
Föreningen SÖDERMALMSPARKERNAS VÄNNER    

 

Verksamhetsberättelse 2019  

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda styrelsemöten och ett arbetsmöte för 

att skicka kallelse och verksamhetsberättelse till årsmötet. Många frågor har 

behandlats via Epost.                                              

Händelser under år 2019  

Föreningen firade sitt 30-årsjubileum på årsmötet den 24:e april på Stora Henriksvik 

på Långholmen med buffé. Lasse och Christina stod för lokalen och blåbärskaka till 

kaffet.  

Hedersgäst var Kenneth Kempendahl från Södermalms parkförvaltning. Kenneth var 

med vid bildandet av vår förening 1989. Han berättade att förvaltningen ville ha ett 

”bollplank” inför de stora byggplaner som planerades. Han var också den som ivrade 

för att brukaravtal med de odlingsintresserade skulle införas. Nu gick han i pension och 

avtackades av oss med tal, Bengt Edlunds bok Vårt Gröna Stockholm och blommor. Vi 

hoppades att hans efterträdare skulle bli en lika intresserad parkförvaltare som han 

varit. 

Två ungdomar, Saga och Emmanuel Johansson bidrog med egenhändigt skriven och 

komponerad sång om att bevara den hotade Tjurbergsparken. 

På årsmötet röstades en höjning av medlemsavgiften igenom från 100 kr till 150 kr. 

Pågående detaljplaner 

Bussterminalen i Katarinaberget  

I november 2018 ansökte Stadsbyggnadsnämnden via delegation om mark-och bygglov 

för in-och utfartsrampen till bussterminalen som övergår i en tunnel under marknivån. 

Rampen har endast två filer- en för infart och en för utfart. Enligt nya föreskrifter i 

Landstingets Trafikförvaltnings Riktlinjer för utformning av terminaler 2018 ska en 

terminal med gemensam in- och utfart ha 3 filer så att det finns omkörningsmöjlighet 

om en buss havererar eller så att utgången inte blockeras vid en olycka. Vår förening 

överklagade mark-och bygglovet till Länsstyrelsen den 11 november 2018 på grund av 

bristande säkerhet för både resenärer och bussförare genom att de nya 

säkerhetsföreskrifterna med 3 filer i in-och utfarten till Katarinaterminalen, inte 

uppfylldes. 

I februari 2019 vände sig Resenärsforum med ca 3000 medlemmar till 

Transsportstyrelsen, som har det yttersta ansvaret för säkerhet i trafiktunnlar, för att 

uppmärksamma dem på den bristande säkerheten i Katarina terminalen, som i sin 

helhet kan ses som en tunnel som går in i och runt vänthallen och ut igen, en s.k 

säcklösning. Även vi vände oss till Transportstyrelsen eftersom Länsstyrelsen ännu inte 

svarat. Svaret från Transportstyrelsen blev att säkerheten i Katarinabergsterminalen 

var kommunens ansvar då den klassats som kvartersmark i detaljplanen.                                                                                                                                                               

Den 10 mars kolliderade en gasbuss vid infarten till Klaratunneln och exploderade.  

Den 11 mars kallade Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) SKL,Transportstyrelsen, 

Trafikverket, MSB och Sveriges Bussföretag till ett säkerhetsmöte med anledning av 

bussexplosionen. Eneroth sade att säkerhetsaspekten i just tunnlar ska prioriteras. 

https://www.svd.se/sakerhetsmote-efter-bussolycka


Detta möte ledde inte till någonting beträffande Katarinaterminalen. Länsstyrelsen 

avvisade vår överklagan den 5 april med hänvisning till att detaljplanen vunnit laga 

kraft 4 maj 2018. Vi överklagade till Mark-och miljödomstolen, som avslog vårt 

överklagande den 27 augusti 2019 med samma motivering, att detaljplanen för 

Katarinaterminalen hade vunnit laga kraft och betecknades som kvartersmark. 

Säkerheten är kommunens ansvar. 

 Vi ansåg det meningslöst gå att vidare till Mark-och miljööverdomstolen, som året 

innan avslagit vår överklagan av detaljplanen för bussterminalen med hänvisning till att 

Mark-och miljödomstolen godkänt den. 

Ingen av de myndigheter vi och andra vänt sig till har velat ta upp säkerhetsrisken 

med att tunnelinfarten inte uppfyller de senaste fastställda kraven på 3 filer då in-

och utfart till en bussterminal är gemensam  

Lundagatan Var uppe till beslut i oktober. Vi yrkade på avslag och det gjorde även 

Stadsdelsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden återremitterade planen med uppdrag att 

planera för 2 stora huskroppar med 40 lägenheter i grönstråket istället för de 17 

lägenheterna i radhus! Nytt samråd utlovades. 

Nytorgsberget – Bondesonen större 30 lgn. Nytorgsberget ingår i Nytorgets Kulturreservat, 

som är en del av riksintresset värdekärnan Vita bergen-Nytorgsområdet. En värdekärna har 

högsta bevarandevärdet för kulturmiljön.                                                                                                                                   

En glad överraskning blev att detaljplanen avslogs av stadsbyggnadsnämnden.  

