foten av trappan behöver ses
över och rustas upp till en liten plats.
Generellt behöver belysningen ses över i alla tre
trappor.
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Analys
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Trappa 3: På Lindvallsgatan ﬁnns en bred granittrappa
som löper längs en husfasad upp till Lindvallsplan.

Ekologisk infrastruktur: Generellt för alla trappor
är att det ﬁnns bra ekologiska värden i anslutning
till dem. Det är viktigt att behålla träden men att
beskära dessa och de buskar som vuxit sig för stora.
Vid komplettering av växter är det viktigt att tänka på
diversitet och att välja växter som är tåliga men även
bra för pollinerare. Träden skulle kunna kompletteras
med holkar och vid trappa 2 och 3 som har den mest
naturlika omgivningen skulle död ved kunna lämnas
på strategiska platser.
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Trappa 2: På Verkstadsgatan ligger en smal
granittrappa som slingrar sig upp mot Bergsundsgatan.
Trappan omges av naturlig vegetation och
bergsskärningar.

Grönt vardagsrum
Trappa 1, 2 och 3: Sittplatser i anslutning till
trapporna.
Vid åtgärder på vegetationen vid trappa 2 och 3 bör de
boende konsulteras när man bestämmer omfattningen
av röjningen.

Berg

Karaktär: Trappanläggning
Innehåll: Trappa 1: Vid Folkskolegatan ligger en rak
granittrappa med barnvagnsramp och slänter med träd
runtomkring.

legata

Beskrivning

tan 3

allsga
Lindv

1. Trappa vid Folkskolegatan, 2. Trappa vid Verkstadsgatan, 3. Trappa vid Lindvallsplan. Skala 1:3000.

Bevara:
•
•

De gröna inslagen med planteringar och träd
De vackra granittrapporna

Vårda:
•

Planteringar och träd

Utveckla:
•
•
•

Sittplatser i anslutning till trapporna
Belysningen i trapporna
Planteringar med artrika blommande
planteringar

Trappa 1 vid Folkskolegatan.
Folkskole-/Lindvalls-/Verkstadsgatan
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132. Hedbergs Trappa

1

Beskrivning
Karaktär: Trappanläggning
Innehåll: Trappanläggningen består av ett trapplopp
av granit, rubbelmurar och räcke av gjutjärn. På den
övre nivån ﬁnns en yta med perenner. I den nedre
delen mot Bondegatan ﬁnns en plantering med träd.
Längs gångstråket i Bondegatans förlängning löper
murar av olika höjd.
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Analys
Detta är en ﬁn trappa med vackra material som
granitstenar i rubbelmurar och smidesräcken.
Planteringsytan vid foten av trappan är i behov av
upprustning. I trappan står en gatusandlåda som borde
placeras på en annan plats. Trappan borde belysas
kvällstid och en sittplats placeras vid foten av trappan.
Hedbergs trappa ligger inom en av de särskilt utpekade
värdekärnorna inom riksintresse för kulturmiljövården.

1. Åsöberget, 2. Trappan. Skala 1:1000.

Bevara:
•
•

Den vackra trappan, bevara stenkaraktären,
smidesräcken, stendetaljer och rubbelmurar
Träden

Vårda:
•
•

Planteringsytor, återplantera
Ta bort gatusandlåda i trappan

Utveckla:
•
•
•

Räcken i slutet av trappan
Belysning av trappan
Sittplats vid foten av trappan

Trappan nerifrån Bondegatan med sina fina murar, granitsteg och smidesräcken.
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133. Katarina Kyrkobacke
Katarin
a

vägen

Historik
1944-45 anlades en trappförbindelse mellan
Katarinavägen och Höga Stigen (1) (Glasbruksgatan)
och 1946-47 pågick muranläggningar i området kring
Klevgränd.

Beskrivning
Storlek: 0,1 ha
Karaktär: Trappanläggning, terrasspark
Innehåll: Tvådelad terrass med murar, trappor,
soﬀor och buskplanteringar. Nedanför terrasserna
ﬁnns en liten gångväg mellan mindre gräsytor med
några buskage. I den övre minsta terrassen är marken
stenlagd (2). Den större nedre är belagd med grus (3).

Analys
Grön karaktär: Katarina Kyrkobacke ligger inom
en av de särskilt utpekade värdekärnorna inom
riksintresse för kulturmiljövården. Granitmurar och
trappor är vackert utformade och platsen erbjuder
mycket ﬁn utsikt. Planteringsytorna är i behov av
upprustning. En del räcken behöver bytas ut, andra
räcken behöver målas/rustas. Den översta terrassen
är tom liksom även delar av den nedre. Här ﬁnns
utvecklingspotential till att utveckla dessa till
mötesplatser. Terrasserna har en tydlig rumslighet
medan den nedre nivån mot Glasbruksgatan har en
otydligare form.

