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Läsanvisning

Parkplan- så fungerar den
Parkplan Älvsjö 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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Parkplan
Älvsjö

Del 2
Beskrivning park för park
och naturområden

Parkplanens andra del.
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Översiktskarta
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Liseberg- Örby slott

Antal invånare: 3224.
Yta: 96 ha.
Terräng: Svagt kuperad.

Platser

Stadsdelspark
1. Örby slottspark

Närpark

2. Örby slottsplaner
3. Närpark Rävsnäs- Vibyholmsvägen
4. Takteglet
5. Äppelängen

Beskrivning

Liseberg- Örby slott är belägen i stadsdelsområdets
östra del. Stadsdelarna innehåller en stadsdelpark och
ett stort antal mindre närparker och lekplatser.
En gång i tiden hörde stora delar av stadsdelarna till
Örby slott och Västberga gård. I den södra delen finns
Brännkyrka kyrka och Örby slott som har anor från
1100, respektive 1600- talet. I slutet av 1800- talet
och i början av 1900- talet avstyckades och såldes
stora delar av markerna. Under 1920- talet infördes
busslinjer i området. Mellan 1920- 1960 uppfördes
varierande villor, småstugor, hyreshus och flerfamiljshus. Mellan de nya bostadskvarteren anlades ett par
mindre allmänningar med lekplatser, som Tre Kungars
lund och Ringdanskroken.
Under de senaste åren har flera tomter styckats av för
att ge plats åt nya moderna hus och flera av de äldre
villorna har rivits eller ändrat karaktär.
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Naturpark

6. Tre kungars lund

Fickpark

7. Fem fålars brunn
8. Klämman

Landskapspark
9. Sjöängen

Bostadsnära natur
10. Kvarnbacken
11. Ringkorset

Park- och naturstråk

12. Stråk längs Huddingevägen
13. Stråk längs Åbyvägen
14. Långa gången

Övriga gröna friytor

15. Grönyta vid Annebodavägen
16. Grönyta vid Annebodavägen- Sylvestervägen
17. Grönyta mellan Sylvestergatan- Fackelvägen
18. Grönytor vid Sylvestergatan- Stjärngossevägen
19. Grönytor längs Ottesångsvägen
20. Grönytor längs Staffan Stallares väg
21. Grönytor längs Åbyvägen
22. Grönytor vid Staffan Stallares vägLuciastigen
23. Grönytor vid Anneboda- Götalandsvägen
24. Grönytor längs Sävstaholmsvägen
25. Örby allé
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1. Örby slottspark
Historik

Örby slott var en gång i tiden en del av Örby säteri. I samband med att nuvarande
byggnad uppfördes år 1674 anlades en barockträdgård med blomsterrabatter, lindar
i flerdubbla rader och en karpdamm. Under denna tid var trädgården större och
gränsade mot dåvarande Kyrksjön. De äldre träden som man kan se idag är lindar,
som förmodligen planterades under 1800- talet. Under 1940- talet restaurerades
slottet och i samband med detta återställdes parkens dammar och alléer. Slottet
har en välbevarad exteriör i karolinsk stil med säteritak. Under 1950- talet köpte
Stockholms stad slottet och anlade en plaskdamm. Vietnamns ambassad är idag
belägen i slottet.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Stadsdelspark, 1.3 ha.
Innehåll: En historisk parkanläggning i barockstil med grusade gångvägar, öppna
klippta gräsytor, äldre lindalléer och symmetriska häck- och buskageplanteringar.
Ytan närmast slottet är avstängd från parken med höga stängsel. Centralt i parken
finns en nedsänkt cirkelformad fontändamm som kantas av en stenbelagd yta med
parkbänkar. Ner till fontänen leder fyra röda granittrappor. Fontänen omgärdas av
perennplanteringar i slänterna i cirkelns ytterkant.
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I den sydvästra delen av parken finns en rektangulär plaskdamm.
Sluttningarna mot dammens långsidor är klädda med kullersten och längs
kortsidorna leder gradänger av sten ner mot vattnet. Mitt i dammen finns en
uppbyggd höjd klädd i kullersten. Vid den norra kortsidan finns ett konstverk
”Skalden Ruben Nilsson” av Bitte Jonasson- Åkerlind från år 1993. Konstverket
består av två skulpturer, ett porträtt och en häst- och vagn. Vid den södra kortsidan
finns en utomhusdusch. Längs dammens långsidor löper en gångväg som kantas av
lindalléer. I de yttre delarna av parken finns barr- och lövträd, häckplanteringar och
i gräsytorna finns inslag av lökar.

Nedsänkt fontändamm framför Örby slott.
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1. Konstverk, 2. Plaskdamm, 3.Utomhusdusch, 4. Fontändamm, 5. Slottsbyggnader.
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Värden
Upplevelse: Grön oas, ro, blomprakt, lek, picknick och sitta i solen.
Ekologiska: Äldre träd.
Kulturhistoriska: Slott (fornlämning), barockträdgård och plaskdamm.

Analys

Slottsparken ger möjligheter till samvaro och vila i en historisk miljö med
vattenkonst. Parken har kulturhistoriska och rekreativa värden och är en viktig
tillgång för boende i Örby och i dess närområde. Under sommartid är parken en
populär samlingsplats för många solbadare och barnfamiljer. De stora lövträden
ramar in parken och erbjuder skugga. Intrycket dras ner av ogräs i stenmjölsytorna.
Slottet och en del av slottsparken är upplåtna till ambassaden och avstängda från
parken med ett högt stängsel.
Trygghet: Belysning saknas, vilket gör att parken under vissa tider kan upplevas
mörk och otrygg av kringboende och besökare.

Slottspark inramad av måbärshäckar och barr- och lövträd.

Tillgänglighet: Parken är flack. Gångvägarna består av hårt packad stenmjöl.
Gångvägarna plogas inte vintertid. Det finns gott om parksoffor.
Trapporna saknar kontrastmarkeringar, ramper och handledare.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om parkens kulturhistoriska värden. Inför högre
skötselinsatser för att förtydliga parkens arkitektoniska element och höja
upplevelsevärdet. Förnya parkmöbler och införskaffa belysning för att
utöka parkens tillgänglighet och användning. Verka långsiktigt för att
förstärka parkens koppling till slottet och resterande delar av slottsparken.

Nedsänkt fontändamm med perennplanteringar och granittrappor i slänterna.
Liseberg- Örby slott
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2. Örby slottsplaner
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 0.6 ha.
Innehåll: Örby slottsplan är belägen intill slottet där Örby allé möter Örby
slottsväg. Allén löper genom slottsplanen som bryts upp i två separata delar,
den södra och den norra. I den södra delen finns öppna klippta gräsytor och en
boulebana som omges av friväxande buskage. Runt boulebanan finns parksoffor
och bord. I den norra delen finns en inhägnad lekplats som omges av friväxande
buskage. Lekutrustningen består av lekstuga, sandlåda, fjäderlek, klätterställning,
rutschkana och en gungställning.
Längs delarnas östra långsidor löper en gångväg som kantas av buskage mot
intilliggande tomter. Flera friväxande buskage skärmar av delarna från Örby
slottsväg. Närmast slottet bildas två separata nedsänkta cirkelsektorer. Sektorerna
ansluter till vägen via två granittrappor. I bakkant står parksoffor och belysning
framför trädrader. I mitten av sektorerna står tre planteringsurnor med blomprakt.

Cirkelsektor med parksoffor och planteringsurnor.

Värden
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Upplevelse: Grön oas, lek, ro och sitta i solen.
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Kopplingen till slottet ger parken en intressant karaktär och kulturhistoriska värden.
Det krävs höga skötselinsatser för att bevara en prydlig karaktär som samspelar
med slottet och slottsparken. Utbudet av aktiviteter lockar besökare i olika åldrar.
Vegetationen ramar in parken, skapar rumslighet och utgör en visuell barriär mot
vägen. De stora träden ger volym och karaktär. Buskagen vid lekplatsen används
för lek och buskagen vid boulebanan är en populär plats för fåglar. Bristande
skötsel och underhåll drar ner intrycket.
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Analys
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Kulturhistoriska: Koppling och utblick mot slottet, till vilken marken en gång
tillhört. Ansluter till äldre allé i öster.
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Ekologiska: Äldre träd, buskage som gynnar fågellivet.
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1. Lekplats, 2. Norra cirkelsektorn, 3. Södra cirkelsektorn, 4. Boulebana.
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Trygghet: Vegetationen skymmer sikten, bryter kontakten med vägen och ger
mörka partier. Belysningen är koncentrerad kring cirkelsektorerna.
Tillgänglighet: Parken är flack. Gångvägen och cirkelsektorerna består av hårt
packad stenmjöl. Gångvägarna plogas inte vintertid. Det finns gott om parksoffor.
Trapporna saknar kontrastmarkeringar och ramper. Lekplatsen har löst packat
underlag som består av en blandning av stenmjöl och stridsand. Gångvägen till
boulebanan är igenvuxen.

Inhägnad lekplats i parkens norra del.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om parkens kulturhistoriska koppling. Inför högre
skötselinsatser och förnya parkmöbler för att höja upplevelsevärdet.
Förbättra intryck och siktlinjer genom att se över växtmaterial.
Utveckla inbjudande mötesplatser vid lek- och aktivitetsytorna.

Cirkelsektor med utblick mot slottet.
Liseberg- Örby slott
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3. Närpark RävsnäsvägenVibyholmsvägen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 0.57 ha.
Innehåll: Parken är belägen mellan flerfamiljshus och består av två delar, en öppen
klippt gräsyta i söder och en halvöppen ängsmark i norr. Parken har en avlång
rektangulär form och sluttar svagt mot Vibyholmsvägen i söder. Gräsytan i den
södra delen kantas av mindre öar av naturmark i väster och högväxta lindar i öster.
Söder om öarna finns en lekplats som består av en gungställning, fjäderlek och ett
bakbord under tak. I anslutning till lekplatsen finns ett bänkbord. Runt lekplatsen
finns flera buskage. Öster om lekplatsen finns en parkeringsplats.
I naturmarken i norr finns träd, buskage och högt ogräs. Mot bostadshuset i
öster finns en smal gräsremsa som leder mot Örby slottspark. Längs denna finns
friväxande buskage, berg i dagen och en mindre perennplantering.

Gräsytor, berg i dagen, träd och perennplantering i den norra delen.

Värden

Upplevelse: Picknick, lek och sitta i solen.
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Tillgänglighet: Parken är svagt sluttande och saknar hårdgjorda gångvägar.
Sittmöjlighet finns endast vid bänkbordet intill lekplatsen.
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Trygghet: Parken har en god kontakt med omgivande bostadshus. Parken har en
öppen karaktär och innehåller få dolda platser.
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Parken används som en förlängning till angränsande fastighetsmark vilket kan
begränsa andra besökares användning. Den öppna och klippta gräsytan ger
möjligheter till flexibla aktiviteter. De stora äldre träden, lindar och askar, ger
karaktär och volym till parken.
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Ekologiska: Ängsmark med inhemsk flora.
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1. Halvöppen naturmark, 2. Privat lekplats.
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Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Förstärk parkens karaktär som närpark genom att tillgängliggöra ytor och
förbättra kopplingen till slottet. Skapa nya rum och mötesplatser genom
att tillföra rumsskapande element som dungar av träd och buskage. Anlägg
ett genomgående gångväg som kopplar till slottet. Naturmarken i norr bör
tillgängliggöras genom att utforma ett klippt stigsystem med en central
mötesplats.

Gräsyta kantad av buskage och parkeringsplats i den södra delen.

Lekplats med gungställning, fjäderlek och bakbord.
Liseberg- Örby slott
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4. Takteglet
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 0.5 ha.
Innehåll: Parken består av en stor och öppen gräsyta som kantas av träd. Längs
parkens långsidor löper grusade gångvägar mellan Örby slottsväg och Äppelängen.
I gräsytans södra del står två bänkbord. I den norra delen finns en lekplats med
fjäderlek, gungbräda, lekstuga, sandlåda, lekställning med rutschkana och en
inhägnad gungställning. Runt lekplatsen finns parksoffor och höga friväxande
buskage i söder.

Värden
Upplevelse: Picknick, lek och sitta i solen.

Analys

Lekplats med bland annat gungbräda, lekstuga och klätterställning med rutschkana.
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Trygghet: Belysningen är placerad längs gångvägen som löper längs parkens
södra långsida. Parken har en öppen karaktär, få dolda platser och en god kontakt
med intilliggande bostadshus. De friväxande buskagen intill lekplatsen skärmar av
och skapar ett mörkt parti.
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Tillgänglighet: Parken är plan, men gångvägarna är smala och igenväxta. Vid
lekplatsen är stenmjölsytorna utblandade med stridsand.
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De intilliggande huskropparna ger parken ett dolt läge som kan upplevas privat från
gatorna omkring. Parkens entréer är dessutom otydliga vilket gör att den främst
fungerar som en bostadsgård. Den stora öppna gräsytan ger möjligheter till flexibla
aktiviteter. Intrycket dras ner av att skötseln inte harmoniserar med intilliggande
bostadsgårdar. Nuvarande gräsklippning lockar inte till aktiviteter eftersom gräset
är högt och inte krattat. Parken saknar rumsbildningar och blomsterprakt. Ytan
kring lekutrustningen är stor och upplevs ödslig. Det ödsliga intrycket förstärks av
pilarna som angripits av pilskorv.
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1. Öppen gräsyta, 2. Lekplats.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Förstärk parkens karaktär som närpark genom att tillföra rumsskapande
element och utveckla parkens lekvärden. Tydliggör entréer genom
att förbättra kopplingen till anslutande vägar. Komplettera med
mer lekutrustning för framförallt äldre barn. Skapa en inbjudande
mötesplats med utomhusgrill intill lekplatsen. Förnya växtmaterial och
kompletteringsplantera med andra träd i närheten av pilarna. Analysera
pilarna, som troligen får invintringsproblem. Intensifiera skötseln och
gräsklippning för att förbättra intrycket och locka till fler aktiviteter. Öka
tillgängligheten genom att bredda och jämna till gångvägarna.

Gångväg mellan Örby slottsväg och Äppelängen.

Öppna gräsytor med pilar.

Gångväg längs fasad.
Liseberg- Örby slott
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5. Äppelängen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 2 ha.
Innehåll: Äppelängen är belägen mellan villatomter och består av en stor öppen
gräsyta som kantas av träddungar. Längs parkens östra sida löper en gång- och
cykelväg som kantas av parksoffor. Längs parkens västra sida löper en paralell
gångväg som leder till en lekplats och bollplan. Lekplatsen är uppdelad i två delar,
en för mindre och en för större barn. En förskola gränsar till lekplatsen. För de
äldre barnen finns en kompisgunga, klätterställning med rutschbana, volträcke,
cykelkarusell och en inhägnad gunga. För de mindre barnen har lekplatsen ett
havstema och innehåller gungdjur, klätterställning med rutschkana och en sandlåda
med parasoll och bakbord. Intill lekutrustningen finns två lekskulpturer, parksoffor
och ett bord. Ytorna binds samman av en träbrygga.

Värden

Öppen gräsyta med träddungar.

Upplevelse: Promenad, grön oas, lek, bollspel, picknick och sitta i solen.
Ekologiska: Spridningskorridor, buskage som gynnar fågellivet.
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Parken är en viktig mötesplats i området med öppna gräsytor som möjliggör
flexibla aktiviteter. Gång- och cykelvägen är välanvänd och förskoleverksamheten
ger liv och rörelse i parken. Lekplatsen, som används av förskoleverksamheten,
innehåller ett varierat utbud av lekutrustning för både äldre och yngre barn.
Vegetationen ramar in och ger volym till parken.

Ån

Analys
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Trygghet: Belysningen är placerad längs gång- och cykelvägen. Parken har en
öppen karaktär, få dolda platser och en god kontakt med intilliggande villor och
förskolan.
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Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är asfalterad och gångvägen i den västra
delen består av hårt packat stenmjöl. Det finns gott om parksoffor. Vid lekplatsen
består underlaget av hårt packat stenmjöl. Fallskyddsunderlaget är sand och
gummiasfalt. Träbryggan sammanbinder de olika delarna. Bland utrustningen finns
en kompisgunga och en cykelkarusell.

50 m

1. Lekplats, 2. Bollplan.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om parkens värden som lekmiljö och mötesplats för människor i
olika åldrar. Uppmuntra till fler aktiviteter genom att anpassa gräsklippning
till upplevelsevärden som att sitta i solen och ha picknick. Underlätta
skötsel genom att plantera buskage vid bollplanens södra kortsida där det
finns en sluttning. Förbättra tillgängligheten genom att bredda och jämna
till gångvägen intill bollplanen.

Gångväg genom björk- och poppeldunge.

Lekplats med en varierad lekutrustning och underlag av gummiasfalt och stridsand.
Liseberg- Örby slott

| 17

6. Tre kungars lund
Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark, 0.61 ha.
Innehåll: Tre kungars lund är beläget mellan villor och radhus. Parken består
mestadels av varierad naturmark med hällmarksskog med inslag av tallar och
kala klipphällar. I de öppna partierna är markvegetationen gräs och i de mer
skogsklädda delarna blåbärsris. Genom naturmarken leder upptrampade stigar
till Tre kungars väg och Lisebergsvägen. Mot Lisebergsvägen i söder finns en
asfalterad väg.
I parkens södra del finns en stenmjölsyta som inhägnas av ett trästaket. Ytan är
uppdelad i två delar som binds samman av en smal passage. I den norra delen
bildar ytan och staketet en rundel där det finns en basketkorg. I den södra delen
finns en lekplats med ett bänkbord och en utomhusgrill. Lekutrustningen består
av gungbräda, gungställning, lekställning med rutsch, volträcke, fjäderlek och en
sandlåda. Utanför staketet finns träd och täta friväxande buskage.

Basketkorg i inhägnad yta.

Värden
Upplevelse: Grön oas och lek.
Ekologiska: Ekar, inhemsk flora.

Analys

Tre

Området erbjuder bostadsnära natur. Vegetationen ramar in och ger en upplevelse
av lugn och avskildhet. Parken är en fin och värdefull tillgång i området med lek
och natur. Möjligheten att leka, spela basket och grilla skapar en mötesplats för
besökare i olika åldrar. Parkens läge omgiven av villatomter gör att den känns en
aning privat och kan vara svår att hitta till. Ogräs vid lekplatsen drar ner intrycket.
Den asfalterade ytan mot Lisebergsvägen används som infart eller parkering för
bostäderna intill.
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50 m

1. Varierad naturmark, 2. Basketkorg, 3. Lekplats.

Trygghet: Hög och tät vegetation skapar mörkare partier och ger parken ett dolt
läge. Belysning saknas.
Tillgänglighet: I naturmarken saknas sittmöjligheter och stigarna är smala och
otillgängliga. Vägen till lekplatsen från Lisebergsvägen är bred och asfalterad.
Lekplatsen har löst packat underlag som består av en blandning av stenmjöl och
stridsand. Vid lekplatsen finns bänkbord och flera parksoffor.

Lekplats med bänkbord och grillplats.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om parkens funktion som mötesplats för besökare i olika åldrar och
värde som grön oas med öppna gläntor. Förbättra tillgängligheten genom
att hålla entréer öppna och fria från bilar med hjälp av pollare. Lekplatsens
storlek är stor i förhållande till funktionerna och vissa partier kan ersättas
med gräs för att underlätta skötseln.

Upptrampade gångstigar mot Lisebergsvägen.
Liseberg- Örby slott
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7. Fem fålars brunn
Beskrivning
Karaktär och storlek: Fickpark, 0.1 ha.
Innehåll: Fem fålars brunn är en liten park som gränsar mot tre mindre vägar och
villatomter i väster. Parken innehåller en lekplats som omgärdas av ett trästaket
längs vägarna. Lekutrustningen består av gungbräda, lekställning med rutschkana,
klätterställning, sandlåda, gungdjur, cykelkarusell och en sandlåda. I de soligaste
lägena finns parksoffor och i den västra entrén finns en föreningsmeddelandetavla.
Utanför staketet mot vägen finns klippta gräsytor med olika trädslag. Längs
villatomterna finns en gräsremsa och en gångväg av stenmjöl. Gångvägen kantas av
ett längsgående buskage som har två öppningar mot lekplatsen.

Värden
Upplevelse: Lek och sitta i solen.

Analys

Lekplats inramad av olika träd, bland annat ornäsbjörkar och hängaskar.

Parken är en värdefull lekmiljö och mötesplats i området. Vegetationen som kantar
lekplatsen mot vägarna, bland annat ett syrénbuskage, ornäsbjörkar och hängaskar,
ramar in och ger karaktär till parken.
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Trygghet: Belysningen från intilliggande vägar är tillräcklig. Parken har en öppen
karaktär med en god insyn från husen.
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Tillgänglighet: Parken är plan med mestadels hårt packade underlag. Närmast
lekutrustningen är stenmjölsytorna utblandade med stridsand. Bland utrustningen
finns en cykelkarusell. Det finns flera parksoffor, dessa saknar armstöd.
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1. Lekplats.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Förstärk parkens funktion som mötesplats även för vuxna genom att
utforma en yta med flyttbara bänkbord, utomhusgrill och blomprakt. Öka
parkens värde genom att flytta ut staketet för att kunna använda en större
yta för lek och möten.

Gångväg och buskage längs lekplatsen.

Inhägnad lekplats.

Lekplats med bland annat sandlåda, gungbräda och klätterställning med rutschkana.
Liseberg- Örby slott
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8. Klämman
Beskrivning
Karaktär och storlek: Fickpark, 0.08 ha.
Innehåll: Klämman är en lekplats som är belägen längs Sylvestergatan. Vid
parkens entré finns en boulebana och en föreningsmeddelandetavla. Lekplatsen
omgärdas av träd, buskage och ett trästaket. På ytan finns flera parksoffor,
bänkbord och en planteringsurna. Lekutrustningen består av sandlåda,
cykelkarusell, gungdjur, lekställning med rutschkana, gungbräda, volträcke och en
inhägnad gungställning. Invid sandlådan finns en förrådslåda i trä.

Värden

Upplevelse: Lek, sitta i solen och grön oas.

Analys

Parken är vackert inbäddad i grönska vilket ger en småskalig och inbjudande
karaktär. Utbudet av lekutrustning är varierande och passar barn i olika åldrar.
Boulebanan kan locka även äldre besökare. Parksofforna är placerade i solläge.
Lekplatsen är en välanvänd målpunkt för förskoleverksamheter. Löv och ogräs på
ytorna drar ner intrycket.

