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 Parkplan Södermalm 2019 

Del 1 är en grundlig genomgång av alla aspekter som tänkas kan från historia och kulturhistoriska 
värden till  ekosystemtjänster. Ett oerhört arbete har lagts ner på detta och det har varit intressant 
läsning. En kunskapbank och uppslagsbok.  Kanske kunde den koncentreras ngt utan att innehållet 
förloras. Genomgående går förslagen ut på att vårda och varsamt utveckla befintliga värden. 

Några kommentarer 

LAYOUT del 1 

Det är svårt att orientera sig på kartorna för färgerna är bleka och kontrasterna svaga. Kvarteren är 
svagt grågröna och parkerna är svagt blågröna. De gröna nyanserna sinsemellan när de ska visa på 
skillnader är också svaga med några undantag. Starkare färger och klarare kontraster skulle 
underlätta, se Parkplan 2009. 

En annan sak vore bra om det går att ändra på. Flera texter står på ena sidan och kartan på baksidan, 
t.ex.s.72 utsikt och kartan på nästa sida s.73. Om det går vore det värdefullt att ha texten på vänster 
uppslag och kartan på höger. Då kunde man läsa texten och jämföra på kartan samtidigt. 

LAYOUT Del 2 

Översikt karta s.4 Skriv bara numren på parken med svarta siffror utan röd ring så syns det bättre var 
parken ligger, jmfr Parkplan 2009 del 2, karta s.5 

DEL  1Kommentarer 

Inledning s.7 Södermalm innehåller lite yta park per invånare. Jämförelse mellan kvadratmeter 
parkmark på Södermalm och antalet människor som ska dela på den bör läggas till. Det fanns med i 
Parkplan 2009 och också en jämförelse med andra stadsdelar. Ytan/inv är viktig att veta när man ska 
avgöra hur mkt mer som rimligen kan byggas - inte minst på parkmark.                                                          
Boverket rekommenderar 30-40 kvm/barn på förskolegårdar. Då kan man ha gräs som underlag. På 
mindre yta blir slitaget för stort att ha gräs. 

Pågående planprojekt s.24                                                                                                                                              
Bra att visa dessa projekt. I del 2 redovisas dessa parkers värden. Motståndet mot att bygga i fler 
parker är stort. Vi motsätter oss följande planprojekt: 1.Bergsgruvan vid Södra Stations entré,             
2. Hornsbruksgatan-Högalidsparken, 3. Lundagatan, 4. Malongenparken,5. Park Nytorget-
Nytorgsberget (har stoppats),6. Södra Skanstull, på det sätt som föreslagits, 7.Tjurbergsparken 

Stadsdelsparker s.37                                                                                                                                               
Dess area ska vara minst 3 ha.                                                                                                                                                      
I Stockholms parkprogram 2004 s.47 står att stadsdelsparker ska ha 5 - 50 ha och Kvartersparker 0,5 - 
5 ha?  Har måtten minskats för Stadsparker och kvartersparker? 

Bollspel s.62 .                                                                                                                                                                                                              
Det finns inte längre ngn fotbollsplan i Rosenlundsparken se Karta s.63. Hela ytan norr om kv. 
Alnmåttet är bebyggd och ett hus till, se Rosenlundsparken Del.2 s.26.  Alla översiktskartorna visar en 
felaktig bild av Rosenlundsparkens västra del. Se 47.Rosendal mindre s. 114. 

Det finns för få stora bollplaner för spontanfotboll eller brännboll på Södermalm. En stor bollplan 
som använts av Södermalmsskolans 800 elever på rasterna och sedan av ungdomar på kvällar och 
somrar byggs nu om till en park med en stor damm i mitten.  

Överhuvudtaget är barn- och ungas behov av utelek-och spel satt på undantag när kommunen 
planerar. Det snålas in på gårdar för förskolor och skolor, vilket leder till att parkerna blir överfulla 



och marken slits ner. Det ställer parkförvaltningen inför stora problem. Boverket rekommenderar 30-
40 kvm per barn på förskolegårdar Se Boverkets Gör plats för barn och unga! Rapport 8.                                                                                           
I Stockholm anses 10 kvm för lyx! 5 kvm och mindre är vanligt!  