Grönt vardagsrum: Terrasserna är en del av
promenadstråket mellan Höga Stigen, Klevgränd och
Katarinavägen. Det ﬁnns många sittplatser med ﬁn
utsikt men parken är skuggig på grund av norrläget
och även vindutsatt. I parken kan man ﬁnna vila och
ro men kvällstid kan platsen kännas otrygg. Belysning
av slänter och murar skulle öka platsens trygghet.
Terrasserna kan utvecklas med ﬂer typer av sittplatser,
främst den översta. Platsen besöks av många turister.
Ekologisk infrastruktur: Runt terrasserna ﬁnns
det alm och lönn. På terrassen står det även en död
ask som bör tas bort. Syrénerna mot Klevgränd ger
en ﬁn blomning på våren vilket är bra för pollinerare.
Det ﬁnns också täta buskage i slänten ner mot
Glasbruksgatan vid bergskärningen. Slänten har höga
ekologiska värden och bör vårdas.
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1. Höga Stigen, 2. Stenlagd terrass, 3. Grusad terrass.
Skala 1:1000.

Bevara:
•
•
•
•

Syrénerna mot Klevgränd
Terrassernas skala och mått
Stenmurarna
Siktlinjer öppna

Vårda:
•
•

En generell upprustning av parken behövs
De täta buskagen och träden i slänten

Utveckla:
•
•

Belysning av slänten och av murarna
Terrasserna till mötesplatser med ﬂer typer av
sittplatser

På terrassen sitter man på parksoﬀorna och har utsikt mot
Gamla stan och Skeppsholmen.
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134. Mamsell Josabeths Trappor

3

Fjällgatan

2

Historik

Stigbergsgatan

ata

Storlek: 1,5 ha
Karaktär: Trappanläggning
Innehåll: Vindlande trätrappa (1) med vilplan som
förbinder Tjärhovsplan (4) med Stigbergsgatan.
Parkmarken består av otillgänglig och bergig
naturmark med naturlig vegetation i skrevorna. Från
Renstiernas Gata ﬁnns en granittrappa (2) upp till
Fjällgatans vändplan (3). Här ﬁnns ett område med
klippt gräs, planterade buskar och träd.

6

rnas g

Beskrivning

Grönt vardagsrum: Trätrappan är en populär och
välanvänd genväg upp till Stigbergsgatan. Hela miljön
runt Stigbergsgatan och Fjällgatan lockar turister på
grund av den historiska bebyggelsen.

ie
Renst

Mamsell Josabeths Trappor är uppkallade efter
mamsell Josabeth Sjöberg som på 1800-talet bodde
hela sitt liv på Södermalm och som i naiva akvareller
har skildrat alla sina tolv bostäder och utsikter därifrån.
Kv Stammen (6) hette tidigare Justitia, ett namn som
påminner om galgen som till 1600-talets slut låg där
Ersta vårdhögskola idag ligger.

Ekologisk infrastruktur: Vid trappan bör den
naturliga karaktären med dess många naturvärden
bevaras. De klippta gräsytorna, buskarna och träden
söder om vändplanen kan skötas mer extensivt med
färre klippningar av gräset och här kan ängsvegetation
utvecklas. Täta buskage och död ved bör sparas.

1

5

4
Tjärhovsgatan

1. Trätrappa, 2. Granittrappa, 3. Vändplan. 4. Tjärhovsplan, 5.Norska kyrkan, 6. Kv Stammen. Skala 1:1000.

Analys
Grön karaktär: Mamsells Josabeths Trappor ligger
inom en av de särskilt utpekade värdekärnorna inom
riksintresse för kulturmiljövården. Trätrappan (1)
smälter väl in i den kulturhistoriskt värdefulla miljön,
men är i behov av upprustning. Det är viktigt att
den naturliga karaktären i vegetationen bevaras. Vid
trappan uppe vid Stigbergsgatan sitter en historisk
skylt som beskriver trappans och områdets historia.
Behovet av cykelparkering behöver mötas upp och
ordnad cykelparkering bör tillföras.

Bevara:
•
•

Trappförbindelsen mellan Tjärhovsplan och
Stigbergsgatan
Den historiska karaktären

Vårda:
•
•

Rensa sly runt trätrappan men bevara
naturkaraktären
Slå gräs mer sällan i backen i norr mot
Fjällgatan

Utveckla:
•

Ordna cykelställ under trätrappan

Mamsell Josabeths trätrappa upp mot Stigbergsgatan.
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135. Maria Prästgårdsgata, trappa
Beskrivning
Karaktär: Trappanläggning
Innehåll: Granittrappa på Maria Prästgårdsgata
i tre trapplopp med avsatser (2) som löper från
Björngårdsgatan upp till Fredmansgatan.
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Analys