Entré till boulebana och lekplats.
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Tillgänglighet: Lekutrustningen har sandunderlag, i övrigt består underlaget av
hårt packat stenmjöl. Det finns flera parksoffor utan armstöd. Bland utrustningen
finns en cykelkarusell.

ste

Trygghet: Belysning saknas i parken, men finns längs vägen intill. Parken har en
god kontakt med nära intilliggande bostadshus trots att vegetationen i viss mån
avgränsar parken från omgivningen.
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1. Sittmöjligheter, 2. Lekplats, 3. Boulebana.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om parkens värde som lekmiljö och mötesplats för besökare i olika
åldrar. Bevara den lummiga inramningen som är en viktig del av parkens
karaktär. Förbättra tillgängligheten vid boulebanan genom att placera
flyttbara stolar och en parksoffa för spelare och åskådare.

Varierad lekutrustning med bland annat sandlåda och klätterställning med rutschkana.

Grind mot lekplats.

Boulebana mellan gräsyta och buskage.
Liseberg- Örby slott
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9. Sjöängen
Historik

Sjöängen är belägen söder om Brännkyrka kyrka med anor från 1100- talet. En
gång i tiden fanns på platsen en sjö, Kyrksjön, som sträckte sig ända till Örby slott
och mässområdet.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Landskapspark, 10 ha.
Innehåll: Sjöängen består av öppna ängar som mot bebyggelsen övergår till
skogsklädd naturmark med brynkaraktär. I den nordöstra delen finns ett flertal
träd som skapar en lund. I öster gränsar parken till Sjöängsskolan och en bollplan.
Genom området löper asfalterade gång- och cykelvägar med belysning som leder
mot västra Östberga och Älvsjö centrum. Norr om skolan finns en gångväg med
stenmjölsunderlag som kantas av gräs och örter.
Sjöängen mot Brännkyrka kyrkogård.

Värden

Upplevelse: Promenad, grön oas, picknick och bollspel.
Ekologiska: Flora och fauna typisk för våtmarker.
Kulturhistoriska: Koppling och utblick mot kyrkan.
gen

Kyrkan är väl synlig och ger en historisk förankring och karaktär till platsen.
Vegetationen skapar inom flera partier en visuell barriär mot vägen, men hela
ängen är mer eller mindre bullerpåverkad. Sjöängen ingår i ett programområde för
tyngdpunkt Älvsjö Örby. Ängarna är vattensjuka. Området har en unik karaktär för
hela stadsdelsområdet, men innehåller endast ett fåtal vistelsevärden.
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Analys
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Trygghet: Belysningen är placerad längs gång- och cykelvägarna. Parken har en
öppen karaktär och få dolda platser.
Tillgänglighet: Området innehåller få nivåskillnader. Gång- och cykelvägarna är
breda och asfalterade. Det finns parksoffor.

4

Huddingevägen
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1. Brännkyrka kyrkogård, 2. Grusad gångväg, 3. Sjöängsskolan, 4. Bollplan.
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Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Utveckla parkens funktion och upplevelsevärden. Förstärk barriären mot
vägarna genom att plantera fler träd. Möjliggör flexibla aktiviteter genom
att klippa gräsytor vid torrare partier. Utveckla vattenkontakten genom att
anlägga stigar som ansluter till de vattentäckta partierna. Skapa inbjudande
mötesplatser som bidrar till folkliv. Gynna den biologiska mångfalden
genom att förstärka ekosystemtjänster och möjliggöra stadsodling.

Utblick över öppen ängsmark.

Gångväg kantad av högt gräs och örter.

Gång- och cykelväg med belysning och parksoffor.
Liseberg- Örby slott
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10. Kvarnbacken
Historik

Kvarnbacken har fått sitt namn efter Örby kvarn, en väderkvarn som byggdes
på platsen år 1672. Från kvarnens tid finns mjölnarstugan bevarad, som idag är
ombyggd till villa. Under berget finns ett skyddsrum. I parkens norra del finns spår
av Göta landsvägs ursprungliga sträckning.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 1.3 ha.
Innehåll: Kvarnbacken gränsar till Östberga och består av kuperad naturmark
som sluttar mot bostadskvarteren intill. Genom området leder upptrampade stigar
som ansluter till bostadskvarteren och en gångväg vid Sävstaholms- Julitavägen i
norr. I den västra delen finns ett mycket brant skogsområde med framförallt tallar.
Naturmarken är bergig med träd i halvöppna ängsytor, kala hällar, torrbackar och
tätare skog i de mer låglänta partierna. I norr finns en ängsyta med högt gräs som
gränsar till en sluttande gångväg mot Östberga. Vid den högsta punkten i den södra
delen finns flera kala hällar och en parksoffa.

Högglänt område med kala klipphällar och halvöppna ängsytor.

Värden

Upplevelse: Promenad, grön oas, picknick, sitta i solen, utsikt och lek.

1

Ekologiska: Inhemsk flora och fauna, torrbacke.
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Kulturhistoriska: Kvarngrund (fornlämning) och Göta landsväg.
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Kvarnbacken innehåller bostadsnära natur för boende i Liseberg och Östberga.
Från den öppna höjden har man en fin utsikt över omgivningen. Området verkar
framförallt användas till naturlek och picknick. Platsen har höga kulturhistoriska
värden och är en mycket viktig och värdefull tillgång som ger besökarna en
historisk förståelse för landskapet som Göta landsväg gick genom på väg mot
staden.
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1. Ängsyta, 2. Kvarngrund, 3. Parksoffa i högsta läget.
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Trygghet: Området har en öppen karaktär med en god kontakt med omgivningen.
Belysningen är koncentrerad till intilliggande vägar, men saknas inom området.
Tillgänglighet: Området innehåller många nivåskillnader och endast upptrampade
stigar. Flyttbar parksoffa finns i den södra delen, sittmöjligheter saknas i övrigt.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om områdets höga kulturhistoriska värden och funktion som
bostadsnära natur för rekreation och naturlek med utsikt över omgivningen.
Förbättra användningen genom att slå ängsytan i den norra delen så att den
kan användas för flexibla aktiviteter, som bollspel och picknick.
Parksoffa med utblick mot omgivande bostadskvarter.

Upptrampad gångstig som leder upp mot höjden.

Halvöppna ängsytor på höjden.
Liseberg- Örby slott
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11. Ringkorset
Historik

Har tidigare varit en lekplats.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0.14 ha
Innehåll: Naturmarken är belägen mellan villaträdgårdar och bostadsgårdar. I
området finns gles hällmarksskog med främst tallar, friväxande buskage och kala
bergshällar. I de öppna partierna är marken gräsklädd. Längs kanterna finns tätare
skog. En smal gångstig av stenmjöl leder in i området från Staffan Stallares väg.
Från Tre Kungars väg finns även en smal entré som är igenvuxen och leder fram
till en mindre trappa som täcks av gräs. Längs gångarna finns gräsremsor och
friväxande buskage. I naturmarkens västra del finns en igenvuxen parksoffa.

Värden

Lummig miljö med tallar, friväxande buskage och högt gräs.

Upplevelse: Grön oas och lek.
Ekologiska: Inhemsk flora och fauna.

Analys
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Området erbjuder bostadsnära natur och fungerar som en grön oas. Platsen är
avskild och kan användas för naturlek. Området har otydliga entréer och är mycket
igenvuxet, till syntes övergiven. Tillgängligheten försämras av grenar som väller in
över gångvägar. Högt gräs döljer parksoffa och trappa.
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Trygghet: Området saknar belysning. Vegetationen skapar mörkare partier och
skärmar delvis av området från intilliggande villaträdgårdar.
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Tillgänglighet: Området och gångvägarna är igenvuxna. Parksoffa finns, men
denna är övervuxen.
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1. Trappa.
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Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Håll naturmarken halvöppen och inbjud till fler funktioner. Tydliggör
entréer genom att bredda gångvägarna och rensa sly och grenar som väller
in över vägarna. Placera en sandlåda och gungdjur i naturmarken och öka
användbarheten genom att skapa en samlingsplats med bänkbord och en
utomhusgrill.

Naturmark mellan bostadsgårdar och villaträdgårdar.

Gles hällmarksskog.

Entré via smal passage.
Liseberg- Örby slott
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12. Stråk längs Huddingevägen
Beskrivning
Karaktär: Park- och naturstråk, 2.2 ha.
Innehåll: Längs Huddingevägens sträckning mellan Östberga och Sjöängen löper
en gång- och cykelväg som kantas av gröna ytor. Mot Huddingevägen avgränsas
stråket mestadels av ett bullerplank av trä. Mot Sjöängen i sydväst är grönytorna
smala. Närmare Östberga är ytorna bredare. Ytorna består av klippta gräsytor
eller öppen naturmark med högväxande gräs och örter. Det finns även träd och
friväxande buskage. Vid Äppelängen och Örby slottsväg finns två gång- och
cykelbroar över Huddingevägen. Vid Örby slottsväg nås gångbron via en ramp eller
en granittrappa. Intill finns en öppen klippt gräsyta kring en återvinningsstation.

Värden

Upplevelse: Promenad.
Ekologiska: Del av spridningskorridor.

Gång- och cykelväg mellan träd och buskage i den västra delen.

Analys
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen. Stråket
tenderar att bli igenvuxet vilket skapar trånga passager.
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Gång- och cykelvägen är ett viktigt och välanvänt kommunikationsstråk.
Stråket erbjuder varierande miljöer med öppna och slutna partier. Bullret från
Huddingevägen påverkar hela sträckan, särskilt där bullerplanket upphör. Inom
vissa partier är bullerplanket placerat nära stråket vilket skapar smala och
svårskötta ytor med högt ogräs. Längs stråket finns även slänter och stora stenar
som försvårar skötseln. Stråket innehåller inga ytor för vistelse, utan fungerar
som en länk mellan olika områden, parker och naturmarker som Sjöängen och
Äppelängen. I närheten av Sjöängen finns några högvuxna silverpilar som ramar in
och ger karaktär till stråket.

Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är bred och asfalterad. Parksoffor saknas
längs stråket. Vid gräsytan intill gångbron finns en parksoffa. Trappan upp till
gångbron saknar ramper och kontrastmarkeringar.
0

100 m

1. Övergångsställe, 2. Återvinningsstation, 3. Gångbro, 4. Gång- och cykelbro.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om stråkets funktion som spridningskorridor och
kommunikationsstråk. Förbättra tryggheten genom att skapa friare
siktlinjer. Förbättra intrycket genom att flytta återvinningskärlen och öka
skötselintensiviteten i de smalaste partierna.

Bullerplank mellan gång- och cykelväg och Huddingevägen.

Bullerplank och bostadshus i den mellersta delen.

Gång- och cykelväg intill Äppelängen.
Liseberg- Örby slott
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13. Stråk längs Åbyvägen
Beskrivning
Karaktär: Park- och naturstråk, 3.8 ha.
Innehåll: Längs Åbyvägen löper en asfalterad gång- och cykelväg som kantas
av gröna ytor. Ytorna består mestadels av naturmark som varierar mellan öppna
gräsklädda gläntor och mer täta skogsklädda partier. På vissa ställen finns kala
bergshällar. Terrängen är mjukt böljande med några nivåskillnader. Vissa delar av
stråket är mer anlagda och består av öppna gräsytor, enstaka träd och friväxande
buskage. Hela stråket kantas av klippta gräsytor. Åbyvägen som löper nära intill
parkstråkets norra del har sprängts fram i en bergknalle och vägbanan är till största
delen nedsänkt i förhållande till gång- och cykelvägen. I den norra delen ansluter
stråket till en bro mot Västberga allé. I den södra delen finns en trappa mellan
Götalandsviadukten och Götalandsvägen.

Värden

Upplevelse: Promenad.
Ekologiska: Del av spridningskorridor.

Gång- och cykelväg genom skogsklädd naturmark i den södra delen.

Analys

rgatan

Sylveste

Åbyvägen

Parkstråket är ett variationsrikt och viktigt kommunikationsstråk mellan Årstaberg,
Liljeholmen och Älvsjö centrum. Stråkets läge ovanför Åbyvägen innebär att det
varken påverkas mycket bullermässigt eller visuellt av biltrafiken. Den norra delen
är avlägset, vandaliserat och används som tillhåll. Vid Lisebergsvägen finns även
en dold glänta bakom ett buskage som används som tillhåll. Planerad bebyggelse
av gång- och cykelbro vid Västberga allé kommer helt eller delvis att ändra stråkets
utformning och användning i den norra delen. Kopplingen via Götalandsviadukten
i den södra delen fungerar dåligt.
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Trygghet: Belysningen är god. Kontakten med omgivningen varierar eftersom
parkstråket löper genom både öppna och mer slutna partier där vegetationen
skärmar av och skapar dolda platser.
Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är bred och asfalterad. Stråket innehåller
få nivåskillnader. Det finns gott om parksoffor. Trapporna intill bron saknar ramper
och kontrastmarkeringar.
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1. Trappa intill bro, 2. Glänta, 3. Trappa.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Skyltar och parksoffor intill Lisebergsvägen.

Håll siktlinjer öppna genom att ta bort vegetation som skapar dolda och
mörka partier. Förbättra intrycket genom att se över tillhållen och förnya
parkmöblerna. Förbättra kopplingen via Götalandsviadukten.

Öppna gräsytor och friväxande buskage i den norra delen.
Liseberg- Örby slott
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14. Långa gången
Beskrivning
Karaktär: Park- och naturstråk, 0.2 ha.
Innehåll: Långa gången består av en gångväg som löper mellan villaträdgårdar.
Gångvägen kantas av klippta gräsytor, friväxande buskage och högvuxna träd.
Gångvägen går från Örby allé, passerar den södra delen av Örby slottsplaner och
ansluter till Täckhammarsvägen i nordöst. Längs gångvägen löper en teleledning.
Där gångvägen möter Täckhammarsvägen bildas en triangelformad gräsyta med
flera stora lönnar.

Värden

Upplevelse: Promenad.

Analys

Parkstråket är en grönskande kil mellan tätbebyggda villaområden. Grönskan
ramar in och ger stråket en inbjudande karaktär. De stora lönnarna vid
Täckhammarsvägen är stora och ger karaktär och volym till platsen. Vegetationen
längs gångvägen är inom vissa partier hög och tät vilket skapar trånga passager.
Några av anslutningarna till vägarna i norr och söder är igenvuxna. Villornas tak
och lågt dragen teleledning gör att träden måste beskäras regelbundet.
Trygghet: Stråket har en god kontakt med intilliggande villor. Belysning saknas.

Gångväg mellan villaträdgårdar och blommande buskage i den mellersta delen.
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Tillgänglighet: Gångvägen består av hårt packat stenmjöl, inom vissa partier
finns större stenar som ger en ojämn yta. På vissa ställen väller vegetation in över
gångvägen. Sittmöjligheter saknas.
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1. Triangelformad yta.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara parkstråkets inbjudande och promenadvänliga karaktär. Förbättra
tillgängligheten genom att jämna till gångvägen och rensa sly och grenar
som väller in över vägen. Förbättra intrycket genom att se över och anpassa
växtmaterialet till den begränsade ytan. Komplettera med fler mindre och
blommande buskage och ersätt de högvuxna träden längs gången med
mindre. Undersök möjligheten att ta bort eller gräva ner teleledningen.

Gräsytor och höga buskage.

Friväxande buskage i den norra delen.
Liseberg- Örby slott
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15. Grönyta vid Annebodavägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Mellan Annebodavägen och gränsen till Östberga finns en mindre
grönyta med naturmark. Genom ytan löper en upptrampad gångstig som ansluter
till en gång- och cykelväg i Östberga. Stigen kantas av gräsremsor.

Analys

Grönytan är en värdefull koppling mellan seniorboendet och naturmarken i
Östberga. Underlaget består av löst och ojämnt packat stenmjöl. Seniorboendet
utökar sin verksamhet med 140 stycken nya lägenheter, vilket kommer att förändra
områdets utformning och karaktär.

Naturmark intill seniorboende.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi
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Anpassa området till ett ökat besökstryck och utvecklas rekreativa värden.
Förbättra tillgängligheten genom att asfaltera ytan och öka tryggheten
genom att införskaffa belysning.
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1. Upptrampad gångstig.
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16. Grönyta vid AnnebodavägenSylvestervägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Längs gränsen till Östberga finns längor av radhus och en längsgående
gång- och cykelväg. Mot Liseberg i väster kantas vägen av en smal klippt
gräsremsa framför häckbuskage som gränsar till radhustomterna. I Östberga, på
den östra sidan, kantas vägen av en klippt öppen gräsyta och en rad träd. I norr
fortsätter stråket in i ett bredare parti som består av naturmark.

Analys

Gång- och cykelvägen är ett viktig och välanvänt kommunikationsstråk. Stråket
binder samman stadsdelarna och löper genom inbjudande och varierande miljöer.
Många äldre besökare från äldreboendet vid Annebodavägen verkar använda
området för promenad och rekreation.

Gång- och cykelväg längs gränsen till Östberga.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.
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Bevara upplevelsen av trygghet genom att hålla siktlinjer öppna. Förbättra
intrycket genom att klottersanera fasader och parksoffor.

An

Strategi
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1. Klippt gräsremsa.
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17. Grönyta mellan SylvestergatanFackelvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Mellan Sylvestergatan i norr och Fackelvägen i söder finns en långsmal
grönyta som kantas av en låg stenmur och ett lågt trästaket mot villaträdgårdar.
Ytan består mestadels av klippt gräs. Mot Fackelvägen finns en sluttning.

Analys

Grönytan innehåller inga upplevelsevärden och har ett lågt besökstryck. Ytan
används främst som en smitväg mellan Sylvestergatan och Fackelvägen.

Smal gräsyta mellan villaträdgårdar.

Sylvestergatan

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara tillgängligheten genom regelbunden gräsklippning och rensning av
sly. Förbättra intrycket genom att klottersanera elskåp mot Sylvestergatan.
1

Fackelvägen
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1. Sluttning.
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18. Grönytor vid SylvestergatanStjärngossevägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (även Allmän fastighetsmark).
Innehåll: Där Sylvestergatan och Stjärngossevägen möts finns två separata
grönytor. Den största består av en klippt gräsyta, träd, buskage och en öppen
bergshäll. Ytan inrymmer även en busshållplats och en elstation. Den mindre ytan
består av en klippt gräsyta och ett buskage.

Analys

Ytorna tillför grönska och ger gaturummet och korsningen en mer tilltalande
karaktär.
Bergshäll och gräsyta med elstation intill korsning.
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Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion och
intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.
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Bevara nuvarande karaktär.
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1. Mindre ytan, 2. Större ytan, 3. Busshållplats.
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19. Grönytor längs Ottesångsvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Längs västra sidan av Ottersångsvägen finns en gräsremsa som gränsar
mot häckbuskage mot villorna intill och kantsten mot gatan. Mellan remsorna finns
infarter till tomterna.

Analys

Häckbuskagen längs gatan ger en inbjudande karaktär.

Smala gräsremsor intill häckbuskage.
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Bevara nuvarande karaktär.
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Mål

Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion och
karaktär genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.
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1. Buskage i den södra delen.
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20. Grönytor längs Staffan Stallares
väg
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: Den östra delen av Staffan Stallares väg innehåller ett parti som
kantas av gräsremsor. I öster ansluter partiet till Annebodavägen och i väster till
Stjärngossevägen. Gräsremsorna är smala och löper längs vardera sidan av vägen.
Vägen har stenmjölsunderlag.

Analys

Vägen är smal och grönskande. Asfalten från anslutande vägar börjar vittra sönder.

Staffan Stallares väg mellan gräsytor och häckbuskage.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

1

Strategi

Förbättra intrycket genom att reparera asfalteringen.
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1. Stenmjölsunderlag.
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21. Grönytor längs Åbyvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (varav en del tillhör Trafikverket)
Innehåll: Mellan Åbyvägen och järnvägsspåren finns en långsmal yta som består
av skogsklädd naturmark. Från Götalandsviadukten har man utsikt över områdets
norra och södra del. Naturmarken är kuperad och har inslag av äldre ekar. Den
norra delen är en otillgänglig smal kil med klipphällar. Den mellersta delen
sträcker sig mot mässområdet och består av kuperad och halvöppen naturmark.
Närmast mässan finns en upplagsplats för grus och en avspärrad bilväg. Intill
Götalandsviadukten finns även en busshållplats. I den södra delen finns en gångoch cykeltunnel under Åbyvägen som leder mellan mässområdet och Sjöängen.
Intill tunneln finns gräsklädda slänter och friväxande buskage. Längst i söder finns
klippta gräsytor med träd och diken kring mässans parkering. Från den södra delen
av mässan leder en gång- och cykelväg mellan tunneln och ett längre stråk längs
Huddingevägen.
Skogsklädd naturmark i den mellersta delen.

Analys

Den större delen av området är kuperat och otillgängligt. Området är en
trafikgrönyta som saknar upplevelsevärden. Hela området är bullerpåverkat.
Träden, som de gamla ekarna, ger volym och karaktär till området.

1

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

2

Bevara upplevelsen av trygghet genom att hålla siktlinjer öppna,
framförallt intill tunneln och vid vägslänterna.
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1. Kuperad naturmark, 2. Busshållplats, 3. Grusupplag, 4. Tunnel mot Sjöängen.
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22. Grönytor vid Staffan Stallares vägLuciastigen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (även gatumark).
Innehåll: Vid Luciastigen och Staffan Stallares väg finns två separata grönytor.
Ytan längs Staffan Stallares väg utgörs av klippta gräsytor som omgärdar
några parkeringsplatser. Vid Luciastigen finns en gångväg med belysning som
löper mellan villaträdgårdar. Längs ena sidan av vägen finns buskage och
mot andra sidan kantas gångvägen av en smal remsa och ett trästaket. Mot
Götalandsvägen i söder finns en trappa i granit. Ovanför trappan vid vägen finns en
föreningsmeddelandetavla.

Analys

Luciastigen fungerar som en grönskande genväg. Buskagen i den södra delen
börjar bli väl tilltagna och väller ut över vägen vilket gör att passagen upplevs trång
och mörk. Trappan vid Götalandsvägen saknar kontrastmarkeringar.