Vattenkontakt s.75                                                                                                                                                               
Man bör vara restriktiv med att lägga ut nya bryggor i vattnet. De minskar vattenutsikten för dem 
som går på promenadstråket. 

Toalett och dricksvatten s.80                                                                                                                          
Toaletter bör anpassas bättre till omgivningens. Den stora gröna plåtbunker som placerats ut vid 
Stora Henriksvik på Långholmen är ett brutalt ingrepp i miljön. 

Kaféer och grillplatser I många parker föreslås att man ska ha kafé och grillplats. Vi föreslår att man 
ska vara litet restriktiv med detta. Det kan vara skönt att slippa grillrök och kaféer eller foodtrucks 
och bara vara till i parken.  

Gröna stråk s.81                                                                                                                                    
Lundagatan, är en viktig spridningskorridor med stor biologisk mångfald mellan Skinnarvlksparken 
och Högalidsparken, och kan markeras som ett grönt stråk i Parkplanen och förklaras som park. Se 
del.2 s.237 
 
Urbana ekosystemtjänster s.94 – 99                                                                                                                
Hela kapitlet är oerhört viktigt. Skyfallskartan bör om möjligt förstoras och göras tydligare. 
 
Träd i offentliga miljöer s.100 
Parkplanen lyfter fram frågor som hittills negligerats i vården av Stadens träd, nämligen                                                                                                          
vikten av att vårda och utveckla träd med stora lövkronor för de ekosystemtjänster de ger. 
Få saker utlöser en sådan vrede som fällning av våra träd eller hårdhänt hamling, oftast utan ngn 
förklaring. Det är också viktigt att en del ungträd tillåts växa sig stora så att det finns en naturlig 
återväxt för träd som kanske måste fällas senare. 
All trädfällning måste föregås av en noggrann utredning av en godkänd arborist och samråd med 
närboende. Samråd ska också ske innan man börjar med förändringar i en park, fickpark eller gata. 
Inget träd får fällas för att det står i vägen för utsikten! 
Återplantering måste ske så snart som möjligt om ett träd på grund av ålder eller sjukdom måste 
fällas. Så sker inte nu. Raden av stubbar utefter stränder och i parker talar sitt tydliga språk. 
 
Grov hamling av våra gatuträd sker var och vartannat år vilket succesivt minskar trädens lövkronor, 
deras ekosystemtjänster, deras motståndskraft och inte minst deras skönhet. Detta oskick måste 
upphöra! (Bil. 100 Foto lind på Timmermansgatan) 
 
Buskage Parkplanen lyfter också fram vikten av att vårda buskagen för fågellivets och den biologiska 
mångfaldens skull. Buskage utefter gator är också luftrenande och bullerdämpande. Buskagen lever 
farligt. De rensas bort i trygghetsskapande syfte vare sig det är motiverat eller inte och ofta av ren 
okunnighet hos dem som anlitats. 
 
Stadsodling Stadsodling är positivt men mer omsorg bör ägnas åt den estetiska aspekten. All 
stadsodling behöver inte ske i lådor utan i rabatter eller överblivna små markbitar där det passar. 
Lådorna bör vara diskretare. De grälla färgerna förtar växternas egen skönhet. Lådorna bör ställas så 
att de inte hindrar angelägnare bruk av marken.  
 
FÖRVALTNING  

Parkförvaltningen bör ha en egen chef - stadsträdgårdsmästare- med egen förvaltning, som det var 
på Holger Bloms tid, och inte lyda under gatukontoret. Parkförvaltningen bör också ha och en eller 
flera utbildade ekologer och arborister i sin tjänst. Även gatuträden bör ingå i parkförvaltningens 
ansvarsområde. 



För att genomföra de mål som framställs i parkplanen fordras människor med rätt kompetens, som 
vet vad de ska göra och hur. Vid upphandlingen är det alltså kompetensen som ska avgör vilka som 
anställs och inte priset.  

Helst skulle man ha fast anställd parkpersonal som känner ansvar för parkerna och kan se resultatet 
av sitt arbete under en följd av år. Det är svårt att känna ansvar om det inte finns kontinuitet i 
arbetet och man inte vet om man får fortsätta nästa år. 