2
1

2

2

an
sgat

gård

Grön karaktär: Detta är en vacker trappanläggning
med ﬁna murar, räcken och avsatser. Här ﬁnns
sittplatser och träd men främst buskar är planterade
i slänterna runt trapploppet. Planteringarna och
växtbäddarna behöver ses över. Även ränndalen mot
fasaden behöver rustas. Vid Björngårdsgatan ﬁnns en
stor ﬁn pil (1) som markerar början på trappan från
Maria Prästgårdsgatan. Runt trädets planteringsräcke
står det cyklar, här behövs det ordnade cykelställ för
att undvika att räcket och trädet skadas. Runt trädet
skulle även en ﬁnplantering kunna anläggas.
Grönt vardagsrum: Det ﬁnns sittplatser i trappans
avsatser men runt pilen nere vid Björngårdsgatan
skulle en bänk kunna placeras runt trädet för att skapa
en mötesplats men också förhindra cyklar att parkera
runt trädet.

gata
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1.Pil, 2. Avsatser. Skala 1:500.

Bevara:
•
•

Träden
Den vackra trappan och dess ﬁna material

Vårda:
Ekologisk infrastruktur: Träden vid trappan bör
bevaras. Vid utveckling av planteringar är det viktigt
att öka diversiteten och blomningen.

•
•
•

Planteringarna och växtbäddarna
Ränndalen mot fasaden
Bänkarna

Utveckla:
•
•
•
•

Sittplats runt pilen
Cykelställ
Eventuell barnvagnsramp
Artrika blommande och bärande planteringar

Trappan nerifrån med de fina murarna och buskarna i
förgrunden.
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136. Per Anders Fogelströms Terrass
Historik
Den första planteringen på Fjällgatan utfördes
redan 1912 och kompletterades 1928 med nya
trädplanteringar. Anläggningen rustades upp 2007.

Beskrivning
Storlek: 0,1 ha
Karaktär: Terrasspark
Innehåll: Den till formen avlånga parken innehåller
små gräsytor med låga järnstaket mot gatan.
Vegetationen utgörs av träd, stora syrenbuskar och
några mindre buskage. Här ﬁnns också skulpturen
”Anna Lindhagen” (5). Parksoﬀor vända mot vattnet
erbjuder ﬁn utsikt. Öster om parkdelen ﬁnns ett café
(2) som ramas in av häckar. På den avsmalnande,
hårdgjorda förlängningen av terrassen ﬁnns ﬂer
parksoﬀor och urnor med sommarblommor (3).

Grönt vardagsrum: Platsen är en välbesökt
utsiktsplats med ett populärt café och ett populärt
turistmål. I anslutning till caféet ﬁnns även en
betaltoalett. Det ﬁnns otydlighet om vilka bord och
sittplatser som är privata och vilka som är oﬀentliga,
det skulle behöva förtydligas.

Stadsgå

rdslede

5

2
3

1

Ekologisk infrastruktur: I parken ﬁnns ekologiska
värden i form av, träd, syréner och sommarblommor.
Platsen består av mycket hårdgjorda material och
att utveckla ängsvegetation i gräsytan, få in mer
blommande buskar under syrenerna och byta ut
asfaltsytor mot grus skulle öka de ekologiska värdena
och förmåga att ta hand om dagvatten.

n

4

Fjällgatan

1. Sista Styvens Trappor, 2. Café, 3. Sommarblomsurnor,
4. Perenner i granitblock, 5. Skulptur. Skala 1:2000.

Analys
Grön karaktär: Per Anders Fogelströms terrass är
en utsiktsplats med populärt café. Väster om caféet
har terrassen en mer parklik karaktär med gräsytor
och syrénplanteringar och längs gatan står träd. Hela
denna yta skulle behöva rustas upp. Syrénerna behöver
gallras och ytorna under syrenerna behöver se över.
Gräs skulle behöva ersättas av tåliga lågväxande
buskar. Gräsytan längst i väster behöver ses över
och göras om, här skulle mer ängsvegetation kunna
anläggas. Asfaltsytorna mot räcket skulle kunna
bytas ut mot grusytor. Blomsterurnorna är ﬁna och
bidrar med blomsterprakt, dessa skulle kunna utökas.
Planteringen omgärdad av granit skulle kunna byggas
om till sittplatser med träsits och ryggstöd. Generellt
skulle belysningen behöva ses över. Eﬀektbelysning på
syréner och andra väl valda platser skulle lyfta platsen.
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Bevara:
•
•
•

Träden
Syrénerna
Caféet

Vårda:
•
•

Gallra syrener kontinuerligt
Gräsytor

Utveckla:
•
•
•
•
•
•
•

Ytorna under syrénerna
Fler ickekommersiella sittplatser
Fler urnor med sommarblommor
Ta bort plantering (4) ersätt med sittbänk
Belysningen på platsen
Byta markmaterial
Utveckla ängsvegetation

Den östra delen av terrassen är hårdgjord med planteringsurnor.