Luciastigen mellan buskage och staket.
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Bevara nuvarande karaktär.
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Strategi

Förbättra tillgängligheten och öka upplevelsen av trygghet genom att
hålla gångvägen och siktlinjer fria från överhängande buskage. Förbättra
intrycket genom att rensa ogräs och sly längs gångvägen och i trappan.
Underlätta skötsel genom att plantera låga buskage och marktäckare.
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1. Parkeringsplatser, 2. Luciastigen, 3. Trappa.
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23. Grönytor vid AnnebodavägenGötalandsvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Park- och gatumark).
Innehåll: Där Annebodavägen och Götalandsvägen möts finns två separata
grönytor. Den ena ytan, som är belägen längs Annebodavägen, består av naturmark
med en klippt gräskant närmast vägen. På ytan finns en elstation. Ytan längs
Götalandsvägen består av klippta gräsytor med inslag av träd och buskage.

Analys

Ytorna tillför grönska i gaturummet. Intrycket dras ner av den dåliga gräsytan
framför elstationen och slyuppslag i buskagen.

Elstation och busshållplats längs Annebodavägen.
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Bevara nuvarande karaktär.
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Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Förbättra intrycket genom
att reparera ytorna framför elstationen och rensa sly i buskagen.
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1. Busshållplats, 2. Elstation, 3. Klippta gräsytor.
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24. Grönytor längs Sävstaholmsvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Längs Sävstaholmsvägen finns breda remsor av klippt gräs och en
ensidig allé av körsbärsträd. I den norra delen finns en brant gångväg som leder
mot Östberga och området Kvarnbacken. Gångvägen kantas av klippta gräsytor,
träd och buskage.

Analys

Den södra delen förbinder Äppelängen i söder med Örby bollplan i norr och gör
gatan promenadvänlig. Den breda gräsytan tillför grönska och skapar ett trivsamt
gaturum. Gångvägen i den norra delen är Göta landsvägs ursprungliga sträckning
och därmed kulturhistoriskt värdefull. Längsgående ledstång, belysning och flertal
parksoffor längs gångvägen förbättrar tillgängligheten och ökar tryggheten.
Gräsytor och körsbärsträd längs Sävstaholmsvägen.
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Bevara nuvarande karaktär.
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Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion
och karaktär genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.Bevara
upplevelsen av trygghet genom att hålla siktlinjer fria.
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1. Brant gångväg mot Kvarnbacken och Östberga, 2. Klippta gräsytor och trädrad.
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25. Örby allé
Historik

Tillhörde ursprungligen Örby slott.

Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Dubbelsidig allé som leder fram till Örby slott. Allén består av almar
och askar i olika åldrar. De äldre träden är två askar närmast slottet och några almar
längre österut. Mellan de äldre träden finns yngre askar. Marken längs vägen består
av klippta gräsytor.

Analys

Endast enstaka träd från den gamla allén finns kvar. Den ena asken närmast slottet
är placerad mitt i trottoaren vilket försämrar framkomligheten.

Äldre askar närmast slottet.
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Värna om de kulturhistoriska värdena och de äldre träden. Planera en
generationsväxling för att säkerställa ett långsiktigt och symmetriskt
trädbestånd i allén. Förbättra framkomligheten genom att lägga trottoaren
innanför den ena asken närmast slottet.
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Bevara nuvarande karaktär.
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1. Äldre askar, 2. Äldre almar.
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Solberga

Antal invånare: 8993.
Yta: 187 ha.
Terräng: Kuperad.

Platser

Stadsdelspark

26. Prästgårdsparken
27. Lerkrogsparken
28. Kristallparken

Närpark

Beskrivning

Solberga är belägen i stadsdelsområdets norra del.
Centralt i stadsdelen är naturparken Solbergaskogen
belägen. Kring skogen finns bland annat ett flertal
parktorg, park- och naturstråk och två stadsdelparker,
varav en utgörs av parkleken Kristallen.
I den södra delen av stadsdelen finns Solberga prästgård som har anor från 1600- talet. Under 1930- talet
avstyckades och såldes stora delar av Västberga gårds
tidigare marker. År 1939 började ett småstugeområde
att byggas. Kring år 1950 uppfördes flerfamiljshusen
på ömse sidor om Folkparksvägen och år 1970 byggdes
även Apelsinlunden med ”hus i park”.
För närvarande sker en omvandling av framförallt
stadsdelens centrala delar. I omvandlingen kommer
området att förtätas med nya bostäder samtidigt som
några av områdets parker sammankopplas och bildar
en stadsdelspark.
48
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29. Solbrännan
30. Klackparken
31. Fruktparken
32. Apelsinen

Naturpark

33. Solbergaskogen
34. Safirparken
35. Naturpark vid Armbandsvägen

Parktorg

36. Klacktorget
37. Kristalltorget
38. Juvelerartorget
39. Älvsjö torg
40. Torgbildning vid Johan Skyttes vägÄlvsjövägen

Bostadsnära natur

41. Natur vid Sulvägen
42. Natur vid Örhängevägen
43. Natur vid Armbandsvägen-Juvelerarvägen
44. Natur vid Folkparksvägen- Sandalmakarbacken

Park- och naturstråk

45. Centrumstråket
46. Stråk mellan Götalandsvägen, Folkparksvägen och Armborstvägen
47. Stråk vid Solbergaskolan
48. Stråk mellan Folkparksvägen- Toffelbacken
49. Stråk vid Kämpetorpsskolan
50. Stråk mellan Pliggvägen-Toffelbacken
51. Stråk längs Folkparksvägen
52. Stråk öster om Klacktorget
53. Stråk vid Lerkrogsvägen- Safirgränd
54. Stråk söder om Kristalltorget
55. Stråk nordost om Kristallparken
56. Stråk vid Folkparksvägen- Lerkrogsvägen

Övriga gröna friytor

57. Grönytor söder om Kontrollvägen
58. Grönytor längs Södertäljevägen
59. Grönytor norr om Kontrollvägen
60. Grönytor längs Örhängevägen
61. Grönytor längs Kedjevägen
62. Grönytor längs Brudkronevägen
63. Grönytor längs Juvelerarvägen
64. Grönytor längs Armborstvägen
65. Grönytor längs Götalandsvägen
66. Grönytor längs Toffelbacken
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26. Prästgårdsparken
Historik

Den norra delen innehåller två fornlämningar. Parken har tidigare varit en del
av Solberga prästgård. Nuvarande Solberga gård uppfördes kring år 1916 och
lokalerna används idag av Riksförbundet för social och mental hälsa. Under
1970-talet uppkom byggnaden öster om parken, som idag är ett vård- och
omsorgsboende. Under 1980-talet planterades ett antal asiatiska växter, till exempel
valnöt och kastanj, som man kan se än idag. Under 1990- talet anlades den
befintliga bäckfåran och de slingrande gångvägarna.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Stadsdelspark, 1.4 ha.
Innehåll: Prästgårdsparken består av två parker som separeras av gång- och
cykelvägen Smaragdstigen som leder mot Solbergaskogen i norr. Vägen kantas av
friväxande buskage. Den östra delen innehåller slingrande gångvägar som kantas
av blomprakt, vattenelement och gräsytor med träd och buskage. I norr gränsar
parken till Solberga gård med en stenmur och friväxande buskage. I mitten av ytan
vindlar en bäckfåra som kantas av kullerstenar och perennplanteringar. Vattenkällan
är ett porlande stenröse i norra delen. I mitten av sträckan mynnar vattnet ut i en
damm med stora runda stenar. Längs fåran finns flera parksoffor och bord. Vid
entrén i söder finns en mandelformad damm med en fontän och parksoffor. Intill
entrén finns planteringsurnor och en förrådsbyggnad som ramas in av buskage. I
ytans östra del finns ett lusthus med väggfasta bänkar.
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I parkens västra del finns en inhägnad lekplats. Lekutrustningen består av ett
sjörövarskepp, sandlåda med haj, fjäderlek, gungställning, volträcke och en
labyrint av runda stenar. Norr om lekplatsen finns en öppen gräsyta med träd och
en utomhusdusch. Intill gräsytan finns en fotbollsplan och en basketplan. Vid
basketplanen finns en platå med öppen och trädbevuxen naturmark med inslag av
berghällar. Mellan bollplanerna finns flera parksoffor, paviljong med bänkar och en
utomhusgrill.

Bäckfåra kantad av kullerstenar och perennplanteringar.
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1. Fornlämningar, 2. Basketplan, 3. Fotbollsplan, 4. Lekplats, 5. Bäckfåra.
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Värden

Upplevelse: Lek, bollspel, grön oas, ro, odling, blomprakt, picknick och sitta i solen.
Ekologiska: Groddjurshabitat i bäckfåra och damm.
Kulturhistoriska: Har tillhört Älvsjö prästgård.

Analys

Parken har ett centralt läge och är en viktig länk mellan Älvsjö torg och
Solbergaskogen. Hela området är planerat att utvecklas till en del av stadsdelsparken
tillsammans med Lerkrogsparken. I takt med att nya bostäder byggs i närområdet,
ställs högre krav på parken att möta framtida behov och slitage. Parkens breda
utbud lockar många typer av användare och är därmed en viktig mötesplats för
unga som gamla. Den östra delen har en naturromantisk prägel med en lummig och
variationsrik karaktär. Området är en viktig rekreativ tillgång för flera verksamheter. I
dagsläget är parkens två delar tydligt separerade.
Den östra delen kräver en hög skötselnivå för perennplanteringar och vattenelement
för att bevara sin karaktär. I den västra delen är entréerna otydliga och vissa partier
dåligt utnyttjade och skötta. Intrycket dras ner av vandaliserade parkmöbler,
framförallt i den västra delen. I den östra delens mellersta del finns en pil med
öppningar, stamskador och ett kraftigt pilrostangrepp.

Handledare och parksoffor längs gångvägar.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gångvägarna, bollplanen och
lekplatsen. Vegetationen försämrar sikten och skymmer belysningen längs
Smaragdstigen vilket skapar mörkare partier. Parkens omgivning kan upplevas ödslig
under kvällstid.
Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader, den västra delen har en svag
sluttning från norr till söder. Gångvägarna är asfalterade eller består av hårt packat
stenmjöl. I den östra delen finns handledare inom vissa partier. Planteringsurnorna
är vidare upptill så att personer med rullstol kan nå växterna. Underlaget i
lekplatsen består av hårt packad sand och gummiasfalt. Bland utrustningen finns en
kompisgunga.

Sjörövarlekplatsen med sjörövarskepp och fjäderlek.
Solberga
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Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Förbättra parkens funktion som mötesplats och utflyktsmål i stadsdelen.
Utveckla tillsammans med Lerkrogsparken och nya parken i Kabelverket
till ett sammanhängande grönstråk och stadsdelspark. Utveckla parkens
värden för lek, aktivitet och rekreation. I samband med planering av nya
bostäder i direkt anslutning till parken. I denna presenteras en målbild och
principer för åtgärder. En av dessa är att knyta ihop den inre parkbilden,
så att både den visuella kontakten och framkomligheten mellan de idag
separerade delarna blir bättre. I samband med detta föreslås även att
parkens entréer utvecklas och att kopplingen till Solbergaskogen i norr
bör förstärkas. Solberga gård ligger idag gömd bakom höga buskage och
borde lyftas fram och sätta en starkare prägel på parken. På samma sätt bör
det finnas informationsskyltar med platsens historia och växtmaterialets
artrikedom. Genom att skapa en tydligare struktur av ytor och rörelsestråk
kan man möjliggöra en mer flexibel användning av ytor samtidigt som
man kan ta tillvara på idag svårutnyttjade ytor. Den skadade pilen bör
statusbedömas och eventuellt ersättas.

Planteringsurnor för odling.

Paviljong med bänkar.
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27. Lerkrogsparken
Historik

I parkens södra del finns en inhägnad tomt med två äldre byggnader som ägs
av Fastighetskontoret. Den ena byggnaden är doktorsvillan, villa Elfhem,
som uppfördes under 1900-talets början. Idag innehåller villan bostäder. Den
andra, Lerkrogen, är en krogbyggnad som återuppfördes år 1986. Idag används
byggnaden av en hembygdsförening. Lerkrogen har anor från slutet av 1600- talet
och var då belägen intill Göta landsväg. Huset nedmonterades år 1968 för järnvägsoch vägutbyggnader. Innan återuppförandet pågick en längre utredning innan det
beslutades att huset skulle uppföras på samma tomt som doktorsvillan.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Stadsdelspark, 0.6 ha.
Innehåll: Lerkrogsparken består av en anlagd parkmiljö, två torgbildningar
och naturmark. De olika delarna binds samman av gång-och cykelvägar som
ansluter till Armborstvägen och Sandalettstigen i norr och till Götalandsväg och
Älvsjö torg i söder. Den anlagda parkmiljön är belägen mellan flerfamiljshus och
servicehus. Ytan består mestadels av gräsytor med träd. I mitten av gräsytan bildas
en oval som kantas av träd, buskage och perennplanteringar. Längs ovalen löper
en gångväg som kantas av flera parksoffor. Den inhägnade tomten är belägen
i parkens södra del och innehåller två äldre byggnader som är inbäddade av
högvuxna träd och friväxande buskage. I öster gränsar tomten mot ett smalare
parti som utgör en passage med en föreningsmeddelandetavla och ett cykelställ.
Passagen leder till en torgbildning i parkens södra del. Torgbildningen utgörs av
en rundel i smågatsten som omgärdas av träd, buskage och perennplanteringar.
Längs rundelns ytterkant finns parksoffor som blickar mot Älvsjö torg på andra
sidan Götalandsvägen. I mitten av rundeln finns ett konstverk ”Drömmarnas sjö”
av Hillevi Berglund, ett stort mörkt stenblock med en blank yta med näckrosor som
anknyter till återkommande detaljer i markbeläggningen på Älvsjö torg. Den andra
torgbildningen är belägen i parkens norra del och består av två mindre rundlar av
smågatsten. som innehåller planteringsytor och parksoffor. Naturmarken är belägen
i parkens västra del. Ytan är skogsklädd och består av högvuxna träd och kala
hällar. Det finns flera ekar, varav en jätteek som är belägen i den mellersta delen.

Oval med träd, buskage och perennplanteringar.

1

2

3

4

d

ka
ns

Da

än
gr

Göta

6

land

sväg
en

0

5
100 m

1. Norra torgbildningen, 2. Ovalen, 3. Naturmarken, 4. Passagen, 5. Södra torgbildningen,
6. Fornlämning.
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Värden
Upplevelse: Grön oas, folkliv, blomprakt, picknick och sitta i solen.
Ekologiska: Värdefull ekmiljö, jätteek.
Kulturhistoriska: Fornlämning, äldre byggnader.

Analys

Parken har ett centralt läge och en stor betydelse för Älvsjös stadsbild. Förutom att
den är en viktig mötesplats för boende och besökare är det även en viktig länk mellan
Älvsjö torg och Solberga. Parkens anknytning till Lerkrogen och Doktorsvillan
ger en historisk karaktär som kontrasterar mot nya Älvsjö torg. I takt med att nya
bostäder byggs i närområdet, ställs högre krav på parken att möta framtida behov
och slitage. Ett rådande problem är att boende och besökare otillåtet parkerar bilar på
torgbildningen och längs parkens gång- och cykelvägar. Bilarna drar ner intrycket och
minskar framkomligheten. Bristande skötsel och underhåll drar ner intrycket. Parkens
entréer är otydliga, framförallt från Götalandsvägen.
I den norra delen verkar den öppna gräsytan vara dåligt utnyttjad. De äldre
byggnaderna är idag undangömda och otillgängliga. Cykelparkeringen och
buskagen vid passagen bryter kopplingen mellan parken och Älvsjö torg. Parken,
framförallt vid passagen, har även en viktig koppling till centrumstråket. Den södra
torgbildningen är välskött men upplevs inte som en del av parken. Naturmarken
behöver kontinuerlig undanröjning av sly och gallring av träd för att upprätthålla en
stadskaraktär. Jätteeken kan gynnas av bättre ljusinsläpp.

Konstverk, parksoffor och perennplanteringar i den södra torgbildningen.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring torgbildningen och en gång- och
cykelväg i den östra delen. Hög och tät vegetation i kombination med brister i
belysning skapar mörka och dolda partier. Inom vissa delar försämrar vegetationen
även kontakten med omgivningen. Under kvällar och nätter är parken ett tillhåll.
Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader. Gång- och cykelvägarna är
breda, jämna och består av asfalt eller betongplattor. Det finns gott om parksoffor på
torget och i parken.

Gång- och cykelväg intill friväxande buskage i passagen mellan parken och torget.
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Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

En upprustning av parken påbörjas under hösten år 2016. Utveckla
Lerkrogsparken tillsammans med Prästgårdsparken och nya parken
i Kabelverket till en sammanhängande stadspark. Utveckla parkens
funktioner, entréer och förstärk kopplingarna till omgivande gröna
samband. Öka tryggheten genom att komplettera med belysning. Utred
möjligheten att lyfta fram och tillgängliggöra Lerkrogen och Doktorsvillan
som en integrerad del av parken. Förbättra upplevelsen, siktlinjer och
gynna växtförhållandena genom att gallra naturmarken.

Gångvägar som löper genom parken.

Parksoffor med utblick mot perennplanteringar.
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28. Kristallparken
Beskrivning
Karaktär och storlek: Stadsdelspark, 1.46 ha.
Innehåll: Kristallparken är belägen mellan Solbergaskogen och flerfamiljshus.
Parken utgörs framförallt av en stor lekplats med plaskdamm och en bemannad
parklek. Lekplatsen omges av öppna gräsytor och hällmarksskog med tall, ek och
kala bergshällar. Genom området löper ett nät av gång- och cykelvägar som leder
upp mot Solbergaskogen och Folkparksvägen. Intill skogen finns en utomhusgrill
och en skräpkorg intill ett par målade bänkbord. Plaskdammen är belägen i den
norra delen och kantas av klipphällar. Intill klipphällarna finns ett konstverk,
”Hybrid” av Viekko Keränen från år 1985. Längs dammen löper en yta med målade
vita mönster och parksoffor. Intill ytan finns en utomhusdusch.
Lekplatsen är belägen söder om dammen och har en avlång sträckning.
Byggnaderna och lekytorna binds samman av ett nät av gångvägar. Längst i norr
finns två mindre trähus som används av parkleken och inhyser caféet. Mittemot
husen, finns småbarnsleken, som är inspirerad av en gårdsmiljö med varierad
lekutrustning och lekskulpturer som är inhägnade av ett rött trästaket. Gräsytan
intill används för bollspel. Söder om denna finns förråd, odlingsurnor och djurstall
med burar för tuppar, höns och kaniner. Öster om djurstallen finns ett stort utbud av
lekredskap, bland annat gungställning, klätterställning, studsmatta och rutschkana.
Längst i söder finns en byggnad för bygglek. Öster om byggnaden finns en
cykelslinga intill en skogsdunge.

Plaskdamm intill klipphällar och naturmark.
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Upplevelse: Bollspel, grön oas, picknick, sitta i solen, lek, folkliv, pulkaåkning,
djurhållning och evenemang.
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1. Plaskdamm, 2. Konstverk, 3. Grillplats, 4. Lekplats, 5. Djurstallar.
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Analys

Parken har ett centralt och naturnära läge. Parken är en viktig samlingsplats med
höga lekvärden som lockar besökare från flera stadsdelar. För Älvsjö innehåller
parken sällsynta upplevelsevärden, som pulkaåkning, djurhållning och odling.
Antalet besökare förväntas öka ytterligare som en följd av att nya bostäder byggs
i närområdet. Parken karakteriseras av sitt läge i utkanten av Solbergaskogen och
sin tilltalande inramning av naturmark och bergknallar. Temat djur och natur har
präglat parkens utformning. Parken används till bland annat Valborgsmässofirande,
marknader och loppisar. Intill skogen finns en backe som under vintertid används
för pulkaåkning. De öppna gräsytorna används för picknick och möjliggör flexibla
aktiviteter.
Trygghet: Parken har en god belysning. De centrala delarna av parken har en god
kontakt med omgivningen och innehåller inga mörka eller dolda partier. Hög och
tät vegetation skapar ett mörkt och dolt parti i söder.
Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader. Det finns gott om parksoffor
i alla väderstreck, vid plaskdammen finns parksoffor utan armstöd. Lekplatsen har
underlag av gummiasfalt eller stridsand. Under parklekens öppningstider finns
möjlighet att använda en tillgänglighetssanpassad toalett. Bland utrustningen finns
en kompisgunga och en cykelkarusell.

Parklek med varierad lekutrustning, djurhållning och odling.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara parkens lekvärden och funktion som samlingsplats. Förstärk
parkens gröna kopplingar till omgivande naturmark och skolor. Öka
tryggheten genom att se över området som upplevs mörkt och är utsatt
för skadegörelse. Bidra till att stärka parkens funktion genom att stödja
parklekens möjligheter att driva en utökad pedagogisk verksamhet i
samarbete med skolor och ideella föreningar.
Bergsknallar och öar av naturmark intill lekplatsen.
Solberga
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29. Solbrännan
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 1.1 ha.
Innehåll: Området består av två separata ytor, den norra och den södra, som är
belägna på vardera sidan om Götalandsvägen. Ytorna länkas samman via tunnel
under vägen. Den norra delen gränsar till flerfamiljshus och parken Apelsinen. Ytan
består av en öppen gräsyta som korsas av med gång- och cykelvägar. I ytans östra
del finns det inslag av berghällar och en jätteek som kantas av friväxande buskage.
Intill eken finns flera bänkbord.
Den södra delen är belägen mellan Götalandsvägen i norr och ett industriområde
och järnvägsspår i söder. Ytan utgörs av en öppen böljande gräsyta i väster och
kuperad naturmark i öster. Gräsytan ramas in av friväxande buskage, bland annat
paradisbuskar. Genom ytan löper gång- och cykelvägar som ansluter till tunneln
mot områdets norra del. Längs vägen finns parksoffor. I ytans västra del finns en
bollplan som ramas in av friväxande buskage. Bollplanen är inhägnad och har två
entréer i söder, en via en äldre granittrappa med smidesräcke och en via en plan
gräsyta. I det norra hörnet finns en parksoffa. Längs gång- och cykelvägen i ytans
norra del finns en trädallé av tätt planterade lönnar. Gång- och cykelvägen i ytans
östra del löper genom kuperad naturmark. Närmast tunneln finns en stor ek.

Gräsklädd bollplan med fotbollsmål och sittplatser.

1

Värden
Upplevelse: Grön oas, bollspel, picknick och sitta i solen.
Ekologiska: Jätteek.