En viktig del i skötseln är de redskap och maskiner som används. De måste vara anpassade i storlek 
till de områden där de ska användas så att de inte kör sönder områdena som ska skötas. Långholmen 
är ett avskräckande exempel på hur för stora maskiner förstört ömtålig mark. 

Naturvårdsinriktad skötsel för ökad biologisk mångfald 

Budgetminskande åtgärder Utöver förslagen föreslår vi att löven får ligga kvar på gräsmattorna på 
hösten. Det gynnar det ekologiska kretsloppet till skillnad från att blåsa bort dem, vilket också sliter 
på det översta markskiktet. 

Använd mer av naturens eget material i lekparkerna, stora och mindre stenar, stubbar och stammar 
från nedsågade träd att klättra, hoppa, balansera och sitta på och färre köpta lekredskap. En del 
lekparker har träflis som mjukt underlag istället för det miljöfarligt gummi-eller plastmaterial. 
Nackdelarna för naturen med konstgräs har uppenbarats alltmer efter hand, för vatten,  luft och 
temperatur. Det har visat sig att konstgräs blir flera grader hetare i sol än omgivningen.  

STADSDELSPARKER 6-36 

2. Drakenbergsparken s. 10 Det stora asfalterade utrymmet runt ”Draken” blir outhärdligt varmt den 
ljusa årstiden. Förslaget att plantera fler träd är bra men hur kan man minska asfaltytan utan att 
förlora möjligheten att cykla där? 

3. Fatbursparken södra s.14 Blomsterplanteringar med perenna växter som inte fordrar så mkt 
skötsel, men inte vid gräsytorna då man ofta springer och leker där. 

3. Fatbursparken norra s.16 Var det inte tänkt att bli en bollplan här, när den I Rosenlundsparken 
försvann?  

4. Högalidsparken s.18 Hotas av30 stadsradhus längs Hornsbruksgatan. Husens norra sida byggs in i 
in i Högalidsparkens södra sida. Detaljplanen äger laga kraft men har stått stilla flera år. 

7. Mariatorget s.24 Hamla inte befintliga träd.  

8. Rosenlundsparken s.26 Återplantera syrenerna vid den muromgärdade sittplatsen.                           
Fanns det inte en dusch här också?                                                                                                                                     

10. Strömparterren s.32 Före upprustningen växte det pilar där. Vore fint att plantera nya. 

NATURPARKER 37-56 

Långholmen s.43 Långholmen är en fantastisk ö med många olika biotoper, som måste beaktas vid 
skötsel. Torrängen kördes sönder av maskiner för några år sedan. För att ”laga” det stjälptes ett lass 
matjord över så nu växer där bara gräs och maskrosor. Torrängen bör återställas. På östra ön finns 
buskage men på den västra delen, som skulle gallras, mejades allt ner.När man gjorde om 
fotbollsplanen blev det en massa stora cementklumpar över. De lades in i Alstaviks gamla trädgård 
där det växer klosterlilja. Den har inte blommat i år. Fruktträden i Alstaviks trädgård togs bort och 
bara björkar står kvar. Det här är exempel på inkompetens eller brist på kompetent ledning av 
parkpersonalens arbete, inte bara här utan överallt. Undantag finns naturligtvis. Kolla det inplankade 
området vid Pålsundsparken. Bygglovet har nog gått ut. Det hyrs ut för andra verksamheter 
maskinparkering. 



  

Nu till vad som behöver kompletteras. 

 Stora Henriksvik har ett litet café med målade interiörer från Bellmans 1700-tal. (Själva muséet har 
upphört) och en stor trädgård anlagd på 1700talsvis med upphöjda odlingskvarter med gångar 
emellan. Här odlas blommor och grönsaker ekologiskt enligt vetenskapliga regler från 1700-talet. Här 
finns också fruktträd och biodling.Trädgården är öppen för allmänheten alla dagar. Entrén vid 
Långholmsbron har en fin orienteringskarta i plåt av Thomas Qvarsebo.                                                                   
Entrén vid Pålsundsbron behöver åtgärdas. Där möts man av ett överdimensionerat inplankat 
område för parkutrustning som bör kunna minskas.                                                                                                                                                               
Planera skötsel och förändringar i samråd med Långholmsgruppen.                                                                                                                                                         

