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Solrosparken – godkännande av program och
genomförande
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
program och genomförande av upprustningen av
Solrosparken enligt utformningsalternativ B.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till program för
upprustningen av Solrosparken enligt utformningsalternativ B (se
bilaga 1).
Upprustningen av Solrosparken kommer att genomföras under två
år. 2020 utfördes programarbete, vintern 2020-2021 utförs
projektering och upprustningen planeras att utföras under 2021.
Bakgrund
Under 2020 erhöll stadsdelsnämnden, inom ramen för stora
parkinvesteringar, 0,5 mnkr för att arbeta fram ett programförslag
för en upprustning av Solrosparken samt påbörja projektering. I
investeringsplanen för 2021 planeras projektet tilldelas 3,5 mnkr för
genomförandet.
Ärendet
Solrosparken är en liten park på Katarinaberget. Parken ingår i en
av de särskilt utpekade värdekärnorna inom riksintresset för
kulturmiljövård, Stockholms innerstad med Djurgården, och omges
av fina kulturhistoriska kvarter.
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Solrosparken är sliten och behöver rustas för att återfå sina
vistelsekvaliteter. Även gränden som leder fram till utsiktsplatsen
ingår i parken och både gränden samt utsiktsplatsen är också i
behov av upprustning.
Under året har en programhandling för upprustningen tagits fram.
Innan programarbetet påbörjades anlitade förvaltningen
Stadsmuseet för att ta fram en antikvarisk förundersökning för
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parken. Förundersökningen har varit ett kunskapsunderlag i arbetet
med programhandlingen (se bilaga 2).
Målet med upprustningen av Solrosparken och gränden är att
utveckla och förbättra användbarhet, trygghetsupplevelse och
skötselförutsättningar samtidigt som platsen bättre anpassas till den
kulturhistoriska miljön.
På grund av coronapandemin har ingen fysisk medborgardialog
hållits i parken under programarbetet. Istället genomfördes ett
digitalt samråd. På stadens hemsida, under ”Stockholm Växer”
finns en projektsida där parkupprustningen beskrivs. Mellan den 24
augusti och 5 september 2020 fanns också en informationsskylt i
parken där en sammanfattning av programförslaget presenterades
samt en hänvisning till den digitala projektsidan. Där fanns
adressuppgifter till förvaltningen för den som önskade lämna
synpunkter på förslaget. Papperskopior av informationsskylten
sattes även upp på närliggande fastigheters portar och förvaltningen
kommunicerade också informationen om det digitala samrådet på
sin Facebook-sida. Digital information om projektet finns att läsa
på: https://vaxer.stockholm/projekt/solrosparken-ska-rustas-upp/
Stockholm/solrosparken.
Av de synpunkterna som kom in var merparten positiva till
upprustningen. Samtidigt uttryckte många oro kring olika aspekter
kopplade till trygghet på platsen. Förvaltningen har därför efter det
digitala samrådet undersökt möjligheten att öppna platsen mer i
syfte att stärka överblickbarheten och skapa en ljusare plats så att
den upplevda tryggheten kan öka. I programhandlingen presenteras
därför två utformningsförslag där förslag A är det förslag som
presenterades på det digitala samrådet och förslag B är det förslag
som är en följd av de inkomna samrådssynpunkterna om platsens
upplevda otrygghet och förvaltningens undersökningsarbete med att
öppna platsen mer.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
och i pensionärsrådet den 16 november samt i rådet för
funktionshinderfrågor den 17 november 2020.
Synpunkter och förslag
I valet mellan utformningsförslag A och B rekommenderar
förvaltningen att förslag B realiseras. Förslag B möjliggör:
- En ökad upplevd trygghet på platsen.
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Bättre möjlighet att öka förståelse för platsens kulturmiljö.
En bättre samstämmighet med inkomna samrådssynpunkter.
Bättre förutsättningar för att rätta till ojämnheter i form av
sättnings- och vattenproblematik i gränden.

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till program för
upprustningen av Solrosparken enligt utformningsalternativ B.
I projektet kan det bli aktuellt med en marksanering då det
framkommit att delar av parken tidigare varit bensinmack.
Kostnader för en eventuell marksanering är inte medräknade i den
angivna investeringsutgiftssumman.
Jämställdhetsanalys
Både utformningsförslag A och B förväntas innebära ökad upplevd
trygghet i parken i och med att belysningen stärks och befintlig
vegetation ersätts med vegetation som kommer att få ett mindre
omfång än dagens. Utformningsförslag B innebär sannolikt mer
upplevd trygghet än förslag A, eftersom platsen öppnas upp mer i
det utformningsförslaget.
I medborgarundersökning från 2019 uppger 70 procent av de
svarande kvinnorna och 75 procent av männen att de känner sig
trygga i parker och grönområden i den stadsdel de bor. På frågan
om man är nöjd med utomhusbelysningen i den stadsdel man bor
svarar 72 procent av kvinnorna att de är nöjda och motsvarande
siffra för män är 81 procent.
Svaren visar att kvinnor i högre utsträckning inte är nöjda med
utomhusbelysningen i stadsdelen samt att fler kvinnor än män
känner sig mindre trygga i parker och grönområden. Bättre
belysning och en översyn av vegetation kan därför ses som åtgärder
som bidrar till att kvinnor i högre utsträckning ska uppleva ökad
trygghet och en bättre belyst utomhusmiljö.
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