Analys

Grönytorna har en inbjudande inramning och utgör två gröna oaser mellan de
trafikerade lederna. Gång- och cykelvägarna är välanvända och kopplar ihop
Solberga med stadsdelarna Örby slott och Liseberg. De stora uppvuxna träden ger
volym och karaktär till platsen. Hela området är bullerpåverkat, men den kuperade
terrängen tillsammans med vegetationen skapar en visuell barriär mot omgivande
trafikleder. Intrycket dras ner av klotter vid industrin och sprickor i asfalten. Den
södra delen används för picknick, sitta i solen och pulkaåkning.
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1. Jätteek, 2. Trädallé, 3. Naturmark, 4. Bollplan.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. Kring
bollplanen och i naturmarken finns hög och tät vegetation som skapar mörka och
dolda partier.
Tillgänglighet: Parken innehåller flera nivåskillnader. Gångvägarna är breda och
asfalterade. Längs vägarna finns två parksoffor, en är placerad i den västra delen
längs det norra stråket. Den andra är en parksoffa utan armstöd som är placerad på
bollplanen. Trappan saknar kontrastmarkeringar och ramp, men det finns en alternativ
entré som är mer tillgänglighetsanpassad.

Böljande gräsyta och upptrampad gångstig mot Apelsinen i norr.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Utveckla parkens funktion som en samlingsplats som tilltalar ungdomar.
Tillför fler funktioner som framförallt kan locka ungdomar att vistas
på platsen, till exempel skateboard. Planerad bebyggelse i närområdet
kommer sannolikt att öka parkens besökstryck vilket innebär ökat slitage
och högre skötselintensivitet. Minska bullerpåverkan genom att förstärka
parkens inramning med hjälp av grönska. Öka tryggheten genom att
förbättra siktlinjerna längs gång- och cykelvägarna. Anlägg ny växtbädd
med markerade kanter och skelettjord som infiltrerar dagvatten för eken
intill tunneln. Förbättra intrycket genom att klottersanera och åtgärda
sprickor i asfalten.
Gång- och cykelväg genom naturmark i den östra delen.
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30. Klackparken
Historik

Klackparken anlades samtidigt som omkringliggande bebyggelse år 1954 och har
karaktären av en tidstypisk närpark.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 0.26 ha.
Innehåll: Parken utgörs av en öppen och avlång gräsyta med en bred gångväg
längs den östra långsidan. Parkens västra långsida har en svag sluttning inåt parken.
Utmed den östra sidan av gångvägen står en rad högvuxna hästkastanjer och bakom
dessa finns ett friväxande häckbuskage som gränsar mot parkeringsplatser. Vid
den södra delen av gångvägen finns en boulebana och två parksoffor. I den norra
delen av parken mynnar gångvägen ut i en oval yta som omges av perenner och
blommande buskage. Innanför planteringen finns flera parksoffor.
Oval yta med sittplatser.

Värden
Upplevelse: Grön oas, picknick och sitta i solen.
Kulturhistoriska: Tidstypisk 1950- tals park.

Analys
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Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader. Gångvägen och den ovala
ytan består av hårt packad stenmjöl. Det finns gott om parksoffor både i den södra
och norra delen.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring den ovala ytan och till intilliggande
vägar. Parken har en god kontakt med omgivningen.
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De stora uppvuxna träden ger volym, befäster parkens historia och ger
sittmöjligheter i skugglägen. Den stora öppna gräsytan ger möjligheter till flexibla
aktiviteter. Parkens gröna kopplingar till Klacktorget i söder och till naturparken
mellan Folkparks- och Lerkrogsvägen i norr är otydliga. Parken har ett lågt
besökstryck och innehåller få värden som lockar besökare. Norr om parken
planeras nya bostadskvarter vilket innebär att trycket på parken sannolikt kommer
att öka.
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1. Oval sittyta, 2. Boulebana.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Förstärk parkens inramning och de gröna kopplingarna mot norr och
söder. Planerad bebyggelse i närområdet kommer sannolikt att öka parkens
besökstryck vilket innebär ökat slitage och högre skötselintensivitet.
Tydliggör parkens struktur med en öppen gräsyta och en inbäddad
mötesplats. Öka prydnadsvärdet genom att se över befintligt växtmaterial
och varva med fler perenner i rabatterna. Tillför fler funktioner som kan
locka fler människor att vistas på platsen. Utveckla den ovala ytan till en
trevligare mötesplats med bänkbord där man kan umgås tillsammans och
grilla vid en utomhusgrill.

Gångväg kantad av hästkastanjer och buskage.

Inramning av blommande buskage.
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31. Fruktparken
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 0.1 ha (Allmän fastighetsmark).
Innehåll: Längs Älvsjövägen finns en mindre rektangulär park som består av en
gräsyta som inramas av träd och täta buskage. Genom ytan löper en gångväg som
leder till en boulebana med en parksoffa i den norra delen. Öster om boulebanan
står en parksoffa framför en rad med klotpilar. Längs fickparkens bägge kortsidor
finns två återvändsgator som löper mot Götalandsvägen i öster. Mot Älvsjövägen
avskärmas parken med ett lägre klippt häckbuskage. På gräsytan finns bland annat
äldre fruktträd.

Värden
Upplevelse: Grön oas.

Analys

Träden och buskagen ger en vacker inramning och karaktär till platsen, särskilt
klotpilarna vid boulebanan. Parken lockar till vistelse i en grönskande miljö längs
den trafikerade vägen. Trafiken längs Älvsjövägen ger en visuell och bullermässig
påverkan.
Trygghet: Belysningen från Älvsjövägen ger parken en god belysning. Parken
innehåller inga dolda eller mörka partier och har en god kontakt med vägen och
flerfamiljshusen intill.

Svängande gångväg mot boulebana.
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Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader och gångvägarna är breda och
hårt packade. Vid boulebanan finns en parksoffa.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Förstärk parkens värde som grön oas genom att komplettera med högre
buskage som skapar en visuell barriär mot vägen. Utveckla parkens
prydnadsvärde genom att plantera buskage, perenner och lökar invid
boulebanan. Förstärk med belysning vid boulebanan för att möjliggöra
boulespel kvällstid och komplettera med en effektbelysning under träd och
buskage som kan upplevas från vägen.

Boulebana mellan ornäsbjörkar och äppelträd.

Parksoffa mellan boulebana och klotpilar.
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32. Apelsinen
Historik

Lekplatsen har tidigare innehållit en parklek.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 1 ha.
Innehåll: Apelsinen består av är en stor lekplats som omges av öppna gräsytor
och naturmark. Området omges av flerfamiljshus och en förskola i norr. Genom
området löper gång- och cykelvägar som leder mot Solbrännan i söder och till
Solbergaskogen i norr. I norr ansluter de till gång- och cykelvägar mot Västberga.
Lekplatsen kan delas upp i fyra delar. I den södra delen finns en fotbollsplan med
stenmjölsunderlag. Den andra delen utgörs en stor lekyta med två klätterställningar
med rutschkanor, snurrlek, balanslek och en gungställning. Intill ytan finns klippta
buskage och flera parksoffor. I den mellersta delen finns en stor asfalterad yta med
parklekens gamla hus. Intill husen finns en inhägnad lekyta med sandlåda, fjäderlek
och en mindre sittplats i trä. Intill lekytan finns ett trätak med bänkbord. Ytan
kantas av parksoffor och i norr gränsar ytan till en gräskulle med en flaggstång på
toppen. I sluttningen finns gradänger av träkubbar. I den fjärde delen i norr finns en
mindre lekyta med basketkorg, cykelkarusell och en inhägnad gungställning.

Böljande gräsyta intill den gamla parklekens byggnader.
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Upplevelse: Bollspel, lek, picknick och sitta i solen.
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Naturmarken och den svagt kuperade terrängen ger området en tilltalande
inramning. Parken används som en samlingsplats och lek- och aktivitetsytorna
lockar barn i olika åldrar. Gradängerna i gräskullen kan användas till lek eller
som en mindre amfiteater. Området är en viktig del i grönstrukturen men dess
kopplingar mot Solbergaskogen och Solbrännan är otydliga. Den visuella
kopplingen mot skogen försämras av en förskola som är belägen i anslutning till
parken. Mot Solbrännan försämras kopplingen av en parkeringsplats.
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1. Fotbollsplan, 2. Stor lekyta, 3. Asfalterad yta, 4. Mindre lekyta, 5. Gräskulle med flaggstång och gradänger, 6. Inhägnad lekyta.
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Vissa ytor, framförallt den stora asfalterade ytan, är omotiverat stor. Området är
utsatt för skadegörelse och vandalism vilket kräver högre skötselinsatser. Apelsinen
är sliten vad gäller utrustning och växtlighet. Lekutrustningen är mer anpassat
för yngre än för äldre barn. I samband med att nya bostäder byggs i närområdet
kommer parkens användning sannolikt förändras med ökat besökstryck vilket
innebär ökat slitage och högre skötselintensivitet.
Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna och
lekytorna. Parken har en god kontakt med omgivningen och innehåller få dolda
eller mörka partier.
Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader och gång- och cykelvägarna är
breda och asfalterade. Det finns gott om parksoffor utan armstöd invid lekplatsen.
Bland utrustningen finns en kompisgunga och en cykelkarusell. Lekplatsen har
löst packat underlag som består av en blandning mellan stenmjöl och stridsand.
Lekutrustningen behöver tillgänglighetsanpassas.
Flaggstång ovanför gradänger av trä.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Utveckla parkens funktion som utflyktsmål och samlingsplats. Ta fram
ett program för förnyelse av lekplatsen, samla lekytorna och se över
rumsligheten. Förbättra områdets gröna kopplingar till Solbrännan i söder
och Solbergaskogen i norr. Utveckla parkens funktioner för lek, aktivitet
och rekreation. Lekplatsen bör tillgänglighetsanpassas och kompletteras
med funktioner som passar äldre barn. Värna om parkens tilltalande
inramning av vegetation och naturliga inslag av gräskullar och öppna
klipphällar.
Lekplats med gung- och klätterställningar och balanslek.
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33. Solbergaskogen
Historik

Namnet Solberga är sedan länge namnet på berget och höjdryggen som sträcker sig
fram i den södra delen av Solbergaskogen. Namnet kan komma från bergets branta
sluttning mot söder och avsaknaden av träd på toppen vilket ger ett soligt läge.
Idag finns ett antal fornlämningar med stensättningar från husgrunder och gravfält.
Dessa är daterade till någon gång mellan Stenåldern och Järnåldern. Solberga blev
senare namnet på prästgården som tillhörde Brännkyrka socken. Under denna tid
hörde skogen till gården och dess södra delar användes som betesmark.

Beskrivning
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Skogen är äldre och artrik. I hällmarksskogen består vegetationen mestadels av
tallar och bärris. Vissa av tallarna är cirka 150 år gamla. I mitten av skogen finns
ett större lövkärr och på flera platser runtom finns mindre vitmossekärr. I den västra
delen finns en bergbrant med lövskog med flera äldre ekar.

Värdefullt lövkärr.
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Karaktär och storlek: Naturpark, 35 ha.
Innehåll: Solbergaskogen är ett kuperat skogsområde med flera naturtyper
som mestadels gränsar till olika bostadsområden med villor och flerfamiljshus.
Området är beläget längs en östvästlig höjdrygg. Skogen består till största delen
av hällmarkstallskog, men även av våtmarker, kärr och blandskog. Genom
skogen och de olika miljöerna löper ett nät av gång- och cykelvägar som
ansluter till bostadsområdena. Vägarna ansluter även till Prästgårdsparken i
söder, Kristallparken i öster och Kämpetorpsskolan i väster. De största entréerna
finns vid Smyckesgränd och Agraffvägen i väster, Prästgårdsparken i söder och
Folkparksvägen i öster. Längs vägarna finns belysning, parksoffor och skräpkorgar.
Från vägarna och bostadsområdena löper även flera större och mindre upptrampade
gångstigar genom området. Vissa av stigarna leder upp till olika bergshöjder
varifrån man har en fin utsikt över omgivningarna. En av stigarna är en kulturstig
med informationsskyltar om skogens växt- och djurliv och fornlämningar. I den
östra delen finns en inhägnad bollplan och en intilliggande boulebana. Längs
boulebanans västra långsida finns parksoffor och ett bänkbord. I den mellersta
delen, väster om Kristallparken finns en inhägnad hundrastgård med belysning och
bänkbord.
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1. Skyddsvärd ekmiljö, 2. Hundrastområde/ Hundrastgård, 3. Fotbollsplan och boulebana,
4. Våtmarksområde, 5. Fornlämningsområde.
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Värden
Upplevelse: Bollspel, grön oas, lek, vild natur, picknick, ro, utsikt, löpträning,
pulkaåkning, promenad och sitta i solen.
Ekologiska: Del av spridningskorridor, värdefull ekmiljö, många viktiga
nykelbiotoper, viktig groddjurslokaler och ett stort antal fågelarter.
Kulturhistoriska: Fornlämningar, jätteekar och äldre träd.

Analys

Skogen har höga natur- och rekreationsvärden. Skogen binder ihop olika områden
och har ett högt besökstryck av bland annat skolor och förskolor. Ny bebyggelse
i närområdet kommer troligen öka antalet besökare. De öppna bergshöjderna
med utblickar över omgivningen används för picknick och att sitta i solen. I
hela området finns spår av naturlek. I skogen finns det största av Älvsjös fyra
hundrastområden som innefattar skogens norra del samt en inhägnad hundrastgård
i den mellersta delen. Under våren lockar grodkärret många besökare att se på de
hundratals grodorna som leker. Det finns endast ett fåtal reproduktionslokaler för
grodor i Stockholms närhet. De olika naturtyperna ger även skogen en variationsrik
och intressant karaktär med en stark gammelskogs- och vildmarkskänsla. Området
har en intressant geologi med bland annat jättegrytor i den västra delen. På de
gamla ekarna växer rödlistad oxtungssvamp. Skogen utgör en viktig häckningsplats
för ett stort antal fågelarter, bland annat liten och stor hackspett. Intrycket dras ner
av slitna och vandaliserade parkmöbler.

Högglänt område med tallar.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna och i
bostadsområdena intill. Längs vägarna finns klippta gräsremsor vilket ger goda
siktlinjer. Vegetationen är hög och tät vilket skapar mörka partier.
Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. Gång- och cykelvägarna
är breda och asfalterade. Längs vägarna finns flera parksoffor, parksofforna intill
boulebanan saknar armstöd.

Upptrampad gångstig genom naturmark.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Genomför de åtgärder som finns i det framtagna programmet för skogen.
Värna om skogens höga ekologiska, kulturhistoriska och rekreativa värden.
Värna om skogens särskilda betydelse för ekosystemtjänster och biologisk
mångfald. För de ekologiska funktionerna är det även viktigt att området
inte naggas i kanten i samband med att nya bostäder uppförs. Förbättra
orienterbarheten genom att förtydliga entréer och placera skyltar med
kartor som visar nätverket av stigar och gångvägar. Förstärk skogens skydd
genom att utreda frågan om naturreservatbildning. Förbättra intrycket
genom att rusta upp parksofforna intill boulebanan och rensa ogräs i
bollplanen. I samband med att nya bostadskvarter uppförs, kommer en ny
gång- och cykelväg anläggas längs skogens södra del. Skydda forn- och
kulturlämningar genom att följa Skogsstyrelsens rekommendationer.

Vindlande gång- och cykelväg kantad av gräsytor.

Gångväg kantad av naturmark och granar.
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34. Safirparken
Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark, 0.43 ha.
Innehåll: Safirparken består av två olika delar, den största delen är naturmark
som är belägen intill Folkparksvägen i väster och den andra delen består av en
mer anlagd park intill ett bostadsområde i öster. Mellan de två delarna löper en
vindlande gång- och cykelväg mellan Folkparksvägen i norr och Kristallvägen
i söder. Längs vägen finns belysning, parksoffor och klippta gräsremsor. I
naturmarken i den västra delen finns en skogsklädd höjd med kala berghällar,
tallar och ekar. I den södra delen finns en jätteek. Den anlagda parkdelen är
belägen i öster mellan ett vinklat flerfamiljshus. Ytan består av en nedsänkt öppen
gräsyta med skogsklädda öar och en lekplats. Lekutrustningen utgörs av fjäderlek,
klätterställning med rutschkana och en inhägnad gungställning. I anslutning till
lekplatsen finns bänkbord, parksoffor och bord.

Värden

Lekplats omgiven av grönska.

Upplevelse: Grön oas, ro och lek.
Ekologiska: Inhemsk flora och fauna, jätteek.

Analys
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Området erbjuder bostadsnära natur. Parken är en fin och värdefull tillgång
i området med lek och natur. Naturmarken och vegetationen ger parken en
inbjudande inramning och skapar en skyddad grön oas som ger en upplevelse av
lugn och avskildhet. De öppna gräsytorna är böljande och ger tillsammans med de
skogsklädda öarna tilltalande och varierande miljöer. De stora uppvuxna träden
ger volym och karaktär till platsen. Naturmarken utgör en visuell och bullermässig
barriär mot Folkparksvägen och Södertäljevägen i norr. Intrycket försämras av
ogräs på lekplatsen. Antalet besökare förväntas öka som en följd av att nya bostäder
byggs i närområdet.
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1. Naturmark, 2. Lekplats, 3. Jätteek.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen. Gång- och
cykelvägen och lekplatsen har en god kontakt med omgivningen. Hög och tät
vegetationen i naturmarken och i de skogsklädda öarna skapar vissa mörka och
dolda partier.
Tillgänglighet: Parken innehåller stora nivåskillnader, särskilt i naturmarken. Det
finns flera parksoffor längs gång- och cykelvägen och bänkbord vid lekplatsen.
Underlaget vid lekplatsen består av löst packad sand. Naturmarken skärmar av
parken så att den kan vara svårt att hitta.

Vindlande gång- och cykelväg längs sluttande naturmark.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara parkens värden som lekmiljö och grönskande oas. Utveckla
parkens lekvärden genom att komplettera med lekutrustning för framförallt
äldre barn. Förbättra intrycket genom att rensa ogräs vid lekplatsen.
Öka tryggheten genom att ta bort sly och beskära grenar för att förbättra
ljusinsläpp och siktlinjer. Bevara naturmarkens funktion som barriär mot
Folkparksvägen. Förbättra tillgängligheten genom att anpassa lekplatsen
och förtydliga parkens entréer.

Skogsklädda öar intill flerfamiljshus.
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35. Naturpark vid Armbandsvägen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark, 1.12 ha.
Innehåll: Där Armbandsvägen möter Juvelerarvägen finns ett kuperat område
som gränsar till villaträdgårdar i söder och väster. De mest högglänta partierna
av naturmarken består av gles hällmarkstallskog. I den högsta punkten finns en
öppen klipphäll. I sluttningarna är vegetationen tätare med inslag av sly. Genom
naturmarken löper upptrampade stigar i de norra och i de mest högglänta partierna.
Närmast Juvelerarvägen i öster sluttar naturmarken som brantast.
I det nordöstra hörnet finns ett flackare parti med en lekplats som inhägnas av ett
trästaket mot vägarna. Närmast staketet i öster finns flera bänkbord, en permanent
utomhusgrill och ett förråd för mulleverksamhet. Intill förrådet finns ett mindre
bord och stolar av stubbar. Lekutrustningen har sandunderlag och består av
klätterställning, rutschkana, gungdjur, sandlåda och en lekstuga. Närmast staketet
i norr finns flera förrådslådor. Mellan staketet och Juvelerarvägen finns en öppen
klippt gräsyta med en parksoffa.

Lekplats med förråd, bänkbord, klätterställning, gungdjur och rutschkana.

Värden
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Området fungerar som en samlingsplats och innehåller varierande och lekvänliga
miljöer. Lekplatsen passar yngre barn och är en målpunkt för flera förskolegrupper.
Kopplingen mellan lekplatsen och naturmarken är en viktig tillgång och höjer
områdets lekvärde. Naturmarken erbjuder mulleverksamhet, bostadsnära natur
och naturlek. Bänkborden ger möjlighet för flera att sitta tillsammans. Vid
lekytan försämras intrycket av sandficka och återvinningsstation i området på
andra sidan Armbandsvägen. Planerad bebyggelse av förskola kommer på sikt
att förändra områdets utformning och användning. I samband med detta kommer
Armbandsvägen att stängas av och lekplatsen att försvinna.
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Upplevelse: Promenad, lek och grön oas.
Ekologiska: Inhemsk flora.
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1. Lekplats, 2. Trädbevuxen naturmark.
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Trygghet: Naturmarken saknar belysning och innehåller igenväxta och mörka
partier. Lekplatsen är öppnare och har bättre kontakt med omgivande vägar.
Belysning vid lekplatsen saknas, men belysningen längs intilliggande vägar är
tillräcklig.
Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad och igenväxt. Det finns endast
upptrampade gångstigar. I naturmarken saknas sittmöjligheter. Vid lekplatsen finns
flera bänkbord och parksoffor utan armstöd. Lekutrustningen är placerad i strid
sand och har träsarger. Stenmjölsytorna runtom är utblandade med strid sand.

Upptrampad gångstig som kantas av blåbärsris och kala klipphällar.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Anpassa områdets karaktär efter ny bebyggelse och användning. Bevara
områdets lekvärden och funktion som samlingsplats. Värna om kopplingen
till naturmarken genom att hålla upptrampade gångstigar öppna.

Gungdjur intill sluttande naturmark.
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36. Klacktorget
Historik

Klacktorget anlades i samband med att bostäderna längs Folkparksvägen
byggdes under 1950- talet. Torget uppkom som en del av arbetet med att skapa
grannskapenheter, bostadsområden med centralt placerade torg för affärer och
service. År 2008 genomfördes en upprustning där torgets tidsenliga karaktär
bevarades och förstärktes.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Parktorg (Gatumark), 1.9 ha.
Innehåll: Torget omges av flerfamiljshus med verksamheter i bottenvåningarna.
I den norra delen finns en parkering som kantas av planteringsytor med träd
och högt gräs. Intill parkeringen finns cykelparkeringar och en rundel med en
blomsterurna och ett mindre träd. Torget omges av låga murar i granit och en mur
i betong med kopparkanter. Murarna ramar in en rundel med en kvadratisk fontän
och planteringsurnor. På insidan av muren finns flera parksoffor som blickar mot
fontänen. Mot Folkparksvägen finns två gångvägar och planterade ytor kantade av
cortenstål med exotiska träd och perenner.

Klacktorget kantad av flerfamiljshus med verksamheter i bottenvåningarna.