137. Tunnelbacken
Historik
Namnet Tunnelbacken gavs 1925 åt en planterad slänt
över Katarinatunneln som dock aldrig bebyggdes. En
terrassanläggning ”anpassad för människor med en
stillsam livsstil anlades 1968-69.

Katarin
a

vägen

1
3

Beskrivning
Storlek: 0,1 ha
Karaktär: Terrasspark
Innehåll: Ett system av terrasser ligger i den nordliga
bergsbranten intill Slussen mellan Thor Modéens (1)
och Harald Lindbergs Trappor (2). Terrasserna bildar
rum med olika blandningar av stenytor, plattor, gräs,
buskage och träd. Soﬀor ﬁnns utplacerade på ﬂera
ställen. Vid Klevgränds vändplan ﬁnns en öppen, mer
torgliknande utsiktsplats (3). Från Mosebacke i söder
ansluter en mindre yta med en trätrappa (4).

Analys
Grön karaktär: Stora delar av parken är idag
avstängd på grund av bygget av Slussen. Enbart
den översta terrassen är öppen och den är behov av
upprustning. Hela parken är uppbyggd av gamla
vackra murar, räcken och trappor. Hela parken behöver
få ett nytt program och förnyas. Vid upprustning är det
viktigt att behålla utsikten, murar, trappor och räcken,
men också se över hela platsens belysning och göra
tillägg som exempelvis eﬀektbelysning på murarna.
Utsiktsplatsen kan göras till en mer torgliknande del
och terrasserna utvecklas mer mot en trädgårdskaraktär
med blomsterprakt.
Grönt vardagsrum: Terrasserna skulle behöva
ges ett nytt innehåll med aktiviteter som t.ex.
konstutställning, café, gungor för vuxna eller
installationskonst.

1. Thor Modéens
Trappor,
2. Harald Lindbergs Trappor,
3. Utsiktsplats,
4. Trappor mot
Mosebacke.
Skala 1:1000.

Klevg
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Ekologisk infrastruktur: Det ﬁnns en hel del
stora träd som är värda att bevara. Om det inte är
möjligt bör de ersättas vid upprustning av parken.
Blomsterprakten behöver utvecklas i parken och att
skapa fjärilsrabatter, artrika planteringar, holkar och
insektshotell bör vara med i en framtida utveckling.
Dagvattenhantering är också en viktig fråga i en
framtida utveckling.

Bevara:
•
•

Trappor, räcken och murar
Utsikten

Vårda:
•

Hela platsen måste rustas upp

Utveckla:
•

Ta fram ett nytt upprustningsprogram för hela
parken tillsammans med Traﬁkkontoret

Parkens övre terrass med fantastisk utsikt och stor utvecklingspotential.
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138. Ugglegränd
n
tgata
Tavas

Beskrivning

gränd

Uggle

Karaktär: Trappanläggning
Innehåll: På Ugglegränd ﬁnns ett granittrapplopp som
leder upp till Tavastgatan från Brännkyrkagatan.

Analys
Grön karaktär: Ugglegränd ligger inom en av de
särskilt utpekade värdekärnorna inom riksintresse för
kulturmiljövården. Runt trappan ﬁnns planteringar
som är i behov av upprustning. Körsbärsträdet behöver
utredas om det ska ersättas med ett nytt. Planteringarna
borde ingå i sommarblomsprogrammet och planteras
med sommarblommor. Träräcket som ﬁnns längs den
ena planteringsytan bör bytas ut mot ett smidesräcke.
Platsen bör återupprättas som en ﬁn liten pärla.

1

n

gata

kyrka

Bränn

1.Trappa med träd. Skala 1:1000.

Grönt vardagsrum: När denna plats planteras med
sommarblommor borde en parksoﬀa placeras här så att
man kan njuta av blomsterprakten.
Ekologisk infrastruktur: Sommarblommorna bör
locka till sig fjärilar och bin.

Bevara
•

Den vackra trappan i den kulturhistoriska
miljön

Vårda:
•

Körsbärsträdet - behöver eventuellt ersättas

Utveckla:
•
•
•

Planteringarna till att ingå i
sommarblomsterprogrammet
Byt ut träräcke till smidesräcke
Sittplats

Trappan med dess fina järnstaket upp mot Tavastgatan.
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Övriga parkytor
Övriga parkytor är kategorin där de mindre
grönytor som idag har få rekreativa värden ﬁnns
samlade. Dessa ytor kan ha ekologiska värden
eller värden för ekosystemtjänster.
Bild från Alsnögatan

at
an

139. Alnsögatan/Hammarbyhamnen

Storlek: 0,12 ha
Karaktär: Övriga parkytor
Innehåll: På sydvästra sidan om Alsnögatan består
grönskan av en rad med träd och gräsremsor kring
en stor buskplantering (3). Mot kajen ﬁnns en trappa
utmed en terrasserad trädplantering med kantstöd av
granit (1). Terrasserna är planterade med perenner.
Här ﬁnns också en boulebana och parksoﬀor. I
anslutning till malmgården (2), på gatans norra sida,
ﬁnns gräsytor och uppvuxna träd. En klippt häck utgör
gräns mot malmgården och en mittgång leder fram till
huvudbyggnaden.