   

15. Pålsundsparken s.46 Vi instämmer med parkförvaltningen att det är bättre att flytta cykelbanan 
till vägen än att bredda och förstärka strandpromenaden på det sätt trafikförvaltningen föreslagit, 
vilket skulle innebära att alla träd vid gång-och cykelstråket fälls.                                                                                                                                                                                               
En lista Var rädd om Pålsundet har samlat 33 000 namn mot trafikkontorets förslag. 
Stadsdelsnämnden, Skönhetsrådet och Samfundet S:t Erik har också motsatt sig förslaget.              
Flera träd har fällts. Ersätt dem med nya. 

17. Skinnarviksparken s.50 Det var inte många år sedan det gjordes en totalöversyn av parken, 
röjdes sly och annat. Tyvärr breddades grusvägen då och asfalterades så den nu skjuter rakt in i 
parken som en bred stadsgata. Återställ den smala grusade parkvägen. Det stod en skylt med lekpark 
vid ingången till parken. Sätt dit en ny skylt. 

18. Tantolunden s.52 Tantolunden är en värdekärna i Stadsmuséets kulturhistoriska klassificering. 
(heldragen blå linje, karta s.35 Del 1) De stora lindarna längs Ringvägen har alltså ett särskilt skydd.  
De är Tantolundens ansikte mot Ringvägen! Trots det hotas de ständigt av fällning. Byggplaner 
dammas av ungefär vart tionde år. Först blev det parkering innanför dem, sedan byggfuttar, när man 
byggde nya Årstabron och nu är det tillfällighetsboenden.  

 19. Åsöberget s.55 Åsöberget har sin naturliga fortsättning över Tegelviksgatan i kulturreservatet 
Hovings Malmgårds trädgård. Från utsiktsplatsen går en rak siktlinje genom trädgården ut i 
Årstaviken som en gång var Hammarby sjö. Många rara växter och träd finns kvar från förr bl.a en 
magnifik ek som finns upptagen i Länsstyrelsens lista på skyddsvärda träd. Kulturreservatet hotas av 
ny bebyggelse. Kulturreservatets trädgård bör inkluderas i Åsöbergets grönstråk och rustas upp 

KVARTERSPARKER 60-143 

26. Bergsgruvan s.72. Lekparken var den sista orörda allmänna lekparken sedan nordvästra delen av 
Rosenlundsparken.(f.d. Skåneparken)  exploaterades. Parken skyddas från Rosenlundsgatans trafik 
och avgaser av stora träd. Häromåret bestämdes att en stor förskola skulle placeras mitt i parken. 
Planer finns också att bygga igen det sydvästra hörnet vilket förminskar parken ytterligare och 
utsätter den för mer buller och dålig luft.                                                                                                                       
Genomför förvaltningens förslag för den delen av parken. Fundera på om planerade förskolan kan 
etableras någon annanstans och återför tomten till parkmark. Den behövs för lek. 

35. Haren – Norra Bysistäppan s.90 En miljonprogramsgård när den är som bäst! En verklig oas och 
fin lekplats! Planera i samråd med de boende. 

39. Ivar Los Park s.98 En stor ask stod vid staketet mot Monteliusvägen.                                                    
Planteras en ny ask men längre mot öster för att inte ta kvällssolens strålar. 

42.  Pålsundsparken. Triangeln- västra delen s.104 Flera stora stubbar står kvar efter fällda träd 
utmed stranden. Ersätt dem, helst med knäckepilar.  



44. Park vid Kanalvägen s.108 Det har kommit upp ett skyddsplank mot den hårt trafikerade 
Värmdövägen, men räcker det för att skydda barnen mot förorenad luft och buller?                            
Har det gjorts några mätningar av luft och buller i parken? 