Värden
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Upplevelse: Folkliv och sitta i solen.
Kulturhistoriska: Tidstypiskt 1950- tals torg.
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Torget har en viktig funktion som samlingsplats med närservice och
kulturhistoriska värden. På ytan finns karakteristiska detaljer och intressanta
växtmaterial. Torget saknar torghandel. Fontänens kanter är för höga för att man
ska kunna se vattnet från parksofforna. Intrycket dras ner av ogräs i rundlarna.
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1. Fontän, 2. Mur med kopparkanter, 3. Uteservering.
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Trygghet: Belysningen är god och koncentrerad kring torget och intilliggande
vägar. Torget har en god kontakt med intilliggande bostadshus.
Tillgänglighet: Torget innehåller få nivåskillnader. Entréerna är tillgängliga.
Markmaterialet består i huvudsak av betongsten. Det finns gott om
parkeringsplatser i nära anslutning till verksamheterna. Det finns gott om
parksoffor.

Exotiska träd och perenner intill Folkparksvägen.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara torgets kulturhistoriska värden och funktion som mötesplats i
området. Nya bostäder i torgets närområde kommer sannolikt öka torgets
folkliv och efterfrågan på närservice, vilket vore positivt. I samband med
att Solberga bollplan bebyggs, kommer torgets koppling till Klackparken
sannolikt att bli mer betydelsefull och bör därmed utvecklas. Förbättra
intrycket genom att rensa ogräs.

Blomsterurnor och murar kring rundel med fontän och parksoffor.
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37. Kristalltorget
Historik

Torget har tidstypiska drag från 1950- talet då det utformades av
landskapsarkitekten Erik Glemme. Under år 2007 upprustades torget och fick i
samband med detta en mer tillgänglighetsanpassad utformning.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Parktorg (Gatumark), 0.3 ha.
Innehåll: Kristalltorget är beläget mellan två flerfamiljshus med verksamheter
i bottenvåningarna. Intill Folkparksvägen i öster finns en yta med parksoffor,
bord och en plantering av torvblock. I söder gränsar torget till naturmark. Längs
naturmarken finns kala bergshällar och parksoffor som är vända mot torget. På
torget finns av flera cirkulära ytor med olika innehåll. Närmast Kristallvägen i norr
finns ena entrén som består av en stödmur, en trappa och två sluttande ramper.
Invid muren mot torget finns sittplatser som blickar mot perennplanteringar och
en fontän som är belägna i de cirkulära ytorna. I de cirkulära ytorna mot söder
finns trädplanteringar och en sittplats omsluten av en berså med lägre buskage.
Vid den sydvästra fasaden finns en svängande stödmur med trappa, ramp och
planteringsytor.
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Torget har en inbjudande och tilltalande utformning med en karakteristisk
inramning mot naturmarken i öster. Torget är för området en viktig mötesplats med
en fontän och blomsterprakt. Intrycket dras ner av dåligt underhållet växtmaterial,
möbler och markytor. Nuvarande uteservering passar inte in i miljön.
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Upplevelse: Folkliv, uteservering och sitta i solen.
Kulturhistoriska: Tidstypiskt 1950- tals torg.
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Värden

Cirkulära ytor med olika innehåll.
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1. Trappa och ramper, 2. Fontän, 3. Berså, 4. Indragen sittyta.
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Trygghet: Belysningen är god och koncentrerad kring torget och intilliggande
vägar. Torget har en god kontakt med intilliggande bostadshus.
Tillgänglighet: Torget innehåller få nivåskillnader och har tillgängliga entréer
med ramper och handledare. Markytan består av smågatsten vilket kan vara svårt
att ta sig fram på med rullstol. På torget finns gott om parksoffor i alla väderstreck.
Trapporna saknar kontrastmarkeringar.

Parksoffa med utblick mot fontän och perennplantering.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara torgets kulturhistoriska värden och funktion som mötesplats i
området. Nya bostäder i torgets närområde kommer sannolikt öka torgets
folkliv och efterfrågan på närservice, vilket vore positivt. Skapa ett mer
levande och stadsmässigt intryck genom att införa högre skötselinsatser.
Detta gäller framförallt kontinuerlig rensning av ogräs i mark- och
planteringsytor och reparationer av skadegörelse. Se över val av
växtmaterial och kompletteringsplantera i vissa av cirklarna.

Cirkulära ytor mellan flerfamiljshus med verksamheter i bottenvåningarna.
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38. Juvelerartorget
Beskrivning
Karaktär och storlek: Parktorg (Gatumark), 0.24 ha.
Innehåll: Juvelerartorget är ett rektangulärt torg där Juvelerarvägen möter
Älvsjövägen. Torget gränsar mot två fastigheter med verksamheter för närservice
i bottenvåningarna. Ett par restauranger har uteplatser mot torget. Längs fasaderna
finns en bred trottoaryta av betongsten. Längs trottoaren finns en rad med träd
och cykelställ. Träden vid torget är naverlönn och rysk lönn. Längs trottoaren
vid Juvelerarvägen i norr finns en busshållplats. Centralt på torgytan finns en
asfalterad parkeringsficka. Vid infarten till parkeringen finns en refug med en
återvinningscentral. Älvsjövägen och parkeringsfickan avgränsas av en smal
remsa med klippt gräs och en rad träd. I söder ansluter torget till grönytorna längs
Kämpetorpsskolan.

Värden

Trottoar med trädplantering och cykelparkering.

Upplevelse: Folkliv och uteservering.
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Tillgänglighet: Torget innehåller få nivåskillnader och har tillgängliga entréer
med ramper till verksamheterna och uteserveringarna. Markytan består av
betongsten som genom sättningar och körning har blivit ojämn. Sittmöjligheter
saknas, förutom vid uteserveringarna och busshållplatsen.
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Trygghet: Torget är öppet och överblickbart. Belysningen är god och koncentrerad
kring torget och omkringliggande vägar. Torget har en god kontakt med
intilliggande bostadshus och vägarna intill.
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Torget är levande med folkliv och uteserveringar i sydvästläge. Bilarna har en
stor inverkan på torgets karaktär, både visuellt och bullermässigt. Måtten för
parkeringen är överdimensionerade och tar även upp stor del av torgytan. Intrycket
av torget försämras av dåligt underhållna ytor. Återvinningscentralen är centralt
placerad och tar över blickfånget från uteserveringarna. Lönnarna har utsatts för
en långvarig misskötsel vilket innebär att de idag är dåliga och har schakt- och
påkörningsskador.

1

0

50 m

1. Parkering, 2. Återvinningsstation, 3. Uteserveringar, 4. Busshållplats.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Omvandla hela torget genom att skapa en mer inbjudande och tilltalande
karaktär. Utveckla torgets värden genom att lyfta fram verksamheterna
och föra in blomprakt. Minska bilarnas inverkan genom att minska antalet
parkeringsplatser och skapa en visuell barriär mot Älvsjövägen med hjälp
av grönska. Förstärk kopplingen till parkstråket mot Kämpetorpsskolan
genom att se över ytor och placering av elstation. Förläng parkstråket
genom att föra in mer grönska över torget mot Juvelerarvägen. Förbättra
intrycket genom att flytta återvinningscentralen och cykelställen. Förbättra
tillgängligheten genom att se över markmaterial och möbler. Se över
växtmaterialet.

Återvinningscentral, parkeringsficka och uteserveringar.

Parkeringsplatser längs torget.
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39. Älvsjö torg
Beskrivning
Karaktär och storlek: Parktorg (Gatumark), 0.3 ha.
Innehåll: Älvsjö torg är beläget intill stationen. Förutom stationsbyggnaden omges
torget av nya flerfamiljshus med verksamheter i bottenvåningarna. Torget består av
en stor och öppen yta av skiffersten med sittplatser, trädplanteringar, belysning och
en stor yta med markfontäner. Sittplatserna utgörs av två längre parksoffor och röda
sittskulpturer. Sittskulpturerna är utplacerade centralt på ytan och har värme och
belysning. Träden är mestadels placerade i den västra delen mot Lerkrogsparken.
Belysningen består dels av master och dels av en linspänd armatur i väster. Den
nya stationsbyggnaden har en fasad av screentryckta klarglaspaneler. Glaset
bildar ett mönster med transparenta och färgade ytor i olika nyanser av grönt.
I den västra delen inhyser byggnaden ett cykelgarage som nås genom interiöra
och exteriöra cykelramper. I markbeläggningen finns mönster av näckrosor som
anknyter till konstverken ”Drömmarnas sjö” och ”Drömmarnas sjö över månen”
av Hillevi Berglund, som är belägna på ömse sida av stationen. Det finns även flera
blomsterurnor med åretruntprogram.

Torghandel framför den gröna stationsbyggnaden.
gen
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Upplevelse: Folkliv, uteservering, torghandel och sitta i solen.

Analys

Torget har en levande karaktär med folkliv, uteservering och torghandel. Över
torget tar sig människor som byter mellan pendeltåg, buss och cykel dagligen.
Torget är förutom ett resecentrum en viktig länk mellan Älvsjös olika stadsdelar
som är belägna på ömse sidor om spårområdet. Stationen och torget har nyligen
renoverats för att leva upp till det stora trafikflödet och samtidigt inbjuda till
vistelse. De röda sittskulpturerna med värme och belysning passar väl under
vintern och är tillsammans med glasfasaden karakteristiska element på torget. I
dagsläget är de sista byggnaderna som omger torget under uppförande. I nuläget är
markfontänen inte igång och träden har inte vuxit till sig, vilket gör att ytan upplevs
stor och hårdgjord. Utformningen av cykelgarage och tillhörande ramper verkar
inte fungera som planerat vilket leder till konflikter mellan fotgängare och cyklister.
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1. Linspänd belysningsarmatur, 2. Offentlig toalett, 3. Markfontäner, 4. Sittskulpturer.
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Trygghet: Torget har en god belysning och en god kontakt med de omgivande
bostäderna. Kollektivtrafiken ger folkliv stora delar av dygnet.
Tillgänglighet: Torget innehåller få nivåskillnader och markytorna är hårdgjorda
och jämna. Det finns gott om parksoffor. Entréerna är tillgängliga. Offentlig toalett
finns i den västra delen.

Uteservering och sittplatser på parksoffor och röda sittskulpturer.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Nya bostäder i torgets närområde kommer sannolikt öka torgets folkliv och
efterfrågan på närservice, vilket vore positivt. Markfontänen är viktig för
upplevelsen av torget och bör hållas igång i största möjliga mån.

Offentlig toalett, nyplanterade träd och belysningsvajrar i den norra delen.
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40. Torgbildning vid Johan Skyttes vägÄlvsjövägen
Beskrivning
Karaktär: Parktorg, 0.5 ha (Gatumark).
Innehåll: I korsningen Älvsjövägen- Johan Skyttes väg finns tre separata
gröna friytor. I ytterkanten gränsar ytorna till fastigheter med verksamheter i
bottenvåningarna. I den norra delen finns en parksoffa intill en trädplantering och
parkeringsplatser. På andra sidan Älvsjövägen finns två gräsytor med hästkastanjer.
Under dessa finns cykelställ och den södra ytan omges av ett lågt järnstaket.
Längs Älvsjövägen finns även en brant klippväggsom gränsar mot friväxande
buskage, klippta gräsytor och två parksoffor.
I den södra delen finns en öppen klippt gräsyta med en rad träd. Intill gräsytan finns
en parksoffa och cykelställ. Närmast vägen finns en stödmur i granit med inbyggda
bänkar som omgärdar en perennplantering.

Hästkastanjer i den nordvästra delen.

Värden

Upplevelse: Sitta i solen.

Analys

Korsningen är utsatt för stor och kontinuerlig bullerpåverkan. Trafiken ger platsen
liv och rörelse dygnet runt. Korsningen är en viktig entré till Älvsjö.
Trygghet: Korsningen har en god belysning från vägarna och intilliggande
fastigheter. Platsen är öppen, överblickbar och har en god kontakt med
fastigheterna och trafikanterna.
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Tillgänglighet: Korsningen innehåller få nivåskillnader. Det finns gott om
parksoffor i olika väderstreck. Det finns gott om parkeringsmöjligheter för bilar
och cyklar. Entréerna till fastigheterna är tillgängliga med ramper. Trottoarernas
underlag utgörs av betongplattor.
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1. Branta klippväggar, 2. Stödmur.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Stödmur och perennplanteringar i den västra delen.

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara platsens funktion
som en inbjudande och välskött entré till Älvsjö.

Parksoffa och rader av träd i den sydvästra delen.
Solberga
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41. Natur vid Sulvägen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 1.3 ha.
Innehåll: Mellan Folkparksvägen och Sulvägen finns ett område som består av
kuperad naturmark som gränsar till flerfamiljshus. I mitten av naturmarken löper en
brant gång- och cykelväg som går mellan bostadsgårdarna på Sulvägen i väster och
Folkparksvägen i öster. Längs gång- och cykelvägen finns belysning, handledare
och parksoffor. Naturmarken är skogsklädd och innehåller höglänta partier med
klipphällar, tallar och ekar. Närmast vägen finns klippta gräsytor.

Värden
Upplevelse: Naturlek, promenader och grön oas.
Ekologiska: Del av spridningskorridor.

Analys

Gång- och cykelväg i mellersta delen.
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Gång- och cykelvägen kopplar ihop Folkparksvägen och Klacktorget med de högre
belägna bostadshusen. I naturmarken finns upptrampade stigar, spår av naturlek
och uppvuxna träd som ger volym och karaktär till platsen. Naturmarken ramar in
bostadsgårdarna.
Trygghet: Belsyningen är koncentrerad till gång- och cykelvägen. Närmast vägen
är naturmarken öppen vilket ger en god uppsikt. Naturmarken är tät och igenväxt
vilket försämrar områdets kontakt med omgivningen.
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Tillgänglighet: Området är kuperat och innehåller flera nivåskillnader. Gång- och
cykelvägen är bred, asfalterad och innehåller flera nivåskillnader. Längs den norra
sidan löper en handledare och längs vägen finns tre parksoffor.
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1. Gång- och cykelväg.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Upptrampad gångstig mot söder.

Bevara områdets värden som bostadsnära natur och inramning till
bostadshusen. Bevara siktlinjer genom att ta bort sly och ogräs närmast
gång- och cykelvägen.

Bostadsnära natur.
Solberga
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42. Natur vid Örhängevägen
Historik

Mitt i ytan finns ett äldre järnkors (daterat år 1853).

Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0.1 ha.
Innehåll: Kuperat mindre område beläget i villabebyggelse. I väster gränsar ytan
till Örhängevägen och i övrigt till villaträdgårdar. Området består av en öppen
berghöjd med kala hällar, träd, buskage och perenner. Järnkorset är belägen på
höjden. Närmast vägen finns en brant sluttning, buskage och en elledning. Tydligt
upptrampade stigar saknas.

Värden
Upplevelse: Lek och utsikt.
Kulturhistoriska: Fornlämning, järnkors.

Äldre järnkors i den mellersta delen.

Analys

Området är svårtillgängligt och har ett lågt besökstryck. Ytan är liten till storlek
och innehåller inte särskilt många funktioner som lockar besökare. Idag fungerar
ytan som ett grönskande område mellan villaträdgårdarna och kan även fungera
som en samlingsplats för barnen i området.
Trygghet: Området får tillräcklig belysning från vägarna och villorna intill.
Området är öppet och har en god kontakt med omgivningen.
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Tillgänglighet: Området är kuperat och innehåller flera nivåskillnader. Det finns
inga upptrampade gångstigar och sittmöjligheter saknas.
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1. Järnkors.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Kala berghällar, träd och buskage på höjden.

Värna platsen värde som bostadsnära och grönskande område. Förbättra
siktlinjer och framkomligheten genom att kontinuerligt ta bort sly och
buskage som väller in över vägen.

Perenner och buskage närmast villaträdgårdar.
Solberga
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43. Natur vid ArmbandsvägenJuvelerarvägen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 1.5 ha.
Innehåll: I den sydvästra delen av korsningen mellan Kontrollvägen och
Juvelerarvägen finns ett naturområde. Den största delen av ytan består av kuperad
och trädbevuxen naturmark. Genom området löper några upptrampade stigar från
söder till norr. I söder närmast Armbandsvägen finns en elstation som omges av
klippt gräs. Öster om elstationen finns återvinningskärl och en upplagsplats för
sand. Närmast Juvelerarvägen finns öppna klippta gräsytor. Den mellersta delen av
naturmarken är höglänt med gles tallskog med inslag av ekar och kala klipphällar.
De mer låglänta partierna är tätare och innehåller sly. I den nordöstra delen finns en
busshållplats och en trottoar.

Värden

Upptrampad gångstig som leder in i naturmarken.

Upplevelse: Promenad och lek.
Ekologiska: Inhemsk flora.

Analys
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Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad och igenväxt. Det finns endast
upptrampade gångstigar. Sittmöjligheter saknas.

n

Trygghet: Belysning saknas. Naturmarken innehåller igenväxta och mörka partier.
Den östra delen är öppnare och har en bättre kontakt med omgivande vägar.
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Området erbjuder bostadsnära och varierande natur som används för promenad
och naturlek. Framförallt den norra delen av naturmarken skapar en god visuell
och bullermässig barriär mellan villorna och Södertäljevägen. Planerad bebyggelse
av förskola kommer på sikt att förändra områdets utformning och användning. I
samband med detta kommer Armbandsvägen att stängas av och lekplatsen i söder
att försvinna.
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1. Busshållplats, 2. Elstation, 3. Återvinningsstation, 4. Upplagsplats.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Anpassa områdets karaktär efter ny bebyggelse och användning.
Bevara områdets karaktär och funktion som visuell och bullermässig
barriär. Förstärk områdets koppling till naturmarken i söder genom att hålla
den södra delen öppen. Se över placering av elstation, återvinningsstation
och upplagsplats.

Upptrampade gångstigar som kantas av tallar och blåbärsris.

Öppna gräsytor närmast Juvelerarvägen.
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| 89

44. Natur vid FolkparksvägenSandalmakarbacken
Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0.9 ha.
Innehåll: Längs den södra delen av Folkparksvägen finns ett högglänt område
som gränsar till bostadsområdet Apelsinen i öster. Den södra delen av området
är belägen nära Götalandsvägen. I den södra delen av området finns en öppen
klippt gräsyta som kantas av träd och buskage. Genom gräsytan löper en gångoch cykelväg med belysning som ansluter till bostäderna i öster. Den största
delen området består av kuperad naturmark med hällmarksskog. Högst upp på
höjden finns ett öppnare parti med kala klipphällar. Naturmarken har en klippigare
karaktär mot Folkparksvägen i väster. Genom naturmarken leder upptrampade
stigar från norr till söder. Vid Folkparksvägen finns en busshållplats och en
föreningsmeddelandetavla.
Höjd med öppen naturmark.

Värden
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Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad och innehåller igenväxta partier och
endast upptrampade gångstigar. Gång- och cykelvägen är bred, asfalterad och
innehåller få nivåskillnader. Sittmöjligheter saknas.

en

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen. Naturmarken
innehåller igenväxta partier som kan bli mörka.
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Naturmarken fungerar som en god visuell och bullermässig barriär mellan
bostadshusen och Folkparksvägen. Området erbjuder bostadsnära natur och
används för promenader och naturlek. Området ger en ökad förståelse för
landskapets topografi från Folkparksvägen. Det öppna partiet på höjden har en
vacker inramning och fin utsikt mot omgivningen.

nd

Analys

Sa

Upplevelse: Promenad och lek.
Kulturhistoriska: Fornlämning.
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1. Fornlämning, 2. Busshållplats, 3. Gång- och cykelväg.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Upptrampad gångstig som kantas av ekar, tallar och blåbärsris.

Bevara områdets funktion som bostadsnära natur och en grönskande barriär
mellan bostäderna och Folkparksvägen. Förbättra tryggheten genom att
hålla ytan närmast gång- och cykelvägen öppen och fri från sly och ogräs.

Öppna klipphällar, träd och buskage.
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45. Centrumstråket
Beskrivning
Karaktär: Park- och naturstråk, 0.7 ha.
Innehåll: Centrumstråket är centralt beläget nära Älvsjö station och löper parallellt
med Götalandsvägen. I öster ansluter stråket till en tunnel som leder till Solbrännan.
I den västra delen ansluter stråket till Lerkrogsparken. Stråket löper mellan
fastigheter med uteplatser eller verksamheter i bottenvåningarna. Stråket utgörs av
en bred gångväg som kantas av träd- och buskageplanteringar. Markbeläggningen
består av betongsten med inslag av smågatsten format som linjer och rundlar.
Längs stråket finns ett antal platsbildningar med varierande innehåll och karaktär.
Stråket kan delas upp i fyra delar utifrån de korsande infartsvägarna vilka kommer
beskrivas från väster till öster.
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Värden

Oval gräsyta med korsande stråk och pilar i den andra delen.

So

Den första delen kantas av klotlönnar, rönnar och buskage. Framför buskagen
finns flera parksoffor. Den andra delen av stråket innehåller en rundel av
smågatsten som kantas av parksoffor och buskage. Intill denna finns en upphöjd
planteringsbädd med buskage och perenner. Närmast Solberga hagväg finns en
silverpil och söder om denna en rad klotlönnar. Intill silverpilen, mynnar gångvägar
ut i en platsbildning som består av en klippt oval gräsyta med parksoffor och
högväxta pilar. Gräsytan omges av låga järnstaket och korsas av två gångvägar i
betongmarksten. Den tredje delen av stråket kantas av höga buskage och en rad med
träd, mestadels högvuxna popplar. Intill popplarna mynnar parkstråket ut i en rundel
av smågatsten. I mitten av rundeln finns en silverpil och intill denna finns parksoffor
och en upphöjd plantering med rhododendron. Intill rundeln finns en kvadratisk
yta i smågatsten med två parksoffor och körsbärsträd. Norr om ytan finns en oval
platsbildning som består av en klippt gräsyta med två parksoffor och ett par pilar.
Intill ovalen mynnar parkstråket ut i ytterligare en rundel av smågatsten som kantas
av parksoffor, träd och buskage. Den fjärde delen av stråket gränsar mot en förskola
och kantas av trädplanteringar med klotlönnar. Det finns även en parksoffa och en
gräsyta med träd och buskage.
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Upplevelse: Promenad, folkliv och grön oas.
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1. Rundel av smågatsten, 2. Oval platsbildning, 3. Kvadratisk yta.
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Analys

Trots ett centralt läge med möjligheter till folkliv upplevs stråket som en bakgata.
Platsbildningarna varierande miljöer längs stråket. Läget mellan byggnadskroppar
ger ett skuggigt läge med få ljusinsläpp som ger komplicerade växtförhållanden
som kräver robusta skugg- och torktåliga perenner. Pilarna och popplarna längs
stråket är mycket utrymmeskrävande och höga. Längs fasaderna finns stora och
kala plattytor som upplevs ödsliga. I planteringarna med buskage och perenner
dras intrycket ner av ogräs och växtmaterial i dåligt skick. Klotlönnarna utanför
förskolan ser ut att vara i dåligt skick, speciellt en som är toppskadad. De högvuxna
popplarna och silverpilen ger volym och karaktär till platsen samtidigt som de
är utrymmeskrävande och skuggar. Längs hela stråket efterföljs inte förbudet för
motorfordon.
Trygghet: Gatan upplevs som en bakgata. Belysningen är koncentrerad kring
stråket. Området har en god kontakt med bostäderna längs den norra delen.
Vegetationen är hög och tät vilket försämrar siktlinjer och skapar mörkare partier.
Tillgänglighet: Stråket innehåller få nivåskillnader. Längs hela stråket finns
flera jämnt utplacerade parksoffor. Parkerade bilar försämrar framkomligheten för
fotgängare och cyklister. Entréerna till verksamheterna är tillgängliga.

