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Värna Södermalms kulturhistoria och parker 

Under förra mandatperioden beslöt nämnden en sk startpromemoria för att i Tjurbergsparken på Sö-
dermalm bygga nya bostäder med sammanlagt ca 80 hyreslägenheter. Ingreppet innebär att en kultur-
historiskt värdefull miljö förvanskas och att Södermalm förlorar ännu en grönskande park. Vi som un-
dertecknat denna skrivelse vädjar till dig att sätta stopp för denna kulturhistoriskt aningslösa exploate-
ring.  

Stadsmuseet och Skönhetsrådet tog det ovanliga steget att tidigt i planprocessen uttala sig i starka or-
dalag om exploateringen och dess konsekvenser för hela stadsdelen och har i skrivelser bett Stads-
byggnadskontoret och nämnden att lägga ner byggplanerna. 

Vi instämmer i deras uppfattning att staden måste ta ett ansvar för hela Helgalunden med omgivning 
där topografi, landskap och skala på bebyggelse samspelar och bildar en unik kulturhistorisk helhet: 
den blåklassade Helgalunden med Allhelgonakyrkan som är klassad som kyrkligt kulturminne; det 
blåmärkta och även värdekärna i riksintresset (Stockholms innerstad med Djurgården) storgårdskvarte-
ret Metern med sin välbevarade 20-talsbebyggelse och miljö; den likaså blåmärkta skolan från 1930-
talet som är en lysande representant för funktionalismens skolbyggnader. Tjurbergsparken har ett kul-
turhistoriskt värde som en klassisk Stockholmspark från 1930-talet med en hög kvalitativ gestaltning 
och offentlig konst. 

Vi delar stadsmuseets uppfattning att den föreslagna bebyggelsen skulle utgöra både ett ”förvanskande 
och ovarsamt” ingrepp i hela detta kulturhistoriskt värdefulla område. Vi delar också skönhetsrådets 
konstaterande ”att viktiga kultur-, stads- och parkmiljövärden (skulle) spolieras” om förslaget genom-
förs.  

Vi vädjar därför till er att avbryta planprocessen och återta markanvisningen. 

Det är viktigt att du som ledamot har en rättvisande och sanningsenlig bild av alla värden som är för-
knippade med Tjurbergsparken.  Stadsbyggnadskontoret ger inte det i sin start-PM. Man förringar sna-
rare parkens betydelse genom att utan närmare precisering använda uttryck som ”trygghetsproblem” 
och ”tillgänglighetsproblem”.  Om staden verkligen vill utveckla Tjurbergsparken till sin fulla pot-
ential, så är det en väl genomtänkt upprustning som är lösningen och inte att utplåna parken genom att 
bygga fyra hus där. 

Stadsbyggnadskontoret går ytterligare ett steg och påstår helt frankt att en exploatering skulle innebära 
att parken ”förädlas”. Sanningen är att merparten av den användbara delen av parkytan skulle för-
svinna. Kvar blir en kraftig sluttning, svår eller omöjlig för människor att använda. Det är bekläm-
mande att kontoret på Orwells manér försöker göra svart till vitt. 

Skälen för att bevara Tjurbergsparken är många, starka och otvetydiga.  

En lång rad forskningsrapporter visar att parker och grönområden är bra för folkhälsan. Stressen mins-
kar och välbefinnandet ökar. Södermalm är en av de mest tätbebyggda stadsdelarna i Stockholm där 
stora delar endast har mellan 0-5 kvm grönyta per person inom en radie på 500 meter från bostaden. 
WHO rekommenderar 9kvm per person för att kunna leva ett hälsosamt liv i en stad. Värst drabbas 
barnen vars fysiska och psykiska utveckling hämmas av alltmer krympande områden för utelek. 



Parken ger upphov till betydelsefulla sociala värden. Den är en ovärderlig mötesplats för både unga 
och gamla. Tjurbergsparken är viktig inte minst för det ökande antalet pensionärer genom att den er-
bjuder sittplatser i en tyst och rofylld miljö. Parkourföreningar använder parken frekvent för träning 
för barn och unga. Vintertiden används parken för att leka i snön och för att åka pulka. Platser för att 
ses och mötas på är en förutsättning för att skapa social samvaro, trygghet och hemkänsla – byggstenar 
som behövs för att skapa en socialt hållbar stad. 

Parken rymmer också ekologiska värden som kommer att öka i betydelse under kommande år. De 
stora uppväxta parkträden bidrar till att minska luftföroreningar och partikelhalter och bidrar till ett 
gynnsamt klimat – både lokalt och i staden som helhet; tillsammans med de gröna ytorna sänker de tex 
temperaturen vid värmeböljor och kan hantera stora mängder vatten vid skyfall. Parken rymmer ett 
mycket rikt fågelliv i nyponbuskarna och i de stora löv- och barrträden.  

Vi vädjar därför till er att bevara Tjurbersparken och rusta upp den till sin fulla potential så att fler 
människor – istället för färre, får uppleva parken. 

Du har som ledamot viktiga beslut att fatta för stadens utveckling och framtid. Alla sådana beslut inne-
bär att du måste väga angelägna mål mot varandra. Det gäller också i detta fall. Staden har åtagit sig 
att bygga ett stort antal nya bostäder. Men staden har också ett ansvar för att kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer skyddas.  Som politiker har du också ett ansvar för att det redan extremt tätbefolkade Söder-
malm kan behålla sina parker som ger sina innevånare en boendemiljö som främjar hälsa, välmående 
och möjlighet till social samvaro. Här finns kulturhistoriskt värdefulla miljöer som kan förloras för all-
tid och en parkyta som aldrig kommer att återskapas om Tjurbergsparken bebyggs.   

 

Vi vädjar därför till dig att 

• avbryta planprocessen 
• återta markanvisningen 
• rusta upp Tjurbergsparken till sin fulla potential   
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