Grön karaktär: Malmgårdsfastigheten ägs av en
byggherre som planerar bostadsbebyggelse på tomten.
I kommande detaljplanearbete bör stor hänsyn tas till
malmgården och dess trädgårds stora kulturhistoriska
värden. En återskapad trädgård skulle också ge stora
sociala och ekologiska värden i den tätbebyggda
stadsmiljön.
Grönt vardagsrum: Boulebanan på kajen
används och bör behållas. Här kan man sitta skyddat
under träden. Här kan platsens lekvärden höjas
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Ekologisk infrastruktur: De ekologiska värdena är
träd, täta buskage och ruderatmark. Trädgården vid
malmgården är förfallen, men bra för den biologiska
mångfalden. Vid omvandling av platserna runt
malmgården är det viktigt att tänka på att bevara så
många beﬁntliga träd som möjligt, skapa äng där det är
möjligt, skapa artrika och planteringar och tänka på att
ta hand om dagvattnet på platsen.

ne

3

Als

nög

1
4

1. Terrasserad trädplantering, 2. Hovings malmgård,
3. Rad med träd. Skala 1:2000.

Bevara:
•
•

Analys

2

rra

Beskrivning

med exempelvis en lekskulptur. Terrassytornas
perennplanteringar vid kajen behöver kompletteras i
kanterna.

No

Planteringen nere vid kajen anlades i samband
med bostadsbyggandet i Norra Hammarbyhamnen.
Planteringarna norr om Alsnögatan är en rest från
Hovings malmgårds trädgård.

ög

Historik

•

Trädgårdens historiska koppling till
malmgården (2)
Malmgårdens koppling till Åsöberget och till
Hammarby Sjö
Möjligheten att spela boule vid kajen (1)

Vårda:
•
•
•

Gallra träden i terrasserna och pilträden (1)
Klippa gräsytan (3) mer sällan
kompletteringsplantera i terrasserna (1)

Utveckla:
•
•
•
•
•

Lekskulptur vid bouleplanen (1)
Belysning i träden (1)
Sittbänk i granitmuren vid terrasserna (1)
Se över slänten (4), plantera mer buskar
I samband med detaljplanearbete ta fram ett
program för parken runt Hovings malmgård

Boulebana under träden.
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140. Hornsgatan kv Krukmakaren
Historik
1901 sprängdes berget bort och Hornsgatan går sedan
dess ända ner till Liljeholmsviken. Innan dess gick
vägen endast fram till nuvarande Ansgariegatan där
ett berg låg i vägen och man ﬁck fortsätta norrut i
Hornskroken till nuvarande Brännkyrkagatan.

Beskrivning
Storlek: 0.1 ha
Karaktär: Övriga parkytor
Innehåll: Längs Hornsgatans södra sida vid kv
Krukmakaren ﬁnns en allmän yta i form av en
bergsskärning. Här och var växer buskar och småträd.

Ekologisk infrastruktur: De ekologiska värdena kan
utvecklas genom tillägg av ytterligare vegetation samt
insektshotell och fågelholkar.

atan

1

sg
Horn

De träd som ﬁnns bör bevaras och kompletteras med
holkar. För att ytterligare göra detta till en grön plats
borde klätterväxter etableras längst bergsskärningen.
Den vegetation som växer i bergsskärningen bör
bevaras.

1. Bergskärning. Skala 1:2000.

Analys
Grön karaktär: Platsen skulle kunna förbättras
genom belysning av bergväggen och genom att placera
parksoﬀor längs gatan. Det är dock viktigt att soﬀorna
placeras så att dessa inte stör driftsfordon.
Grönt vardagsrum: Genom belysning av
bergsväggen kan man öka tryggheten på platsen och
sittplatser kan ge trötta ben vila.

Bevara:
•
•

Stora träd
Vegetationen i begsskärningen

Vårda:
•

Växtligheten

Utveckla:
•
•
•
•

Klätterväxter
Belysning
Sittplatser
Vild blommande karaktär och holkar/
insektshotell

Bergskärningen längst Hornsgatan.
Hornsgatan kv Krukmakaren
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141. Ekodukter
Historik

Beskrivning
Storlek: 0,1 ha
Karaktär: Övrig parkyta, landskapsbroar
Innehåll: Hammarby Sjöstad kopplas ihop med
Nackareservatet via två ekodukter (1,2), d.v.s. broar
över Södra Länken som är planterade med träd och
buskar. Norr om ekodukterna ﬁnns på ömse sidor
av kanalen grässluttningar med grupper av träd. Ett
antal parkvägar med trappor ﬁnns i anslutning till
ekodukterna.