Kvadratisk sittyta med parksoffor och körsbärsträd i den tredje delen.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Omvandla stråkets karaktär genom att skapa ett variationsrikt och
tryggt grönt parkstråk. Utveckla stråkets kopplingar till Älvsjö torg och
Lerkrogsparken. För in högre skötselåtgärder som speglar dess centrala
läge. För att skapa en trygg och tilltalande miljö är belysning och
ljusinsläpp viktiga aspekter. Därmed bör pilarna och popplarna bör på sikt
bytas ut mot småskaligare träd. Hela stråkets träd och växtförhållandena
bör analyseras för att förbättra stråkets planteringsytor och grönska. Äldre
parkmöbler bör renoveras eller bytas ut och på sikt skapa en helhet. Stoppa
olovlig trafik genom att sätta upp pollare.
Oval gräsyta med pilar och parksoffor i den tredje delen.
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46. Stråk mellan Götalandsvägen,
Folkparksvägen och Armborstvägen
Beskrivning
Karaktär: Park- och naturstråk, 0.58 ha (Del av stadsdelspark).
Innehåll: Norr om centrumstråket finns en parallell gångväg som kantas av klippta
gräsytor med träd och buskage. Vägen löper mellan Armborstvägen i väster och
tunneln som ansluter till Solbrännan via Götalandsvägen i öster. På vardera sidan
om vägen finns flerfamiljshus.
Där Götalandsvägen möter Folkparksvägen, finns en granittrappa. Intill trappan
finns en triangelformad yta med klippt gräs, buskage och en upptrampad gångstig.
Vid Prästgårdsparken finns rader av träd och ett stängsel mot parken.

Värden

Gång- och cykelväg vid Sandalettstigen i väster.

Upplevelse: Promenad och grön oas.

Analys

Folkp

Gångvägen är varierande, promenadvänlig och binder samman bostadskvarter
med parker och vägar. Vägen är ett centralt stråk, men entréerna i väster och
öster upplevs ovårdade och ger inget inbjudande eller stadsmässigt intryck.
Intrycket dras ner av sly och ogräs. Längs hela stråket efterföljs inte förbudet för
motorfordon.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen. Området
har en god kontakt med intilliggande bostäder. Vegetationen är hög och tät vilket
skapar en del mörkare partier.
Tillgänglighet: Gång- och cykelvägarna är breda, asfalterade och innehåller få
nivåskillnader. Sittmöjligheter saknas. Buskage och grenar tenderar att breda ut sig
över gång- och cykelvägen vilket försämrar framkomligheten. Granittrappan mot
Götalandsvägen saknar ramp.
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1. Triangelformad yta, 2. Trappa i granit.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara nuvarande funktion som variationsrikt och promenadvänligt
stråk som binder samman olika områden. Förbättra siktlinjer genom att
hålla gräsremsorna fria från sly och ogräs. Förstärk entéer och stråkets
stadsmässiga intryck genom att kompletteringsplantera med buskage och
perenner, framförallt vid entréerna. Stoppa olovlig trafik genom att sätta
upp pollare vid entréerna.

Gång- och cykelväg längs Götalandsvägen i öster.

Sluttande gräsytor med träd och buskage.
Solberga
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47. Stråk vid Solbergaskolan
Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 1.5 ha.
Innehåll: Mellan Solbergaskolan och Folkparksvägen finns ett långsträckt område
som består av kuperad naturmark och mindre gräsytor. I mitten av ytan, med
anslutning till Folkparksvägen, finns två inhägnade fastigheter med verksamheter.
Söder om husen finns en grusad yta som är en gammal grund från en tidigare
förskola. Naturmarken består av blandskog, med barr- och lövträd med mestadels
tall, björk och ek. Genom området löper ett nät av gång- och cykelvägar som
ansluter till Västberga industriområde i öster och Folkparksvägen i väster. Gångoch cykelvägarna har belysning, parksoffor och kantas av klippta gräsytor. Längs
skolans västra långsida löper stråket nära intill stängslet som hägnar in skolan.
På andra sidan finns en sluttning som är klädd av högt ogräs. I den norra delen av
naturmarken finns en trappor i granit som leder upp till verksamheterna. Närmast
Folkparksvägen finns öppna klippta gräsytor med kala klipphällar och träd.
Närmast verksamheternas södra entré finns ett övergångsställe som leder mot
Kristallparken.

Gång- och cykelväg genom trädbevuxen och öppen naturmark.
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Upplevelse: Grön oas, lek och promenad.
Ekologiska: Värdefull ekmiljö.
Kulturhistoriska: Fornlämning.
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Stråket erbjuder naturkontakt och kopplar ihop olika områden. Stråket är centralt
för och används dagligen av flera skolbarn eftersom det sammanbinder skolan med
Kristallparken. Intrycket dras ner av ogräs längs gång- och cykelvägarna närmast
skolan och vid granittrappan. Ny idrottsplats vid Solberga äng och nya bostäder vid
Solberga bollplan kommer förändra områdets utformning och användning.
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1. Trappor, 2. Skyddsvärd ekmiljö, 3. Fornlämning.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen. Det är viktigt
att hålla siktlinjer öppna kring vägarna. När skolan är stängd kan stråket som
löper intill upplevas avskilt och ödsligt. Naturmarken innehåller igenväxta partier
som kan bli mörka. Kontakten med Folkparksvägen är viktig för att området ska
upplevas tryggt.
Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad. Gång- och cykelvägarna är breda,
asfalterade och innehåller färre nivåskillnader. Inom vissa partier finns sättningar i
asfalten. Längs stråken och intill Folkparksvägen finns tre parksoffor. Ogräs väller
in över trappstegen.

Entré från Folkparksvägen.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara områdets funktion som en grönskande koppling mellan olika
områden och verksamheter. Håll ytorna närmast gång- och cykelvägarna
öppna och fria från sly och ogräs. Anpassa området till ny bebyggelse och
användning.

Gång- och cykelväg längs Solbergaskolans långsida.
Solberga
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48. Stråk mellan FolkparksvägenToffelbacken
Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 2.15 ha.
Innehåll: Området består av partier av naturmark och öppna gräsytor med träd.
Genom området löper ett nät av gång- och cykelvägar som kantas av klippta
gräsytor. Längs vägarna finns parksoffor och belysning. Vägarna ansluter till olika
gång- och cykelvägar och till omgivande bostadsområden med flerfamiljshus. I den
västra delen finns en förskola. Intill förskolan ansluter en av vägarna till en gångoch cykelbro till Solbergaskogen. I söder ansluter en av vägarna till Apelsinen.
Naturmarken består av halvglesa skogspartier med kala bergshällar, tall, lönn och
ek. Genom skogspartierna löper upptrampade stigar som kantas av högt gräs och
blåbärsris.

Värden

Gång- och cykelväg genom bostadsområde.

Upplevelse: Lek, promenad, grön oas och picknick.
Ekologiska: Del av spridningskorridor.

Analys
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Tillgänglighet: Området innehåller nivåskillnader. Gång- och cykelvägarna är
breda, asfalterade och innehåller nivåskillnader inom vissa partier. Längs gång- och
cykelvägarna finns flera parksoffor.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. Inom vissa
partier är vegetationen hög och tät vilket skapar mörka partier.
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Området utgör en viktig del av grönstrukturen. Den östra delen av området erbjuder
bostadsnära natur och i den västra delen finns öppna gräsytor som möjliggör
flexibla aktiviteter. Gång- och cykelvägen är promenadvänlig, välanvänd och
knyter samman omgivande bostadsområden och vägar. Den gröna kopplingen
mellan området och Solbergaskogen är svag och utgörs endast av gång- och
cykelbron. Naturmarken används för naturlek och utgör ett värdefullt komplement
till lekplatsen i Apelsinen. Området har en grön koppling mot Västberga i norr.
Ny idrottsplats och nya bostäder i Solberga i väster och ny gång- och cykelbro i
Västberga i öster kommer sannolikt öka besökstrycket.

Toffelbacken
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1. Gång- och cykelbro, 2. Trappa.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Stärk grönstrukturen genom att koppla området på ett bättre sätt
till Solbergaskogen. Värna om områdets varierande miljöer som
erbjuder naturlek och flexibla aktiviteter. Bevara områdets funktion
som kommunikationsstråk mellan olika områden och vägar. Förbättra
tillgängligheten och öka tryggheten genom kontinuerlig beskärning
och borttagning av hög och tät vegetation nära gång- och cykelvägarna.
Förbättra intrycket genom att upprusta parkmöbler och belysning. Flytta
skräpkorgar så att de är inom räckhåll från parksofforna.

Upptrampad gångstig genom naturmark.

Gång- och cykelväg kantad av gräsytor med träd.
Solberga
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49. Stråk vid Kämpetorpsskolan
Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 0.86 ha.
Innehåll: Längs Älvsjövägen, mellan Juvelerartorget i norr och Kämpetorps
bollplan i söder, finns ett långsträckt grönområde kring Kämpetorpsskolan. Genom
området löper gång- och cykelvägar över öppna gräsytor med träd och buskage.
Längs den östra långsidan kantas området av bostadsområden, Kämpetorpsskolan
och en förskola. Mot Älvsjövägen i väster finns bullerplank och höga stängsel.
Intill planken finns böljande klippta grässlänter, med öppen naturmark, träd
och buskage. I den norra delen finns en gräsyta med en öppen klipphäll och en
elstation. I mitten av området, intill skolan, finns en tunnel som leder över till
området Långbro. I slänterna kring tunneln finns kullerstenar. I tunnelns norra
del finns en granittrappa som leder upp till en busshållplats. Intill skolan finns en
parkeringsficka för bilar som omges av höga träd och buskage.

Värden

Gång- och cykelväg invid Kämpetorpsskolan.
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Upplevelse: Promenad.
Ekologiska: Del av spridningskorridor.
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Gång- och cykelvägen är en promenadvänlig del av Älvsjövägen med varierande
miljöer och ett högt besökstryck av fotgängare och cyklister. Hela området är
bullerpåverkat, men vegetationen ger inom vissa partier en visuell och bullermässig
barriär mot vägen. Tunneln används bland annat som en skolväg för barnen i
skolan och förskolan. Stråket upplevs välskött och ger ett gott intryck. Närmast
Juvelerartorget har gång- och cykelvägen en dold och smal entré mellan elstationen
och intilliggande villaträdgård. Närmast skolan dras intrycket ner av övervuxna
buskage och vattenansamlingar intill tilltäppta brunnar. Närmast Juvelerartorget
dras intrycket ner av sly och ogräs. Pågående ombyggnad av skolan kommer
öka dess kapacitet, från 350 till 1020 elever. Äldre byggnader kompletteras
med två nya undervisningslokaler. I verksamhetsområdet i söder planeras även
projektet Kabelverket där cirka 1775 lägenheter, lokaler, förskola, parker,
idrottshall och bollplan uppförs i ett befintligt verksamhetsområde. I samband med
ombyggnationerna kommer parkstråket ändra utformning och karaktär.
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1. Trappa, 2. Tunnel.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna och
tunneln. Tunneln är öppen, bred med goda siktlinjer och ljusinsläpp. Närmast
parkeringen finns ett högt och tätt buskage vilket försämrar sikten och skapar
mörkare partier. Det norra partiet har en god kontakt med intilliggande villor,
medan det södra partiet kan upplevas avskärmat under kvälls- och nattetid då
verksamheterna är stängda.
Tillgänglighet: Området innehåller få nivåskillnader. Gång- och cykelvägarna är
breda och asfalterade. Sittmöjligheter saknas. Stående vatten och grenar som breder
ut sig försämrar framkomligheten vid skolans parkeringsplatser.

Bred och öppen tunnel mot Långbro.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara områdets funktion som ett viktigt och promenadvänligt
kommunikationsstråk längs Älvsjövägen. Pågående om- och tillbyggnad
av skolan kommer ändra områdets användning, utformning och karaktär.
Förbättra tillgängligheten genom att förbättra avrinningen och klipp
buskagen vid parkeringsplatsen. Öka tryggheten genom att förbättra
siktlinjerna intill skolan.

Granittrappa, plank och kullerstenar intill Älvsjövägen.
Solberga
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50. Stråk mellan PliggvägenToffelbacken
Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 3.9 ha.
Innehåll: Mellan Västberga industriområde och Solberga äng finns ett område
med naturmark och öppna gräsytor. Naturmarken är skogsklädd med inslag av kala
klipphällar. I den norra delen innehåller naturmarken glesare och torrare partier.
I den nordvästra delen gränsar området till villabebyggelse och i den sydvästra
delen till flerfamiljshus. Genom området löper ett nät av gång- och cykelvägar
som leder till Skohornsbacken i öster, och Toffelbacken och Pliggvägen i väster.
Vägarna kantas av klippta gräsytor, parksoffor och belysning. Från vägarna löper
upptrampade gångstigar som genar mot villaträdgårdarna i norr. I öster gränsar
området till Västberga begravningsplats.

Värden

Gång- och cykelväg kantad av gräsytor och parksoffor.

Upplevelse: Grön oas, lek, ro och promenad.

Analys

1

Gång- och cykelvägarna är välanvända kommunikationsstråk som sammanbinder
olika bostadsområden. Ny idrottsplats, nya bostäder i Solberga och ny gång- och
cykelbro i Västberga kommer sannolikt öka besökstrycket. Gräsytorna är klippta
i mjuka böljande former vilket ger varierande och tilltalande miljöer som är
anpassade efter de naturliga förutsättningarna.
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Tillgänglighet: Inom vissa partier är naturmarken kuperad. Gång- och cykelvägen
är bred, asfalterad och innehåller få nivåskillnader. Det finns gott om parksoffor
utan armstöd.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. Det är
viktigt att siktlinjerna längs vägarna hålls öppna. Naturmarken innehåller igenväxta
partier som kan bli mörka.

Toffelbacken
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1. Glesare och torrare naturmark.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Upptrampad gångstig.

Bevara områdets funktion som en grönskande koppling mellan
bostadsområdena. Anpassa området till ny bebyggelse och ökat
besökstryck. Håll siktlinjerna närmast gång- och cykelvägen öppna.

Öppna och torrare partier närmast Solberga äng i norr.
Solberga
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51. Stråk längs Folkparksvägen
Beskrivning
Karaktär: Park- och naturstråk, 4.5 ha.
Innehåll: Folkparksvägen är ett böljande stråk som förbinder Solbergas södra och
norra delar. Vägen leder mellan olika områden med flerfamiljshus. Längs vägen
löper en gång- och cykelväg. I den södra och norra delen sluttar vägen svagt upp
mot den mellersta delen där det är flackare. Mellan husen och vägen finns separata
grönytor som består av öppna gräsytor och kuperad naturmark. I gräsytorna finns
klipphällar och högväxta träd, mestadels tallar, björkar och ekar. Naturmarken är tät
och innehåller upptrampade stigar. Närmast vägen är naturmarken utglesad och det
finns klippta gräsremsor. I den södra och norra delen kantas vägen av lönnar mot
den östra sidan.

Värden
Upplevelse: Promenad.
Ekologiska: Ekar.

Vägens södra del från gång- och cykelbro mellan Apelsinen och Solbergaskogen.

Analys

Vägen är ett huvudstråk för bilar, cyklister och fotgängare som knyter ihop olika
områden och tyngdpunkter. Miljöerna längs vägen varierar mellan öppna gräsytor
och slutna naturmarksområden. Mellan den östra och västra sidan av vägen finns
flera viktiga gröna stråk att bevara och förstärka. I norr finns ett grönt stråk mellan
Solbergaskolan och Kristallparken, där flera barn rör sig dagligen. I den södra delen
finns ett viktigt grönt stråk mellan Apelsinen och Solbergaskogen. Vegetationen
ramar in och ger vägen en inbjudande karaktär. Längs det mellersta partiet finns
parkerade bilar vilket tar över en stor del av vägens intryck. Inom flera partier finns
ekbestånd som ger volym och karaktär. Gång- och cykelvägen är mestadels tydlig
och separerad från vägen. Men inom vissa partier kan cyklisterna komma i konflikt
med bilisterna. Vägen harmoniserar med områdets stadsbild med hus i park med
bevarad naturmark intill vägar och korsningar. I takt med att bostäder byggs i
närområdet förväntas antalet användare öka.
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1. Stråk mellan Solbergaskolan- Kristallparken, 2. Stråk mellan Apelsinen- Solbergaskogen.
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Trygghet: Vägen har en god belysning. Vägen är bred, överblickbar och innehåller
inga mörka eller dolda partier. Trafikanterna ger vägen liv och rörelse stora delar
av dygnet. Vägen har mestadels en god kontakt med intilliggande bostäder. Vid
naturmarken skyms sikten delvis av vegetation.
Tillgänglighet: Vägen innehåller några nivåskillnader som skapar mjuka
sluttningar i den södra och norra delen. Längs vägen finns parksoffor i de mellersta
och norra partierna. Mittemot Klacktorget och intill Kristalltorget finns handledare
längs anslutande gångvägar.

Folkparksvägens norra del i närheten av Kristalltorget.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara vägens värde som kommunikationsstråk med en karakteristisk
inramning av grönska som passar in i områdets stadsbild. I samband med
nybyggnationer är det viktigt att bevara och förstärka de gröna stråken
mellan öst och väst. Tydliggör Kristalltorgets funktion som tyngpunkt
genom att placera ett övergångsställe vid den anslutande gångvägen i den
södra delen.

Vägens mellersta del från gång- och cykelbro mellan Apelsinen och Solbergaskogen.
Solberga
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52. Stråk öster om Klacktorget
Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 0.55 ha.
Innehåll: Öster om Klacktorget och söder om Solberga äng finns tre separata
områden mellan flerfamiljshus och villabebyggelse. Naturmarkerna innehåller
höjdskillnader och består av hällmarker och ekbestånd. Den östra delen består av
en gång- och cykelväg som löper mellan Solberga äng i norr och Skohornsbacken
i söder. Stråket kantas av klippta gräsytor och häckbuskage mot villaträdgårdar.
I mitten av stråket finns en yta med naturmark. Genom ytan leder en gång- och
cykelväg mot Pliggvägen i väster. Den mellersta är nästan kvadratisk och den
västra har en mer långsmal form. Den västra naturmarken är mer sluttande och
innehåller en del kala klipphällar. I den västra naturmarkens norra halva finns
trappor i granit med handledare i järn som går mellan Klackvägen och Pjäxvägen.

Värden

Granittrappor genom sluttande naturmark.

Upplevelse: Promenad.
Ekologiska: Del av spridningskorridor.
Kulturhistoriska: Trappanläggning.

Analys

2

Naturmarkerna är antingen för små eller för sluttande för att innehålla några
upplevelsevärden. Området fungerar främst som en genväg mellan Solberga äng
och Klacktorget. Men de erbjuder en fin promenad och bostadsnära natur. I takt
med att nya bostäder och idrottsplats byggs förväntas ett ökat tryck inom området.
Intrycket dras ner av ogräs i trapporna.
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Trygghet: Belysning saknas. Områdena är branta och igenväxta och har därmed
ingen god kontakt med omgivningen.
Tillgänglighet: Naturmarken innehåller nivåskillnader och nästan inga
upptrampade gångstigar. I den östra delen är naturmarken flackare med asfalterade
gång- och cykelvägar. Sittmöjligheter saknas. Trappan saknar ramp och
kontrastmarkering. Buskagen längs gång- och cykelvägarna tenderar att växa in
över vägen.
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1. Trappor, 2. Gång- och cykelväg.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Ta tillvara på områdets värden för promenad och bostadsnära natur
och funktion som spridningskorridor för växter och djur. Anpassa till
utveckling av omgivningen med ändrat behov och besökstryck. Förbättra
tillgängligheten genom att komplettera trapporna med ramper och
kontrastmarkeringar. Förbättra tryggheten genom att införskaffa belysning.
Förbättra intrycket genom att ta bort rishögar, sly och ogräs.

Trottoar utmed området.

Skogsklädda partier.
Solberga
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53. Stråk vid Lerkrogsvägen- Safirgränd
Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 1.4 ha.
Innehåll: Mellan Lerkrogsvägen och Safirgränd finns ett område kring ett
radhusområde. Söder om ytan ligger Solbergaskolan och i öster ligger Västberga
industriområde. Radhusområdet är beläget närmast Lerkrogsvägen i mitten av
ytan. Väster om radhusen är naturmarken kuperad och består av en skogsklädd
höjd med kala klipphällar, ekar och tallar. Nedanför radhusen sluttar naturmarken
ner mot Lerkrogsvägen i öster. Närmast Lerkrogsvägen är naturmarken planare,
öppnare och har större inslag av öppna gräsytor. På gräsytorna finns parksoffor.
Mellan vägen och radhusen löper upptrampade stigar. Söder om radhusen finns en
bred klippt gräsyta med ett ekbestånd närmast vägen. Genom naturmarkens södra
del löper en gång- och cykelväg mot Safirvägen i norr och Solbergaskolan i söder.
Längs gång- och cykelvägen finns belysning och parksoffor. Mot Lerkrogsvägen
finns en anslutande gångväg med trappor i granit.
Trappa från Lerkrogsvägen som ansluter till gång- och cykelväg i väster.