47. Rosendal Mindre s.114 Detta är en park som vi olyckligtvis missat att yttra oss om. Parken har i 
alla år använts som skolgård. (Jag var lärare där 20 år) Den är tillräckligt stor för att spela brännboll 
och fotboll på. Kalla vintrar spolades den till skridskobana. Särskilt på somrarna sparkar ungdomar 
boll där. Det finns ingen stor bollplan för spontanlek i närheten. Men nu har det kommit upp ett 
plank med bild på hur det ska bli. Centrum upptas av en stor damm och obetydligt med plats finns för 
bollspel eller andra utrymmeskrävande aktiviteter. På skolan går 800 barn från klass 0 till 9. Eleverna 
har olika behov, men alla behöver stora ytor för lek-och spel. Har skolan varit med i planeringen?     
Är det möjligt att flytta dammen till en kortsida så att en större yta frigörs för ytkrävande lekar? 
Plantera inte träd på den ytan.  

51. Stigbergsparken/Ersta s.122 Förslaget med den jättelika T-baneuppgången är mkt 
kontroversiellt- parkens höga värden kommer i princip att raderas ut. Parken skulle vinna på att  
avskiljas från Folkungagatan med en häck eller blommande buskar.                                                                                 
T-baneuppgången borde kunna läggas i bottenvåningen av ngt angränsande hus, som i Stora 
Blecktornsparken, alternativt att biljetthallen läggs under jord för att minska höjden på byggnaden. 

Parkens fortsättning nedanför kvarteret Rabatten försvinner när Ersta Sjukhus bygger ut. Denna del 
av Folkungagatans ekosystemtjänster och vistelsevärden försvinner. Även Lilla Erstagatans 
flankerande träd ska sågas ner.  

56.Tjurbergsparken s.134 Parken ingår i de parker som politikerna vill bebygga. Vi har tillsammans 
med Arbetsgruppen för Tjurbergsparken, Katarina Hembygdsförening och Naturskyddsföreningen 
skrivit till politikerna att avbryta planprocessen, återta markanvisningen och rusta upp 
Tjurbergsparken. Upprusta i samråd med de boende. Intresse finns nog för brukaravtal. (bil.56) 

FICKPARKER OCH TÄPPOR  144-168          

68. Glasbruksklippan s.154 Kan man involvera eleverna i skolans brukaravtal och vården av klippan? 

70.Jacobbs Mommas Park s.157 När kv. Tygeln (f.d.Grimman) förtätades skulle parken rustas upp 
och skapa en värdig omgivning palatset. Det skulle också finnas plats för lek för att kompensera den 
otillräckliga och sterila gården för förskolans 60-70 barn i grannkvarteret Tygeln. En fruktträdgård 
skulle anläggas i sydvästra delen och blommande och bärande buskar skulle planteras. Av det blev 
parken som Gud glömde. Drygt hälften upptas av lådor i grälla färger för odling, en övergiven 
inhägnad närmast Malmgården med vildvuxet gräs och maskrosor samt några häckar!                                           
Upprusta parken till det den var tänkt - en vacker och inbjudande park med plats för barnens lek - 
gärna tillsammans med odlarna men då i rabatter och inte i lådor.  

71. Johan Helmich Romans Park s.158 En oerhört vacker park men försummad på grund av Stadens 
mångåriga byggplaner. Har inte Kenneth Kempendahl varit med om att planera den?                  
Varsam upprustning. (Bil.71foto blommande träd ) 

PARKTORG 170 – 178 

82. Bysis torg s.172 Torget skulle behöva avgränsas från trafiken på Hornsgatan.                                        
Plantera en häck mot Hornsgatan med olika blommande och bärande buskar 

83. Greta Garbos torg s. 173 Lilla elefanten drömmer av Torsten Rehnqvist.                                                     
Finns det ngn möjlighet att ersätta de stulna delarna med nya i elefantgruppen? De är mkt saknade! 

84. Mosebacke torg s.174 Det växte vackra pilar närmare dammen. Det ser litet ödsligt ut runt 
systrarna nu. Plantera nya pilar där de andra stod. 



87. STRAND - OCH KAJPARKER  179 - 197 Viktigt att Bergsunds Strand får behålla sin lugna karaktär 
och inte invaderas av kaféer, restauranger och evenemang. 

91. Norra Hammarbyhamnens Kajpromenad s.186 Stärk stråket mellan kajpromenaden-Hovings 
Malmgård och Gröna Gården, se Åsöberget 19. 