Analys
Grön karaktär: Den norra ekodukten över
till Nackareservatet och Sickla är en gång -och
cykelväg och den södra är en bil -och gångväg. Båda
ekodukterna innehåller ﬂera sorters träd och buskar
som eﬀektivt skymmer Södra Länken och visuellt
avskärmar gång -och cykeltraﬁkanter på från den hårt
traﬁkerade vägen. Gräsytan mellan Sickla park och
den norra ekodukten är i behov av upprustning.

Ekologisk infrastruktur: Ekodukterna fungerar
som spridningsvägar för ﬂera arter. Den ena av dem
(2) kopplar främst ihop eksambandet som löper från
Nackareservatet och binds ihop med Sickla udde. För
att ytterligare öka de ekologiska värdena skulle ett
fältskikt med örter kunna utvecklas på ekodukterna.
Även död ved kan med fördel få ligga kvar.

4
3

4
2

Ham
ma

Grönt vardagsrum: Ekodukterna länkar inte bara
ihop de ekologiska sambanden utan också de sociala
och gör att den stora barriären Södra Länken lätt kan
överbryggas. Ekodukterna används för promenader,
motion och hundrastning. Gräsytan vid den norra
ekodukten har höga sociala värden och används
väldigt mycket för bollspel på sommarhalvåret och
pulkaåkning på vintern.

Fa
rby brik

ken

än

äg
sv

1914 antog stadsfullmäktige att en ny farled
skulle byggas genom Danviken, ända fram till
Liljeholmsviken. Längst den nya farleden i Hammarby
Sjö avsattes mark för hamn -och industriområden. På
40-talet hade området utvecklats till ett småskaligt
arbetsområde, pga. ständiga rivningshot ﬁck
bebyggelsen en tillfällig karaktär och kom till stor del
att bestå av olika plåtskjul. 1998 började platsen rivas
för att ge plats åt den nya bebyggelsen i Hammarby
Sjöstad. Ekodukterna byggdes vid millennieskiftet.

L
dra

Nacka kommun

Sö

41

1. Ekodukt över till Hammarbybacken, 2. Ekodukt över till
Sickla, 3. Gräsyta för bollspel och pulka. Skala 1:2000.

Bevara:
•
•

Gräsyta med pulkabacke och bollspel
De ekologiska och sociala sambanden som
ekodukterna skapar

Vårda:
•

Låt död ved ligga kvar

Utveckla
•

Ett fältskikt med örter

Gräsyta för bollspel som fungerar som pulkabacke vintertid.
260

|

142. Område vid
Hammarbybacken
Historik
Hammarbybacken började anläggas 1983 genom att
stora mängder fyllnadsmassor tippades på platsen.
Backen iordningställdes som skidanläggning och
invigdes 1990. Området mellan backen och Södra
Länken ordnades 2007.

Beskrivning
Storlek: 0,1 ha
Karaktär: Övriga parkytor, naturkvarter
Innehåll: Norr om Hammarbybacken ﬁnns
parkeringsplats, utegym (3) hundrastgård (2) samt
och ett område med bord och bänkar. I anslutning
till sittplatserna har ett antal nya träd planterats.
I östra delen ﬁnns en fuktalskog (4). Där ﬁnns
förutom fuktal också björk och sälg. I området ﬁnns
också hasselbuskar. Hammarbybacken förvaltas
av idrottsförvaltningen. Endast de områden som är
färglagda på kartan förvaltas av stadsdelsförvaltningen.
Fuktalskogen tillhör Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Analys
Grön karaktär: Området är en viktig entréplats till
skidanläggningen liksom även en viktig utgångsplats
för motion och friluftsliv i Nackareservatet. Entréerna
in till området går genom ekodukterna eller via
gångvägar från Sickla. Området är väldigt bullerstört
från Södra Länken. Utegymmet är populärt och har en
bra placering. Hundrastgården skulle kunna förses med
ﬂer träd och sittplatser.

Grönt vardagsrum: Här samlas många motionärer,
löpare, skidåkare och cyklister och man kan även
hyra kajak. Här hålls valborgsﬁrande som lockar
mycket folk från både Hammarby Sjöstad och
Sickla. Dricksvatten ﬁnns i anslutning till utegymmet
och toalett i anslutning till skidstugan. Trots det
bullerstörda läget är området välanvänt. En grillplats
vid vattnet skulle ytterligare öka användandet av
platsen.
Ekologisk infrastruktur: Fuktalskogen har en rik
biologisk mångfald. Hela området vid Nackareservatet
är en potentiell spridningskorridor, här ﬁnns ﬂera
värdefulla habitat som våtmarksmiljö, ädellövträd,
täta buskage samt ruderatmark. Död ved ﬁnns i
fuktalskogen. Här ﬁnns gott om treskiktsvegetation och
bra förutsättningar att ta hand om dagvatten.