Värden
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Området som ligger väster om radhusen är kuperat och innehåller få
upplevelsevärden. Från Safirgränd leder en stig upp till en öppen höjd med
utsikt över Västberga industriområde. Området är starkt bullerpåverkat av
Södertäljevägen. Gång- och cykelvägarna i den södra delen är promenadvänliga.
Naturmarken fungerar som en visuell och bullermässig barriär mot Västberga
industriområde och Södertäljevägen.
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Upplevelse: Grön oas, lek och promenad.
Ekologiska: Värdefull ekmiljö.
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1. Skogsklädd höjd, 2. Trappor, 3. Värdefull ekmiljö.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna.
Naturmarkens norra del är kuperat, igenväxt och används som ett tillhåll. Även i
den södra delen finns igenväxta partier som kan bli mörka.
Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. Den norra delen är mest
kuperad och innehåller endast upptrampade gångstigar. Gång- och cykelvägen
innehåller färre nivåskillnader och är asfalterad. Det finns flera parksoffor.
Trapporna saknar ramper.

Värdefull ekmiljö i den södra delen.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara områdets funktion barriär mot industriområdet. Förbättra intrycket
genom att klottersanera möbler och rensa ogräs i trapporna.

Gång- och cykelväg mot Safirgränd.
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54. Stråk söder om Kristalltorget
Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 1.35 ha.
Innehåll: Söder om Kristalltorget finns ett område som består av naturmark och
klippta gräsytor. Genom området löper ett nät av gångvägar från Kristalltorget.
Vägarna leder till Solbergaskogen och Rubinvägen i väster och till Kristallvägen
i norr och söder. Gångvägarna kantas av klippta gräsremsor och buskage. Mot
Rubinvägen i väster innehåller gångvägen flera nivåskillnader och löper mellan
två flerfamiljshus. Mot Kristallvägen finns en trappa i granit placerad invid en
öppen klipphäll. I öster finns en genväg mot Folkparksvägen genom ett parti av
tätare skogsklädd naturmark. Längs Folkparksvägen finns en sänka med igenvuxen
naturmark som kantas av en bergshöjd i väster. I naturmarken finns olika slags träd,
bland annat lönn, asp och ek.

Värden

Gångväg mellan Kristalltorget, Kristallvägen och Rubinvägen.

Upplevelse: Grön oas, lek och promenad.
Ekologiska: Del av spridningskorridor.

Analys
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Området erbjuder bostadsnära natur med varierande miljöer som används för
promenader och naturlek. Naturmarken i den östra delen är ett viktigt element för
Folkparksvägens karaktär samtidigt som den utgör en god visuell och bullermässig
barriär mellan vägarna och bostäderna. Vissa delar av området är igenvuxna
och otillgängliga. Intrycket försämras av sly och ogräs. Den norra delen av
naturmarken ger en tilltalande inramning till Kristalltorget. Längs Kristallvägen
och Folkparksvägen i den östra delen planeras ett 80- tal nya bostäder i lamellhus.
Mellan den nya och den befintliga bebyggelsen kommer naturmark sparas i största
möjliga mån med syfte att anknyta till Solbergas karaktär ”hus i park”.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gångvägarna. Framförallt vid
Kristallvägen skymmer vegetationen siktlinjer och skapar mörkare partier.
Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. Gångvägarna är breda
och asfalterade. Vid Rubinvägen finns handledare längs den sluttande gångvägen.
Trappan i den södra delen saknar ramp. Sittmöjligheter saknas.
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1. Ledstång utmed slänt, 2. Trappa.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Anpassa stråket till den nya bebyggelsen i närområdet. Öka tryggheten
genom att beskära eller ta bort vegetation som försämrar sikten och skapar
mörka partier intill gångvägarna.

Naturmark intill Folkparksvägen.

Trappa från Kristallvägen.
Solberga
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55. Stråk nordost om Kristallparken
Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 1.4 ha.
Innehåll: Mellan Folkparksvägen i öster och Kristallparken i väster finns ett
område med naturmark och gräsytor. Området kantas av av flerfamiljshus. Genom
området löper en gång- och cykelväg med belysning och parksoffor. Närmast
vägen finns klippta gräsremsor. Pån andra sidan Folkparksvägen fortsätter vägen
mot bland annat Solbergaskolan. Naturmarken innehåller mer högglänta partier
med bland annat tall, ljung och blåbärsris. På höjden är vegetationen glesare och
i sluttningarna finns mer inslag av sly och buskage. Närmast Folkparksvägen i
öster och Kristallparken i sydväst kantas naturmarken av flacka, öppna och klippta
gräsytor med en del kala klipphällar. Närmast Kristallparken finns inslag av träd. I
den norra delen, närmast Kristallvägen finns ett parti naturmark. Mellan ytorna med
naturmark finns en upptrampad gångstig som genar över det norra hörnet.

Värden

Gång- och cykelväg genom trädbevuxen naturmark.

Upplevelse: Lek och promenad.

Analys

Stråken och området ingår i ett grönt samband som sträcker sig till den andra sidan
av Folkparksvägen mot Solbergaskolan. Stråket kopplar samman olika områden
och inbjuder till naturlek och promenader längs Folkparksvägen. Stråket är centralt
för och används dagligen av flera skolbarn eftersom det sammanbinder skolan
med Kristallparken. Längs gångvägarna finns kvarlämnade rishögar som drar
ner intrycket. Området fungerar som en visuell och bullermässig barriär mellan
bostadskvarteren och Folkparksvägen. Området är karaktärsskapande och en viktig
del av Folkparksvägens och Solbergas identitet.
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1. Genande stig, 2. Gång- och cykelväg.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. Det är
viktigt att vegetationen kring stråket hålls öppen för att hålla siktlinjer öppna.
Naturmarken innehåller igenväxta partier som kan bli mörka. Kontakten med
Folkparksvägen är viktigt för att området ska upplevas tryggt. Den södra delen
närmast Kristallparken har en god kontakt med intilliggande bostadskvarter.
Tillgänglighet: Gång- och cykelvägarna är breda, asfalterade och innehåller få
nivåskillnader. Det finns flera parksoffor längs stråken.

Öppna gräsytor närmast Folkparksvägen.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Hålla området välskött och inbjudande. Förbättra siktlinjer och förbättra
intrycket genom att ta bort rishögar.

Högglänt parti med tallar, ljung och blåbärsris.
Solberga
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56. Stråk vid Folkparks- Lerkrogsvägen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 1.9 ha.
Innehåll: Mellan Folkparksvägen och Lerkrogsvägen finns en gång- och cykelväg
som leder mot Solberga äng i öster. Kring vägen finns öppna gräsytor som kantas
av naturmark. Naturmarken är böljande, skogsklädd och domineras av ek, björk
och tall. I naturmarken finns inslag av öppna bergshällar. Gräsytorna är belägna
intill Västberga industriområde i öster.
I områdets sydvästra del, närmast Folkparksvägen och Klackvägen planeras nya
bostäder och en lekplats.

Värden
Upplevelse: Grön oas, lek, bollspel och promenad.
Ekologiska: Del av spridningskorridor.

Gräsytor intill skogsklädda partier.

Analys

Planerad bebyggelse i närområdet kommer på sikt att förändra dess utformning
och användning. I planerna för närområdet kommer cirka 370 nya lägenheter
och en lekplats att byggas i den västra delen. I öster kommer bollplaner,
löparbanor, längdhoppsgrop, boule- och kulstötningsbana, multisportplan,
omklädningsbyggnad, klubbhus, parkering och en läktare att uppföras.
Området fungerar idag som en grön koppling mellan Solberga äng i öster och
Solbergaskogen i väster. Området innehåller varierande miljöer. Naturmarken
ramar in området och fungerar som en god visuell barriär mot industriområdet. I
naturmarken finns stora uppvuxna träd som ger volym och karaktär till platsen.
Gräsytorna möjliggör flexibla aktiviteter. Området innehåller få funktioner och
värden som lockar besökare. Intrycket dras ner av nedklottrade parkmöbler och
rostiga belysningsstolpar.
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1. Planerad lekplats.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. I den
södra delen finns hög och tät vegetation som skapar dolda och mörka partier.
Naturmarken är kuperad och skogsklädd vilket försämrar områdets kontakt med
omgivningen. Gräsytorna intill industriområdet kan upplevas dolda och avskilda
när verksamheterna är stängda.
Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. De asfalterade gång- och
cykelvägarna är asfalterade, breda och innehåller få nivåskillnader. Längs vägarna
finns flera parksoffor utan armstöd.

Gång- och cykelväg mot Klacktorget och Folkparksvägen.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Anpassa området efter ny planerad bebyggelse och en tätare stad. Bevara
områdets funktion som en grön koppling mellan olika områden. Det
nya området bör spegla och passa in i Solbergas stadsbild med bevarade
skogsklädda öar och naturkullar. Ta tillvara på naturmarkernas funktion
som visuell barriär mot industriområdet.

Solberga

| 115

57. Grönytor söder om Kontrollvägen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Där Kontrollvägen möter Älvsjövägen finns ett naturområde längs
Kontrollvägens södra sida. I söder kantas området av villaträdgårdar. Närmast
vägen finns klippta gräsytor. Naturmarken är kuperad, särskilt i den västra
delen, där det finns branta sluttningar mot vägen. I den östra delen finns öppen
naturmark med buskage. Två gång- och cykelvägar förbinder Örhängevägen med
Kontrollvägen. Den östra vägen ansluter till en busshållplats. I den västra delen
av området finns buskage och träd, bland annat tallar och ekar. Vid de brantaste
sluttningarna finns stängsel. Närmast Älvsjövägen finns en nedsänkt klippt gräsyta
med uppvuxna lönnar.

Värden
Upplevelse: Promenad.
Ekologiska: Del av spridningskorridor, värdefull ekmiljö.

Utsikt från höjden i den västra delen.

Analys

Området är starkt bullerpåverkat från Södertäljevägen i norr. Området fungerar
som en grönskande visuell och bullermässig barriär mellan villaträdgårdarna
och vägarna. På klippan i den västra delen har man utsikt över omgivande
vägar. Intrycket dras ner av högt ogräs i slänterna. Sikten försämras på grund av
friväxande buskage och sly som står nära vägarna.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna.
Naturmarken innehåller igenväxta partier som kan bli mörka. Den östra delen
har en god kontakt med villorna och vägen, medan höjden i den västra delen kan
upplevas avskärmad. Partiet närmast Älvsjövägen är flackare och har en bättre
kontakt med vägen.
Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad och igenväxt. Gång- och cykelvägarna är
breda, asfalterade och innehåller få nivåskillnader. Sittmöjligheter saknas.
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1. Nedsänkt gräsyta, 2. Skyddsvärd ekmiljö, 3. Busshållplats.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Gräsklädd glänta och ekar på höjden.

Bevara områdets funktion som en grönskande visuell och bullermässig
barriär. Förbättra siktlinjer genom att ta bort sly och buskage som väller in
över gång- och cykelvägarna.

Nedsänkt gräsyta med lönnar närmast Älvsjövägen.
Solberga
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58. Grönytor längs Södertäljevägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Där Södertäljevägen möter Älvsjövägen finns tre separata gröna friytor.
Den östra delen består av böljande klippta gräsytor med träd och buskage. Den
mellersta delen är en triangelformad yta med en öppen klippt gräsyta. Den västra
delen består av ett område med hällmarksskog och kala klipphällar. Naturmarken
kantas av klippta gräsremsor närmast vägarna. På höjden av naturmarken finns
ytterligare en gräsyta med en mindre verksamhetsbyggnad.

Analys

Ytorna skapar en tilltalande, varierande och funktionell vägmiljö kring
Södertäljevägen. Ytorna fungerar som en visuell barriär mot Södertäljevägen, men
hela området är bullerpåverkat.
Böljande klippta gräsytor med träd.

Mål
Bevara nuvarande karaktär.
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Bevara ytornas funktion och intryck genom att låta nuvarande
skötselinsatser fortlöpa.
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Strategi

Älvsjövägen
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1. Industribyggnad
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59. Grönytor norr om Kontrollvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Längs Kontrollvägens norra del finns grönytor som sluttar mot söder.
Ytorna består av öppen naturmark med träd, högt ogräs och inslag av bergshällar.
Närmast vägen finns inom vissa partier klippta gräsremsor. I den östra och västra
delen finns tunnlar mot Hägersten i norr.

Analys

Grönytorna skapar en inbjudande och funktionell vägmiljö kring Kontrollvägen.
Grönytorna fungerar som en visuell barriär mot Södertäljevägen, men hela området
är bullerpåverkat. Det är viktigt att tunnlarna mot Hägersten hålls välskötta
eftersom många människor rör sig där.
Slänter med träd utmed Kontrollvägens mellersta del.

2

Mål
Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara ytornas funktion och intryck genom att låta nuvarande
skötselinsatser fortlöpa.
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1. Tunnel i den västra delen, 2. Tunnel i den östra delen.
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60. Grönytor längs Örhängevägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: Längs Örhängevägen finns smala grönytor. Längs den södra
delens västra sida finns smala gräsremsor mellan gatan och villaträdgårdarnas
häckbuskage. Gräsremsor finns även vid vägens norra del längs den södra sidan.
Remsorna är på denna sida bredare och i mitten av ytan står två askar.

Analys

Grönytorna är välskötta och ger gatan en inbjudande karaktär. Skötseln försvåras
av infarter och stuprör.

Smala gräsremsor längs villaträdgårdar.
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Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

n

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion och
karaktär genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.
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1. Smala grönytor.
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61. Grönytor längs Kedjevägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: Längs Kedjevägens västra sida finns smala grönytor med ogräs mellan
gatan och villaträdgårdarnas häckbuskage.

Analys

Grönytorna är smala och svårskötta. I ytorna växer ogräs vilket drar ner intrycket.
Det vore bättre om trottoaren kunde breddas så att den möter häckbuskagen. Vissa
av ytorna sköts eventuellt av villaägarna.

Smala gräsremsor intill trottoar.

Mål

1

Bevara nuvarande karaktär.
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Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Förbättra intrycket
genom att höja skötselintensiviteten. Underlätta skötseln genom att bredda
trottoaren så att den möter häckbuskagen.
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1. Smala grönytor.
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62. Grönytor längs Brudkronevägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Längs Brudkronevägens västra sida finns smala gräsremsor mellan gatan
och villaträdgårdarnas häckbuskage.

Analys

Grönytorna är välskötta och ger gatan en inbjudande karaktär. Det är möjligt att
vissa av ytorna sköts av villägarna.

Smala gräsremsor kantade av buskage.
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Bevara nuvarande karaktär.

Bru

Mål

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion och
karaktär genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.
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1. Smala grönytor.

63. Grönytor längs Juvelerarvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (även gatumark).
Innehåll: Längs Juvelerarvägen finns tre separata gröna friytor. Den norra och den
södra består av öppna klippta gräsremsor längs villaträdgårdar och häckbuskage.
På den södra ytan finns en busshållplats och en postlåda. I den norra ytan finns flera
friväxande buskage. Den mellersta ytan är formad som en triangulär spets mellan
Juvelerarvägen och Kedjevägen. I den norra delen gränsar ytan mot friväxande
buskage intill två villträdgårdar. Längs buskagen finns en elledning. Resterande
delen av ytan består av en klippt gräsyta. I spetsen närmast vägarna finns en
sneddande trottoar som ringar in ett slyuppslag i spetsen av ytan. Intill finns en
föreningsmeddelandetavla.

Analys

Den triangulära ytan bildar ett öppet och ljust parti i de tätbebyggda villakvarteren.
Ytan gör området mer orienterbart och kan fungera som en mötesplats. Den
asfalterade spetsen har ett otydligt syfte och sammanhang.
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Bevara nuvarande karaktär.
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Mål

Triangelformad yta i den mellersta delen.

Agraffvägen

1

Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion och
karaktär genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa. Utveckla den
triangulära ytan till en mer inbjudande mötesplats med sittmöjligheter.
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1. Föreningsmeddelandetavla, 2. Busshållplats.
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64. Grönytor längs Armborstvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Armborstvägen är formad som ett T som ansluter till Götalandsvägen
i väster. I söder ansluter Armborstvägen till den norra platsbildningen vid
Lerkrogsparken. I norr ansluter vägen till en gång- och cykelväg som leder till
Solbergaskogen. Utmed vägen finns olika industri- och kontorsbyggnader med
lastzoner. Närmast byggnaderna finns öppna klippta gräsytor med rader av träd.
Trädraderna består av lönnar, körsbärsträd och popplar.

Analys

Vägen är en grön koppling mellan Solbergaskogen, Lerkrogsparken och
Prästgårdsparken. Vägen sammanlänkar industriområdet med centrum i
öster. Kavlifabriken är ett känt och identitetsskapande element i stadsdelen.
Industriområdet är centralt beläget i Älvsjö men ger inget stadsmässigt intryck. De
breda gatorna ger ett storskaligt intryck som inte inbjuder till vistelse och folkliv.
Under kvällstid är verksamheterna stängda, vilket ger området ett ödsligt intryck.
På sikt kommer verksamheterna att ersättas med bostadshus med 535 lägenheter.
I samband med detta kommer vägen utformas som en dubbelsidig allégata med
trottoar och cykelställ. Vägen kommer även kantas av förgårdsmark mot de nya
huskropparna.

Öppna gräsytor med rader av träd.
1

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Utveckla till en levande och integrerad del av stadsdelen. Värna om ytornas
gröna värden i gaturummet. Skapa mer inbjudande mötesplatser och
anpassa området till fotgängare och cyklister som tar sig mellan områdena.
Minska gatans bredd och för in mer grönska för att stärka det gröna
sambandet mellan parkerna och skogen.
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1. Gång- och cykelväg mot Solbergaskogen, 2. Platsbildning vid Lerkrogsparken.

65. Grönytor längs Götalandsvägen
Historik

Götalandsväg har anor sedan Vikingatiden och har en gång varit den största vägen
som leder söderut. Vägdragningen utgick från naturens förutsättningar och drogs
över så torra områden som möjligt. Samtidigt bevarades värdefulla åkermarker.

Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Götalandsvägen kantas mestadels av klippta gräsremsor med rader av
lönnar. I den västra delen finns en parksoffa. I den östra delen gränsar området mot
flera parkeringsplatser som är belägna bakom refuger med träd och buskage. Längs
de södra fasaderna finns parkeringsfickor mellan refuger med nya trädplanteringar
med kärrekar.

Analys

Gång- och cykelväg mellan gräsytor och trädplanteringar i den västra delen.

Stråket är ett välanvänt kommunikationsstråk för fotgängare och cyklister. Vid
villorna är grönytorna bredare och har en mer inbjudande karaktär.
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Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi
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Lyft fram vägens historiska värde och utveckla till en mer stadsmässig och
inbjudande miljö för fotgängare och cyklister. Tillför mer grönska som
stärker det gröna sambandet mellan de östra och västra delarna. Utveckla
tillsammans med Centrumstråket som löper parallellt norr om vägen
genom att se över kopplingar och infarter.
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1. Smala gräsremsor, 2. Refuger med träd och buskage.
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66. Grönytor längs Toffelbacken
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Vid Toffelbackens östra sida finns en grönyta som består av trädbevuxen
naturmark i norr och en klippt gräsyta i söder. På gräsytan löper en upptrampad
gångstig längs en rad tallar närmast vägen. Öster om gräsytan finns ett stängsel
längs en brant sprängd klippvägg mot spårområdet.

Analys

Den upptrampade gångstigen tyder på att det finns ett behov av en trottoar, trots
att det finns en längs den västra sidan om vägen. Toffelbackens läge som ett
trappsteg mellan sprängda klippväggar ger en intressant karaktär med utsikt över
spårområdet.
Upptrampad gångstig och tallar på gräsyta.
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Mål

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion
och karaktär genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa. Förbättra
tillgängligheten genom att anlägga en trottoar som leder bort till
parkeringsplatsen norr om ytan.

Toffelba
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Bevara nuvarande karaktär.
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1. Trädbevuxen naturmark.
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Långbro- Älvsjö

Antal invånare: 8778.
Yta: 300 ha.
Terräng: Flack till svagt kuperad.

Platser

Stadsdelspark
67. Långbroparken
68. Vivelparken

Närpark

Beskrivning

Långbro- Älvsjö är belägen i stadsdelsområdets mellersta del. Stadsdelarna innehåller ett stort antal närparker och två stadsdelparker.
I området finns Långbro gård och Älvsjö gård, med
anor från 1400 respektive 1500- talet. Under slutet
av 1800- talet avstyckades och såldes stora delar av
gårdarnas tidigare marker. Under 1900- talet uppfördes ett sjukhusområde följt av ett antal småhusområden och fleramiljshus. Sjukhusområdet är idag
omvandlat till en stadsdelspark som omges av bostäder och verksamheter. Kring år 1970 uppfördes Stockholmsmässan i den södra delen som idag är en mötesplats för både regionala och internationella besökare.
För närvarande uppförs ny bebyggelse med bostäder
och verksamheter i de centrala delarna av Älvsjö.
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69. Långbrogårdsparken
70. Viktoriaparken
71. Förgård Viktoriaparken
72. Räfsesparken
73. Pälsängen
74. Standarkullen
75. Närpark söder om Långbro park
76. Korngränd

Naturpark

77. Naturpark intill Långbro park

Parktorg

78. Fru Marias torg

Fickpark

79. Fjärilsparken

Koloniområde

80. Odlingslotter vid Viktoriavägen

Bostadsnära natur

81. Knutteberget
82. Natur vid Blackensvägen- Skimmelvägen

Park- och naturstråk

83. Stråk längs Älvsjövägen
84. Stråk längs södra Huddingevägen
85. Stråk väster om Långbropark
86. Stråk längs Mickelbergsvägen

Övriga gröna friytor

87. Grönytor längs Blackensvägen
88. Grönytor längs Skovelvägen
89. Grönytor längs Lievägen
90. Grönytor längs Spadvägen
91. Grönytor längs Krattvägen
92. Grönytor längs Johan Skyttes väg
93. Grönytor längs VästerängsvägenSvartlösavägen
94. Grönytor längs Bivägen
95. Grönytor längs Långbrovägen
96. Grönytor längs Pukslagargatan
97. Grönytor längs Spindelvägen
98. Grönytor längs Vivelvägen
99. Grönytor vid Långsjövägen- Sjättenovembervägen
100. Grönytor längs Trumslagargatan
101. Grönytor vid Johan Skyttes vägSjättenovembervägen
102. Grönytor längs Segervägen
103. Grönyta vid Långsjövägen- Klubbevägen
104. Grönytor vid Herr Stens väg- Standarvägen
105. Grönytor vid Mässmotet
106. Grönytor vid Mässområdet
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67. Långbroparken
Historik

Under 1900- talets början byggdes Långbro mentalsjukhus som öppnades år 1910.
Sjukhusparken formades utifrån dåvarande ideal med engelsk romantisk stil med
tyska influenser. Än idag kan man se parkens ursprungliga utformning med öppna
gräsytor som kantas av alléer och trädgrupper. I parkens mitt anlades en damm
från en uppdämd bäckfåra och genom parken löper slingrande gångvägar. Centralt
för patienternas rehabilitering var arbete vid fruktträd, odlingar, växthus och
drivbänkar, som en form av terapi. Samtidigt täckte frukten, bären och grönsakerna
upp sjukhusets behov. Från och med år 1980 påbörjades nedläggningen av
sjukhuset och från år 2006 skedde en omfattande omvandling av området där de
gamla byggnaderna bevarades och byggdes om till bostäder och arbetsplatser.
Sedan dess har även nya bostadshus uppförts i parkens södra och norra delar.
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Den södra delen består av en öppen gräsyta som kantas av flerfamiljshus, radhus,
sim- och idrottshall och en förskola. Till gång- och cykelvägen ansluter flera
gångvägar från intilliggande parkeringsplatser och vändplaner. Intill sim- och
idrottshallen finns en yta med naturmark som korsas av en upptrampad gångstig.
På gräsytan finns flera träd och buskage och en privat lekplats. I den norra delen
finns även rader av oxlar och lönnar. Längre norrut, i mitten av parken ligger Stora
Mans och Stora Kvinns. Mellan dessa finns en stor nedsänkt gräsyta som kantas av
alléer med bland annat hängalm, pyramidalm och pyramidpoppel. Längs den östra
långsidan löper en gång- och cykelväg. Intill vägen finns i mitten av gräsytan en
stenbelagd yta med parksoffor, bänkar, bord och en utomhusgrill.