Kv. Bondesonen -Malongenparken ligger i ovanstående värdekärna.20 lägenheter, var 

uppe till beslut i stadsbyggnadsnämnden i december men bordlades. 7 stora 

luftrenande lönnar längs Renstiernas gata, 1 stor balsampoppel,  1 kastanj och 2 stora 

körsbärsträd måste fällas. Flera mkt stora träd av olika slag står i gränsen till 

detaljplanen. De har en stor del av sitt rotsystem under Malongenparken och kan 

skadas av husbygget. Trädens ekosystemtjänster har stor betydelse för hela området.* 

Vi yrkade avslag på detaljplanen.                                                                                             

När den togs upp för antagande i Stadsbyggnadsnämnden skrev vi både till nämnden 

och direkt till nämndens ledamöter. Ärendet bordlades 12 december.  

Tjurbergsparken - Van der Huff 8   80 lgn öster och söder om bostadsområdet i kv 

Metern och f.d Teaterhögskolan, båda riksintressen – blåmärkta.  Samråd väntas.  

Bergsgruvans park 57 lgn 300 kvm butiker söder om gångvägen under 

Rosenlundsgatan. Stora träd där renar luften på bollplanen och i parken.               

Samråd väntas. 

Bergsgruvans park Söders största daghem fördröjt. 

Romans park 70 lgn Pendeltågstunneln klar. Bebyggelse aktuell igen. Ännu inget nytt 

samråd. 

Högalidsgatan Borgerskapets Enkehus och Gubbhus 70 lgn i spetsen Högalidsgatan-

Heleneborgsgatan, delvis i parken ovanför. Inget samråd än. 

Marievik på Liljeholmssidan. Från 300 lgn 2011 utökades planen 2015 till 1000 lgn  

med förskolor och nya kontor (istället för dem som rivs).  Ett kluster av höghus skulle 

skugga Södermalms strandpromenad. Barnens ute miljö var urusel. Efter hård kritik 

ställdes planen ut för granskning 2019. Ett höghus hade sänkts från 38 till 32 våningar, 

de andra hade höjts. Lägenhetsantalet hade sänkts till 960 lgn, de höga husen flyttats 

en aning bort från stranden och skuggar strandpromenaden en aning mindre. 



Utemiljön för barnen är lika usel som förut. De hänvisas till lekplatser i Årstadal som 

redan idag är överbefolkade.   

Hovings malmgård söder om kv.Persikan och Åsöberget. Hela området är 

kulturreservat. Einar Mattson fick köpa tomträtten och huset 2002 mot att han rustade 

upp malmgården, som är av byggnadsminnesklass - blåmärkt.                                                                                                                

I trädgården står en stor ek, 5,05 m i omkrets, som har statligt skydd och många andra 

värdefulla träd. Barnen i angränsande skola, som har mycket liten gård, leker där, 

klättrar i träd och åker pulka på vintern.  

Einar Mattsson har lämnat in ett nytt byggförslag med ännu fler hus än tidigare.           

En grupp vi är med i arbetar intensivt med att rädda trädgården. Norr om malmgården 

bebyggs kv. Persikan med 1 240 lgn med små mörka gårdar. Malmgårdens trädgård 

behövs för lek och rekreation för befintliga och kommande boende. 

Pålsundets öde är ovisst. 32 655 har skrivit under protestlistan Var rädd om Pålsundet .  

Båtbryggorna verkar få vara kvar men vad som händer med de stora pilarna och övriga 

träd mellan broarna talas det inte om. Vår förening med Christina Trapp förbereder ett 

alternativt förslag som skonar strandpromenaden från all trafik utom gående. 

Ny parkplan 

Södermalms parkplan antogs av stadsdelsnämnden i september. Ett stort arbete har 

lagts ned på kapitlen om parkernas stora betydelse för hälsa, socialt liv, biologisk 

mångfald och ett förbättrat stadsklimat. Sidorna om detta skulle kunna användas som 

lärobok.                                                                                                                                           

Vi har en stor invändning mot förslaget för Södermalmsskolans skolgård, som föreslås 

omvandlas till park med en stor damm i mitten. Det betyder att den stora planen för 

fotboll, handboll och brännboll försvinner. Planen används flitigt under eftermiddagar 

och helger samt sommartid, då många barn och ungdomar fortfarande är kvar i stan. 

Det finns inga andra bollplaner för spontanlek i närområdet medan Mariatorgets 

populära park med stor damm-fontän ligger i nästa kvarter.  

Nya detaljplaner samråd i december 2019                                                                                                             

Två byggen på gårdar. På 1960-och70talet revs gårdshus för att göra bättre gårdar och 

släppa in luft och ljus. Nu bygger man igen större gårdar istället och försämrar för de 

boende och allra mest för barnen.  

.Kv.Bergsgruvan större 9, 12 lgn korsningen Timmermansgatan-Högbergsgatan. 