Nacka kommun
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1. Hammarbybacken, 2. Hundrastgård, 3. Utegym, 4. Fuktalskog, 5. Sickla sjö. Skala 1:4000.

Bevara:
•
•

Utegymmet
Dricksvattnet vid utegymmet och toaletten
vid skidstugan

Vårda:
•

Ytorna runt utegymmet

Utveckla:
•
•
•
•

Vintersittplatser
Grillplats
Hundrastgården, plantera träd och tillföra
sittplatser
Fler aktiviteter

Mycket naturstrand längs Sickla kanal.
Område vid Hammarbybacken

| 261

143. Områden vid
Skanstullsbron

ötag
atan

n

| Områden vid Skanstullsbron

6
4

5

Analys
Grön karaktär Ett detaljplanearbete pågår för hela
detta område med bebyggelse och nya kopplingar till
beﬁntlig bebyggelse. Planprogrammet är tillfälligt
vilande. Tillsvidare ﬁnns det en del åtgärder som kan
tillämpas på platsen.
Område 1: Kontinuerligt hålla efter planteringarna. En
ny trappa som skulle kunna förbättra gångﬂödet mellan
Skansbron och den nedre nivån vid järnvägsravinen
borde utredas.
Område 2: Ravinen är en bortglömd resurs som
skulle kunna få annan användning, tex för tillfälliga
evenemang.
Område 3: Förbättra dålig gräsyta och kontinuerligt
förbättra planteringarna.
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Område 5: Området ligger längs stranden väster om
broarna. Här ﬁnns busk- och trädplantering.

sbro

Område 4: Område med trappa mellan Norra
Hammarbykajen och Skansbron. Här ﬁnns en
Graﬃtivägg som används ﬂitigt.

sbro

Område 3: En slänt mellan Skanstullsbron och
Bohusgatan med trädplanteringar och med gräs
närmast gatan.

Skan

Område 2: Järnvägsravinen är ett område med
järnvägsspår under broarna. Runt spåret ﬁnns det
busk- och trädvegetation. Under broarna ﬁnns ett stort
upplagsområde.

2

stull

Område 1: Längs parkvägen från Ringvägen ner till
Östgötagatan ﬁnns stora planteringar med spirea
som planterades i samband med byggandet av
Eriksdalsbadet. Här ﬁnns även ett antal större lövträd.
Längs parkvägens östra del ﬁnns stora ﬁna italienska
popplar.

7

Skan

Storlek: 1.7 ha
Karaktär: Övriga parkytor
Innehåll: I området runt Skanstullsbron ﬁnns
olika gröna ytor bestående av gräs, buskar och
trädplanteringar.

1. Plantering längst
parkväg,
2. Järnvägsravinen, 3.
Slänt mellan Skanstullsbron och
Bohusgatan,
4. Trappa mellan Skansbron och Norra Hammarbyhamnen,
5. Entré till Eriksdalslunden,
6. Norra Hammarbyhamnen,
7. Möjlig framtida
koppling.
Skala 1:2000.

Östg

Beskrivning

3

1

Område 1: Parkväg mellan Ringvägen och Östgötagatan.

Område 4: Kontinuerligt förbättra planteringarna.
Område 5: Strandpartiet skulle kunna vara en attraktiv
entré till Eriksdalslundens strandpromenad och det
behöver utredas hur detta skulle kunna utformas.
Belysningen bör ses över under Skansbron.
Möjligheten att komplettera med en trappa mellan
Skansbron och Folksam (7) bör också utredas.
Grönt vardagsrum:
Dessa tillfälliga platser som väntar på exploatering
borde användas mer till tillfälliga evenemang, popup parker och experimentplatser. Tillsammans med
verksamheterna runt platsen kan man utveckla
järnvägsravinen och platserna under bron.
Område 2: Järnvägsravinen

Ekologisk infrastruktur: Platserna har många
ekologiska värden med täta buskage och träd men
också gräs som klipps sällan och tillåts få växa sig
längre. Detta bör bevaras men sly behöver rensas
kontinuerligt när det hindrar framkomlighet och blir en
trygghetsfråga, främst vid område 5.

Bevara:
•

Vegetationen

Vårda:
•

Vegetationen

Utveckla:
•
•
•
•

Belysning under Skansbron
Entré till Eriksdalslunden
Platserna under bron
Se över gångförbindelserna till
Tullgårdsparken

Område 3: Slänt mellan Skanstullsbron och Bohusgatan.
Områden vid Skanstullsbron
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144. Parktomt Nytorget
Historik

3

Ekologisk infrastruktur: Parken har höga
ekologiska värden då den består av träd och buskar
som fått utvecklas fritt. Naturliga platser som dessa
har ofta förutom höga ekologiska värden också höga
lekvärden för barn. Detta är en ovanlig biotop mitt inne
i staden.