PARKGATOR OCH PARKSTRÅK 197-227 

103.Katarinavägen s.209 La Mano av Liss Eriksson 

104 Malongenparken s.211 Malongenparken ligger i värdekärnan Nytorget-Vitabergsområdet. Den 
är skyddad mot Renstiernas gata av 7 stora lönnar med sammanbindande buskar (som samtliga 
klipptes bort hösten 2018) och inne i parken finns ytterligare 7 stora träd, bl.a. ett stort körsbärsträd 
och fläderbuskar. Alla träden fälls om platsen bebyggs. Hur har man tänkt att dessas ekologiska 
värden och systemtjänster skulle kunna kompenseras om man bygger här? Vill man flytta 
hundrastgården så kan man utvidga lekparken hit. Det behövs när kvarteret Persikan byggts med 
1250 lgn med otillräckliga ytor för lek och spel. Redan idag är det stor brist på friytor i den här delen 
av Södermalm. (Bil.A  104 Tätare än Manhattan) Kaféer är det däremot ingen brist på!                                                                                
Bevara och vårda parken. Plantera nya buskar där de tagits bort, gärna av olika sorter. Kanske en sälg 
som blommar tidigt för humlornas skull. (Bil. B 104 foto Malongenparken) 

109. Park vid Tegelviken och Folkungagatan.s. 219                                                                                                         
Parken bör sammanlänkas med angränsande Kulturreservatet Hovings Malmgård, se 19. Åsöberget  

110. Ringvägen s.220 Ringvägen är den del av Lindhagenplanen som anlades sist av de stora 
esplanaderna Karlavägen, Narvavägen och Valhallavägen. Ringvägen inte en esplanad utan en 
boulevard med dubbla lindalléer för gående på ömse sidor om körbanan. Dessa alléer har inte 
fullföljts hela vägen till Hornsgatan.                                                                                                                                      
Det vore värdefullt att följa upp planen och plantera lindar där de saknas. Det är viktigt också för de 
systemtjänster de bidrar med. 

GATUPLANTERINGAR 228-245 

121.Lundagatan s.237 

Litet Historik ur Samrådsredogörelsen 2013-10-24 för detaljplanen för 30 stadsradhus på 
Hornsbruksgatan. Skönhetsrådet, som tillstyrker förslaget till detaljplan med erinran dels att 
detaljplaneförslaget inte får bli prejudicerande och i framtiden motivera byggande på parkmark, 
dels att den höga arkitektoniska kvalitet som förutskickas i planförslaget garanteras vid 
genomförandet.                                                                                                                                                             
Men prejudicerande är exakt just vad den blev. Byggföretaget Veidekke deklarerade frankt att man 
aktivt sökte parker att bygga i. Åren runt 2009 och framåt exploderade detaljplanerna på parkmark: 
del av Lilla Blecktornsparken ( Sänket), Tobaksmonopolet, Plankanparken, Skytteparken norr om 
Södersjukhuset, Hornsbruksgatan/Högalidsparken, Johan Helmich Romans park, Rosenlundsparken, 
Nytorgsberget och nu aktuella grönstråket Lundagatan och Malongenparken , delar av Bergsgruvan 
och gröna gårdar som Hovings Malmgård.                                                                                                                                      
Nu är det byggnadsfirman Erik Wallin som letat mark och fått direktanvisning både i Malongenparken 
och på Lundagatan och Einar Mattsson på Hovings Malmgård. 

Lundagatan, är en viktig spridningskorridor med stor biologisk mångfald mellan Skinnarvlksparken 
och Högalidsparken, I den gröna slänten mellan övre och nedre Lundagatan växer: alm, ask, björk, 
Idegran, lönn, rönn och hagtorn, kaprifol, måbär, nyponrosor och trybuskar. Många fåglar och 
insekter trivs där. De flesta remissinstanser var negativa till förslaget. 
  