Tillbyggnad på befintligt hus så att öppningen på Högbergsgatan täpps igen. Det 

innebär att 2 träd fälls, en gräsmatta bebyggs och all sol på gården och i intilliggande 

fastighet försvinner. I den fastigheten finns 28 barn som leker på gården. Det är en stor 

förlust om de mister allt solljus. De mindre barnen kan inte själva gå till Bergsgruvans 

park och leka och därför har gården en särskilt stor betydelse för dem. Vi har yrkat 

avslag. 

Båtsmannen större 19 Folkungat.70, 12 lgn i gårdshus. Gården är inte särskilt stor men 

har 3 träd, en magnifik alm, en lind, ett päronträd och en gräsmatta. Dessa träds 

ekosysystemtjänster* är viktiga då grannkvarteren är tättbebyggda med små gårdar 

utan grönska. Detta senare tas ironiskt nog som skäl för att bygga igen den enda litet 

större trädbevuxna tomt som finns, där barnen kan leka! Alla ska ha det lika dåligt! Vi 

har yrkat avslag. 

 

 



*Urbana Ekosystemtjänster: 

Träd renar luften från avgaser och partiklar, tar upp koldioxid och producerar syre, 

mildrar effekten av skyfall, sänker temperaturen heta dagar med sin skugga och 

avdunstning och bidrar till den biologiska mångfalden. 

Övrigt 

Vårt medborgarförslag om insamling av allt matavfall på Södermalm togs väl upp och verkar 

ha ”ynglat av” sig. Den 4 november beslutade fullmäktige att: Om drygt ett år måste 

Stockholms alla krogar och kaféer sortera sina matrester, om de serverar mer än 25 portioner per 

dag. 2023 blir det obligatoriskt för hushållen.  

Öppen vandring på Långholmen tisdagen 27 augusti  

Vi såg på minnen av svunna tider på fängelseön. Christina Trapp berättade om 
återkommande hungersnöd och om 1700-talets försök att med modern 
kunskap förbättra skördarna - det vi idag kallar ekologisk odling. Fika på Stora 
Henriksvik och rundtur i köksträdgården, som den hade kunnat se ut på Bellmans tid. 
 
Samarbete med andra föreningar 
En insändare i Södermalmsnytt om att bevara Hovings malmgård och inte bygga i 

trädgården ledde till ett givande samarbete med medlemmar i Sjöstadens 

hembygdsförening. De hade redan startat ett arbete för att bevara gården. De har 

grundliga kunskaper om dess historia och kulturhistoriska värden. Två är barnbarns 

barnbarnsbarn till Lars Johan Hierta, som ägde gården och stearinfabriken under 

mitten av 1800-talet. 

Andra föreningar som vi samarbetat med under året är dels med Katarinas- och 

Sjöstadens hembygdsföreningar, dels med lokala grupper som arbetar med speciella 

planer, Lundagatan, Tjurberget, Nytorget-Malongen-parken och Pålsundet.                                                                           

Vi är med som utomstående förening i Förbundet för Ekoparken, FFE, och inbjuds till 

FFE:s aktiviteter och årsmöten (Ekoparken heter nu Kungliga Nationalstadsparken). Vi 

deltar även i nätverket Ny grön stad, som FFE var med och startade. Ny Grön Stad 

består av ett 30-tal natur-, miljö-, och frilufts-organisationer i Stor-Stockholmsområdet, 

som vill slå vakt om den gröna närmiljön och bidra till en hållbar stadsutveckling. 

Problemen utanför tullarna är desamma som våra. Det är inte bara i innerstaden som 

det planeras för byggen i parker och där barns behov av goda utemiljöer negligeras. 

Gruppen BUMS, Barns utemiljö i staden, arbetar för att sätta barnens behov i fokus i 

stadsplaneringen. Vi är också med i det nybildade Stockholms Parkförsvar som kallade 

alla parkintresserade till ett möte i höstas. 

       

Stockholm 2020-03-03  

 

        Anne Murray       Bitte Liberg       Britt Liwf       Cecilia Lagersvärd        Christina Trapp  

 

                                 Inger Löfroth        Hans Nihlén       Peter Meyer               

 

      

      



     Länkar 

      Föreningen Södermalmsparkernas Vänner  

     www.sodermalmsparkernasvanner.org  

     Katarina hembygdsförening 

     https://www.hembygd.se/katarina-hembygdsforening   

    och på facebook  

    https://www.facebook.com/katarinahembygdsforening/ 

     Förbundet för Ekoparken (FFE)  www.ekoparken.org 

     Ny Grön Stad   googla Ny Grön Stad   

     BUMS Barns utemiljö i staden  www.barnsutemiljo.com                                                                                                                      

     Pålsundet  googla Var rädd om Pålundet 

     Lundagatan  www.radhuslundagatan.se 

     Malongenparken             

https://www.skrivunder.com/radda_hundrastgarden_nytorgetstockholm  

     Hovingska Malmgården         

https://www.skrivunder.com/radda_hovings_malmgard 

 Den nybildade hembygdsföreningen med namn har ännu ingen egen hemsida            

men de har en sida på facebook . 

 Länk: https://www.facebook.com/groups/110710160377664/ 
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