4
2

1

Gata

Storlek: 0,13 ha
Karaktär: Övrig parkyta, täppa, lekpark
Innehåll: På Skånegatan, i anslutning till den äldre
bebyggelsen vid Nytorget (1) ﬁnns en liten inhägnad
park (2). Parken har typisk söderkaraktär och är idag
bergig och vildvuxen.

an
egat

Skån

rnas

Beskrivning

Grönt vardagsrum: Platsen är idag inte tillgänglig
för allmänheten då den ligger bakom ett plank. Entré
sker genom en port från Nytorget där porten oftast är
låst. Platsen fyller en stor funktion för förskolans barn
som leker på tomten.

tie
Rens

Platsen var fram till 1932 en del av Vitabergsparken
(4). Nedsprängningen och breddningen av Renstiernas
gata innebar att den tidigare bergsanknutna
småhusbebyggelsen vid Nytorget blev frikopplad från
berget. Det numera obebyggda berghörnet har fungerat
som parkmark åtminstone sedan stadsplanen från
1974.

1. Nytorget, 2. Parktomt, 3. Förskola, 4. Vitabergsparken.
Skala 1:1500.

Analys
Grön karaktär: Parken består av en vildvuxen yta på
en bergig tomt. Den ligger inom en av riksintresset för
kulturmiljövården särskilt utpekade värdekärnor, ”nr
7 Vita Bergen med parken” och är en av de få sparade
bergsformationerna. Platsen har erosionsproblem
som måste tas om hand innan de blir till fara för
allmänheten. Planer har funnits på att bebygga
platsen med bostäder. Våren 2019 beslutades att inte
gå vidare med dessa planer. I stället bör ett program
för upprustning tas fram. I detta skulle ingå att öka
tillgängligheten till parken och skapa kopplingar till
Nytorget, Renstiernas Gata men kanske även över till
Vitabergsparken. En programidé kan vara att behålla
delar av den naturliga vegetation och utveckla en
naturlek.

Bevara:
•
•

Kulturhistoriska bergsformationen med höga
kulturvärden
Ekologiska värden

Vårda
•

Åtgärda parkens erosionsproblem

Utveckla:
•
•

Ta fram ett upprustningsprogram i samråd
med närboende och förskola
Naturlek

Sly i naturmiljö med stora ekologiska värden.
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145. Parktomt Stigbergsgatan
Historik
Parktomt som under lång tid har funnits i området och
som utnyttjats för odling av kringboende.

Beskrivning
Storlek: 0,1 ha
Karaktär: Övrig parkyta

Innehåll: Granne med Blockmakarens (2) hus
ﬁnns en obebyggd plats med uppvuxna träd, omgiven
av mur och plank. Porten i planket är låst och platsen
är idag delvis brukad och delvis vildvuxen.

Grönt vardagsrum: Platsen ska inbjuda till vistelse
och erbjuda sittplatser i sol och skugga men även
blomsterprakt, detta ska vara en plats för lugn och ro
som ansluter till platsens historia.
Ekologisk infrastruktur: Det ﬁnns ett par stora
träd i parken som bör bevaras, att göra parken så
grön som möjligt med ﬂer träd, fjärilsrabatter, artrika
blommande buskplanteringar och en strategi för
dagvattenhanteringen är viktigt vid en nyanläggning av
park.

Analys
Grön karaktär: Genom springor i planket kan
den helt stängda platsen anas. På platsen pågår ett
rivningsarbete där fastighetsägaren river murar som
var i dåligt skick. 2011 gjordes en planändring av
platsen från parkmark till kvartersmark då en förskola
skulle byggas här. Förskolan blev inte av och platsens
användning borde ändras i detaljplan tillbaka till
parkmark. Då skulle förutsättningarna för att utveckla
en ny trevlig södermalmstäppa lik Anna Lindhagens
Täppa eller Stigbergstäppan (3) skapas. I denna del
av det kulturhistoriska Södermalm skulle en ny täppa
bli en målpunkt i området. Muren bör vara kvar, men
att öppna upp och göra en tydlig inbjudande entré till
parken är viktigt. Parktomten ligger inom en av de
särskilt utpekade värdekärnorna inom riksintresse för
kulturmiljövården.

1
3
2
atan

Stigbergsg

1. Parktomt Stigbergsgatan, 2. Blockmakarens hus, 3. Stigbergstäppan. Skala 1:1000.

Bevara:
•

Träden och muren

Vårda:
•

Ändra tillbaka till parkmark i detaljplanen

Utveckla:
•

En ny södermalmstäppa som målpunkt i den
historiska miljön vid Stigbersgatan

Platsen ligger innanför en fin mur med plank. T.v. syns
Blockmakarens hus som ligger granne med parktomten.
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