Ur Naturskyddsföreningens yttrande över Förslag att bygga radhus på Lundagatan 2018-04-24 
 
”Värdefullt parkstråk 



Parkmarken bidrar med många  ekosystemtjänster på Södermalm och vi menar att det är sådana här 
redan fragmenterade grönstrukturer som verkligen bör sparas.Helst bör hela parkstråket skyddas som 
parkmark i en detaljplan om det inte redan är gjort. Stockholms Miljöprogram och Den Gröna 
Promenadstaden ger stöd för att spara värdefulla grönstruk-turer som binder ihop grönområden/ 
parker. 
Parkstråket vid Lundagatan innehåller ett flertal skyddsvärda ädellövträd som definitivt inte bör 
avverkas. Träden, buskarna och markvegetationen innehåller många olika arter.Stockholms 
Naturskyddsförening har för avsikt att komplettera med ett under lag om naturvärden på platsen”.  
 
Ur Samfundet S:t Eriks yttrande över förslag att bygga radhus på Lundagatan. 2018-04-23 

” Som ett av HSB:s första stora projekt i Stockholm med Sven Wallander som arkitekt kom det att bli 
en av de viktigaste representanterna för det moder-nistiska stadsplaneidealet ”Hus i park”, där bland 
annat det grönstråk som fortfarande helt omsluter kvarteret var ett centralt gestaltningsgrepp. Kvarteret 
Marmorn är blåklassificerat av Stockholms stadsmuseum, motsvarande byggnadsminnesklass.  
Det aktuella planområdets naturmarksslänt motsvarar den södra delen av kvarterets gröna krans, och 
har i dagsläget 1930-talets komposition väsentligen bevarad med ett rikligt växtmaterial av främst träd 
och buskar (bland dem rödlistade ask och alm), samt höga granitmurar och tidstypiska granittrappor 
som förmedlar nivåskillnaden mellan Lundagatans nedre och övre del.” 

I Parkplanens Vårdaruta står att växtligheten ska hållas nere så att nivåskillnaderna syns och för att 
förbättra tryggheten. Det är ganska obegripliga förslag. Nivåskillnaderna syns tydligt. Trädkronorna 
höjer sig så att man på övre Lundagatan tycker sig vandra bland bland trädkronorna. Förmodligen 
vad Arkitekten tänkte sig när han inkluderade ett trädstråk i sin plan. Så några kulturhistoriska skäl 
att toppa eller såga ner träden finns inte.                                                                                                                                   
Ingen har klagat på tryggheten i området. Sluttningen är brant men väl genomsiktlig. Svårt att 
gömma sig där och överfalla någon. 
Förslag att göra stråket till parkmark. Åtgärder bör planeras med de boende som är starkt 
engagerade i området. 
  
128. Wollmar Yxkullsgatan s.245 Ska man göra ngt för barn måste gatan stängas av. Momma 
Renstiernas trädgård är lämpligare för barn.  På stråket här skulle stadsodling pigga upp om det inte 
är för skuggigt för att odla. Platsen är lämpar sig också för en boulebana eller både- och. 
 
ÖVRIGA PARKYTOR 
143. Om råden vid Skanstullsbron s.262 Vi anser inte att man ska bygga alls i området utan satsa på 
park-och idrottsaktiviteter. Vi tycker som parkförvaltningen att vegetationen ska vårdas och bevaras 
men vi vill också binda ihop västra och östra promenaden med Tullgårdsparken. 
 
145 Parktomt Nytorget s.264 Ett enastående tillfälle att få en tomt för naturlek för Förskolans barn 
och kanske också för andra barn också. Planera tomten för det. 
 

Bitte Liberg ordf. Föreningen Södermalmsparkernas Vänner 
Torkel Knutssonsg.31 
118 49 Stockholm 
 

Bilagor: Numren syftar på numret på parken utom bil 1 som syftar på sidan.  

Del 1 Bil 100 foto på grovt hamlad lind s.100  

Del 2                                                                                                                                                                                                   
Bil.56 Tjurberget Brev till nämndpolitiker                                                                                                                           
Bil. 71foto Blommande träd Johan Helmich Romans Park                                                                                                                 
Bil. 104 A Tätare än Manhattan                                                                                                                               
Bil.104 B Foto Malongenparken 



Träd i maj 2018 Timmermansgatan

Hovings malmgård 19 mars 2019. Lekande barn