Damm med fågelliv och fontäner.
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Karaktär och storlek: Stadsdelspark, 13.1 ha.
Innehåll: Långbroparken är belägen i en naturlig dalgång mellan
Mickelbergsvägen i norr och Svartlösavägen i söder. Genom området löper gångoch cykelvägar längs den östra långsidan. I den norra delen övergår vägen till en
genomfartsgata för biltrafik. Längs vägen finns belysning och flera parksoffor.
Längs områdets västra långsidan finns mindre öar med naturmark med inslag av
jätteekar och kala klipphällar.
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1. Damm, 2. Lusthus, 3. Basketplan, 4. Nedsänkt gräsyta, 5. Stora Mans,
6. Stora Kvinns, 7. Fornlämning.
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I den norra delen finns en stor avlång damm med två fontäner. Runt dammen löper
gångvägar som kantas av perennplanteringar och låga järnstängsel. Intill vägarna
finns flera parksoffor med utblickar mot dammen. I den södra delen finns en brygga
i trä med platsbyggda bänkar. Väster om dammen finns ett lusthus i trä och en
asfalterad basketplan. I de äldre byggnaderna runtom finns flera verksamheter, bland
annat café och restaurang.

Värden
Upplevelse: Blomprakt, grön oas, lek, sitta i solen, promenad, picknick, ro,
löpträning, folkliv och uteservering.
Ekologiska: Del av spridningskorridor, värdefull ekmiljö.
Kulturhistoriska: Fornlämning, äldre sjukhusbyggnader och parkmiljö.

Analys

Långbroparken har höga ekologiska, kulturhistoriska och sociala värden. Parken är
av regionalt värde och en skyddsvärd och värdefull tillgång för områdets boende
och besökare. Kopplingen till naturmarken i den östra delen ger parken en intressant
kontrast mellan vild natur och anlagd park. De varierande miljöerna och skiften
mellan öppna och slutna rum ger en tilltalande och grön stadsdelspark som erbjuder
någonting för alla. De öppna ytorna, med gräs och stenmjöl, ger flexibla ytor som
kan användas för spontana aktiviteter. Folkliv, fontäner och fågelliv vid dammen ger
liv och rörelse till platsen. De äldre träden ger parken volym och karaktär samtidigt
som de befäster platsens historia. Hela parken präglas av byggnadernas närvaro som
ger en pampig, prydfull och historiskt karaktär. Intrycket dras ner av biltrafiken i den
norra delen som inte passar in i miljön och av slitna parksoffor.

Äldre lindallé intill Stora Kvinns.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. Parken är
mestadels öppen och har en god kontakt med intilliggande byggnader. Naturmarken
innehåller tätare och mörkare partier.

Tillgänglighet: Förutom i naturmarkspartierna innehåller parken få

nivåskillnader. Gång- och cykelvägarna är breda och asfalterade. Vissa av vägarna
består av hårt packat stenmjöl. Det finns gott om parksoffor.
Nedsänkt gräsyta framför Stora Mans.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Brygga i dammens södra del.

Värna om parkens höga ekologiska, kulturhistoriska och sociala värden.
Förbättra intrycket genom att begränsa biltrafiken i den norra delen och
byt ut slitna parksoffor. Värna om parkens kopplingar till naturmarken i
öster och till närparken i söder. Den södra delens karaktär med hus i park är
viktig att bevara.

Gång- och cykelväg genom bostadsområde i den södra delen.
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68. Vivelparken
Historik

Troligen tidigare betesmark under Långbro gård.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Stadsdelspark, 1.2 ha.
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I den södra lekytan finns en inhägnad multisportarena med fotbollsmål
och basketkorgar. Intill arenan finns en gungställning med kompisgungor,
klätterställning, basketkorg och en studsmatta. Runt och bredvid dessa finns
en balansbana som består av fem element i trä som sammanbinds av runda
trampstenar i betong. Träelementen är upphöjda och det finns ett balansräcke,
trampdelar och en liten brygga. Genom ytan på vardera sida om bollplanen löper
även två stråk i betongplattor. Underlaget vid studsmattan och klätterställningen
är blå gummiasfalt. Underlaget vid kompisgungorna är bark. På ytan finns tre
planteringsytor med buskage och ett träd. På ytan finns ett flertal parksoffor, bänkar
och stolar.

Långt slingrande trädäck invid den norra lek- och aktivitetsytan.
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Innehåll: Parken består av en rektangulär öppen gräsyta med två lekytor. Genom
ytan löper en diagonal gång- och cykelväg som ansluter till Långbrogårdsparken
i nordöst. Längs långsidan löper en gångväg. På gräsytan finns ett flertal träd
och utmed Vivelvägen och Vallvägen kantas parken av rader av lönnar. I parken
finns flera inslag av öppen naturmark, bergshällar och lökplanteringar. Den ena
lekytan är placerad närmast Svärmarvägen i norr. Ytan har stenmjöljsunderlag som
korsas av en slinga med betongplattor. I det norra hörnet finns en lummig miljö
av friväxande buskage och trädstockar som inringas av en smal och slingrande
gångslinga. Mot Svärmarvägen finns ett lågt stängsel. Söder om buskagen finns en
stenmjölsyta med en bod med mulleverksamhet och en pergola. Det finns även två
planteringsytor med buskage. På ytan finns flera bänkbord och parksoffor. Pergolan
har en träkonstruktion och sträcker sig mot gräsytan i väster. Mellan stenmjölsytan
och gräsytan finns en yta av blåfärgad gummiasfalt med mindre kullar. På ytan
finns en gungställning, en rutschkana och ett gungdjur. Söder om ytan finns två
lekhus och en sandyta med parasoll och bakbord. Runt dessa finns buskage och
belysning. Den norra delen av ytan avgränsas mot gräset av ett långt slingrande
trädäck.
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1. Lummig lekmiljö, 2. Träbrygga, 3. Pergola, 4. Multisportarena,
5. Förskola, 6. Bollplan.
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Värden
Upplevelse: Grön oas, bollspel, picknick, lek, promenad och sitta i solen.
Kulturhistoriska: Troligen tidigare betesmark under Långbro gård.

Analys

Parken innehåller många funktioner och är en given målpunkt för barnfamiljer
och förskolor. Den stora öppna gräsytan är viktig för flexibla aktiviteter och de
öppna stenmjölsytorna kan användas för boulespel. Gångvägarna är inbjudande
och löper genom varierande miljöer. Lekytorna innehåller varierande lekutrustning
för barn i alla åldrar. Vegetationen skapar en trivsam rumskänsla och den lummiga
lekmiljön i den norra delen tillför fler lekvärden. Intrycket dras ner av vegetation
som inte tagit sig i planteringsytorna. Under varma sommardagar innehåller lekoch aktivitetsytorna få skugglägen, någonting som åtgärdas i takt med att de yngre
träden växer upp.
Trygghet: Parken är öppen, överblickbar och innehåller inga dolda partier.
Belysningen är god och koncentrerad kring gångvägarna och lek- och
aktivitetsytorna.

Lek- och aktivitetsytan i söder med bland annat klätterställning och multisportarena.

Tillgänglighet: Underlagen består av asfalt, gummiasfalt, träbryggor och hårt
packat stenmjöl. Bland utrustningen finns kompisgungor. Parken innehåller
inga stora höjdskillnader och vid kanter finns mindre ramper. Det finns gott om
parksoffor.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara parkens lekvärden för små och stora barn. Värna om parkens
funktion som samlingsplats. Förbättra intrycket genom att se över
växtmaterial i planteringsytorna, som även är viktiga för att skapa
skugglägen och en tydligare rumsindelning. Värna om och tydliggör
parkens koppling till Långbrogårdsparken i nordöst.
Gångslinga genom lummig miljö med trästockar.
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69. Långbrogårdsparken
Historik

Långbrogårdsparken har tidigare tillhört Långbro gård, ett säteri med anor
från 1500- talet. Till gården hörde en fruktträdgård, en engelsk park, dammar,
nyttoodlingar och beteshagar. Längs med Långbrovägen finns en rad hamlade
askar som idag är cirka 250 år gamla och i gräsytorna finns äldre lökväxter. År
2011 rustades den södra delen av parken upp med bland annat nya gångvägar och
plantering av fruktträd.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 3.2 ha.
Innehåll: Långbrogårdsparken är belägen intill Långbro gård. Parken utgörs
av två delar, den ena delen är en anlagd parkmiljö och den andra delen består av
naturmark.

Fru Marias väg
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Den andra och största delen av parken består av kuperad naturmark med
hällmarksskog med kala hällar. Entréerna till naturmarken finns vid intilliggande
vägar. Från Vallvägen i väster leder en brant trätrappa in i naturmarken. Närmast
vägen finns en jätteek. I den södra delen finns en gång- och cykelväg som leder
mellan Vivelparken och Långbro gård. Utifrån vägen finns en flackare entré av en
upptrampad gångstig. I den södra delen närmast Kryddlandsvägen finns en entré
som kantas av en äldre hamlad askallé.

Slingrande gångväg genom fruktträdgård.
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Den anlagda parkmiljön är belägen intill Långbrovägen. Längs med vägen finns en
rad hamlade askar och två entréer. Vid den ena entrén finns en informationsskylt
om platsens historia. Den norra entrén är belägen intill en inhägnad förskola.
Parkmiljön är trädgårdsliknande med fruktträd, buskage och gräsytor. I
fruktträdgården finns äldre fruktträd med päron, plommon och olika äppelsorter.
Genom trädgården leder slingrande gångvägar. Mot gården och vägen finns ett lågt
stängsel. Under våren och sommaren kan man se vårkrokus, vildtulpan och krollilja
i gräsytorna.
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1. Trätrappa och jätteek, 2. Naturmark, 3. Fornlämning och anlagd parkmiljö,
4. Hamlade askalléer.
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Värden
Upplevelse: Lek, promenad, blomprakt, picknick, pulkaåkning, ro och grön
oas.
Ekologiska: Äldre bestånd av lökväxter och fruktträd, jätteekar och hamlade
askar.
Kulturhistoriska: Fornlämning, Långbro gårdsbyggnader med tillhörande
anlagd park.

Analys

Långbrogårdsparken har höga ekologiska, kulturhistoriska och sociala värden.
Parken är en skyddsvärd och ömtålig miljö. Spåren av den engelska parken
och fruktträdgården ger parken en unik och spännande karaktär. De gamla
träden utgör viktiga miljöer för fåglar, svampar, fladdermöss och insekter.
Alléerna med de hamlade askarna är viktiga för platsens identitet och skildrar
gårdens storhetstid. Naturmarken intill den anlagda parkmiljön är en välbesökt
målpunkt för barnfamiljer och förskolor. Naturmarken används för bland annat
picknick, pulkaåkning och naturlek. Parksofforna är tilltalande och gjorda av
ormbunksmönstrat gjutjärn. Parken har en grön koppling till Vivelparken som
är belägen på andra sidan Vallvägen i sydväst.

Parksoffa framför planteringsyta.

Trygghet: Den anlagda parkdelen har en god kontakt med omgivningen.
Naturmarken innehåller igenvuxna och dolda partier. Belysning saknas.
Tillgänglighet: Gångvägarna i den anlagda parkmiljön innehåller få
nivåskillnader, är smala och består av löst packat stenmjölsunderlag. Det
finns gott om parksoffor i den östra delen. Buskage och grenar väller in
över vissa partier av vägarna. Naturmarken innehåller flera nivåskillnader.
Trappan i den västra delen saknar kontrastmarkeringar, vilplan och ramp.
Gång- och cykelvägen i den södra delen är bred, asfalterad och innehåller få
nivåskillnader.

Naturmark med hällmarksskog och kala hällar.
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Bevara nuvarande karaktär.
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Värnanew
om parkens
höga
ekologiska, kulturhistoriska och sociala värden. I

framförallt trädgårdsmiljön är det viktigt att förändringar och upprustningar
sker varsamt med hänsyn till platsens historia och förutsättningar. Förslag
på åtgärder finns i vårdprogrammet för Långbroparken från år 2010, varav
flera åtgärder har genomförts i samband med restaureringen år 2011.
Värna om den anlagda parkmiljöns trädgårdskaraktär med värde som
grönskande och rofylld oas. Utveckla parkens prydnadsvärde genom att
tillföra mer blomprakt. Återknyt till platsens historia genom att byta ut
stängsel mot en gärdesgård. Förbättra tillgängligheten genom att jämna
till och tydliggöra gångvägar och ta bort grenar som väller in. Förbättra
intrycket genom att rensa ogräs. I naturmarken bör gläntor hållas öppna
för att ge samlingsplatser till mulleverksamheter och möjliggöra picknick.
Förbättra siktlinjer genom att hålla naturmarkens entréer halvöppna.
I fruktträdgården bör fruktträden föryngras. Askarna i alléerna bör
regelbundet återhamlas med försiktighet.

Långbro- Älvsjö

Öppna gräsytor med fruktträd.

| 137

70. Viktoriaparken
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 0.93 ha.
Innehåll: Viktoriaparken är rektangulär och består av stora öppna gräsytor som
kantas av buskage och uppvuxna träd i dungar och rader. Utifrån rumsbildningar
kan parken delas in i tre olika delar. Dessa binds samman av ett nät gångvägar med
entréer från flera omgivande gator. Den största vägen löper genom parkens norra
långsida längs två flerfamiljshus.
Den första delen är belägen i parkens östra del och gränsar till Johan Skyttes
väg. På andra sidan vägen ansluter den längre gångvägen till Viktoriaparkens
förgårdspark. I ytans södra del finns en basketkorg.
Den andra delen är belägen i parkens mellersta del. I ytans östra del finns en
cirkulär yta med parksoffor och bord. Mot norr kantas ytan av friväxande buskage
och mot söder finns flera rosenbuskage. Väster om sittytan finns en boulebana som
kantas av betongplattor och buskage mot norr. I boulebanans östra hörn finns tre
parksoffor. Bakom buskagen löper en smal asfalterad gång. Söder om boulebanan
finns en linbana och ett gult lusthus i trä.
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Upplevelse: Grön oas, picknick, lek och sitta i solen.
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I den västra delen av parken bildar gångvägarna en cirkel som kantas av
storgatsten. Från cirkeln löper anslutande gångvägar i alla väderstreck som ansluter
till intilliggande gator och två lekplatser. I cirkelns mitt finns en gräsyta med en
lekutrustning i form av en båt. Lekytorna är belägna norr och söder om cirkeln och
är omgärdade av stängsel och buskage. Intill finns flera parksoffor och bänkbord.
I den norra lekytan finns en småbarnslek med lekstuga, gungdjur, sandlåda och ett
bakbord. I den södra delen finns en gungställning, en klätterställning med rutsch
och ett gungdjur. Öster om cirkeln finns två parksoffor intill ett bord.

Öppna och slutna partier med träddungar och gräsytor.
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1. Småbarnslek, 2. Cirkulär yta, 3. Lekplats, 4. Lusthus, 5. Boulebana, 6. Sittyta.
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Analys

Parken är en välbesökt mötesplats och innehåller många funktioner som lockar
människor i olika åldrar. Parken innehåller varierande miljöer och har en tilltalande
rumsindelning med uppvuxna träd och buskage som ger volym och karaktär.
Parken innehåller varierad lekutrustning för barn i alla åldrar. Den stora öppna
gräsytan möjliggör flexibla aktiviteter. Parken ingår i ett längre grönt samband som
sträcker sig mot Älvsjövägen i öster. Den längre gångvägen sammanbinder parken
med förgårdsparken på andra sidan Johan Skyttes väg. Bristande skötsel och
underhåll drar ner intrycket.
Trygghet: Parken är mestadels öppen. Hög och tät vegetation skapar dolda och
mörkare partier, framförallt i den norra delen. Belysningen är koncentrerad kring
intilliggande vägar och till gångvägen Linbodavägen i parkens västra del, men
saknas i övrigt.
Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader. Gångvägarna är breda,
jämna och består mestadels av hårt packat stenmjöl. Lekplatserna har löst packat
underlag som består av en blandning av stenmjöl och stridsand. Lekutrustningen är
mestadels belägen innanför träsarger. Det finns gott om parksoffor.

Parksoffor med utblick mot rosenbuskage.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om parkens varierande miljöer och funktion som mötesplats
för människor i alla åldrar. Inför högre skötselinsatser för att höja
upplevelsevärdet. Förbättra intryck och siktlinjer genom att se över
växtmaterial. Förbättra tryggheten och utöka användningen genom att
införskaffa belysning.
Småbarnslek med gungdjur, lekstuga och sandlåda med bakbord.
Långbro- Älvsjö
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71. Förgård Viktoriaparken
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 0.28 ha.
Innehåll: Parken består av en avlång öppen gräsyta som ramas in av dungar och
öar med träd och buskage längs långsidorna. Genom parkens mellersta del löper
en vindlande gångväg som ansluter till Viktoriaparken i väster och odlingslotter
längs Viktoriavägen i öster. Utmed vägen finns två separata ovala ytor som kantas
av storgatsten och buskage mot Viktoriavägen i norr. Inom vardera ytan finns två
parksoffor.

Värden
Upplevelse: Grön oas, promenad och sitta i solen.

Analys

Öppen gräsyta inramad av grönska.

Parken ingår i ett längre grönt samband som sträcker sig från Viktoriaparken
i väster mot Älvsjövägen i öster. Den vindlande gångvägen har en inbjudande
karaktär och vegetationen längs långsidorna ger en tilltalande inramning till
parken. Bristande skötsel och underhåll drar ner intrycket. Det gäller framförallt
ovårdade ytor med slitna parkmöbler, nedklottrade elskåp och ogräs i gångvägar
och planteringsytor.
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Trygghet: Den centrala delen av parken är öppen. Inramningen av vegetation
bryter delvis kontakten med omgivningen och skapar vissa dolda partier.
Belysningen är koncentrerad kring intilliggande vägar, men saknas i övrigt.
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Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader, från öster till väster finns
en svag sluttning. Gångvägen är bred, jämn och består av hårt packat stenmjöl.
Ovalerna och anslutande vägar till dessa består av stenmjöl som vuxit igen av
ogräs. Det finns gott om parksoffor.
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1. Den västra ovalen, 2. Den östra ovalen.
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Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om parkens tilltalande inramning och inbjudande gångväg. Frågan
om att anlägga odlingslotter i den östra delen är under utredning. Inför
högre skötselinsatser för att höja upplevelsevärdet. Förbättra intryck och
siktlinjer genom att se över och beskära buskage. Förtydliga det gröna
sambandet genom att hålla siktlinjer öppna mot Viktoriaparken och
odlingslotterna. Förbättra tryggheten och utöka användning genom att
införskaffa belysning längs gångvägen. Förbättra intrycket genom att rensa
ogräs, klottersanera elskåp och byta ut parksoffor och skräpkorgar.

Vindlande gångväg mot Viktoriaparken.

Sittyta med parksoffor kantade av buskage.
Långbro- Älvsjö
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72. Räfsesparken
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 0.84 ha.
Innehåll: Räfsesparken består av en långsmal rektangulär yta mellan Räfsestigen
i söder och Mickelbergsvägen i norr. Parken utgörs av ett mindre dalstråk mellan
villakvarter. Genom mitten av parken löper en gång- och cykelväg. Väster om
vägen finns öppna gräsytor som kantas av trädbevuxen naturmark med buskage.
I den södra delen finns även en bergshäll. På vardera sidan om hällen finns
två cirkulära lekytor som inhägnas av gröna trästaket. Den norra är minst och
innehåller en gungställning. Den södra är större och innehåller klätterställning,
gungdjur, gungställning, lekhus och en sandlåda. Inom ytan finns flera parksoffor.
Längs den östra sidan om vägen finns skogsklädda slänter med naturmark. I mitten
av parken finns en smal passage som ansluter till Vagnvägen. Genom naturmarken
löper en smal gångväg som kantas av naturmark och högvuxna tallar. Under
tallarna finns inslag av buskage och naturstenar. Vid parkens södra kortsida finns ett
fotbollsmål under två högvuxna hästkastanjer.

Lekyta med varierad lekutrustning i den södra delen.

Värden
Upplevelse: Lek, picknick och grön oas.
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Naturmarken och bergshällen i den södra delen ger parken en inbjudande
inramning. De uppvuxna hästkastanjerna i den södra delen ger volym och karaktär
till parken. På andra sidan Karossvägen i norr finns en återvinningscentral mitt
i blickfånget mot Mickelbergsvägen. Lekplatsen innehåller varierad utrustning
för barn i olika åldrar. Naturmarken kompletterar lekutrustningen och bidrar med
lekvärden. De öppna gräsytorna möjliggör flexibla aktiviteter.
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1. Den norra lekytan, 2. Bergshäll, 3. Den södra lekytan, 4. Sluttande naturmark.
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Trygghet: Den centrala delen av parken är öppen. Det låga läget och den
inramande naturmarken försämrar kontakten med omgivningen. Belysningen är
koncentrerad kring gång- och cykelvägen.
Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är bred och asfalterad, men i asfalteringen
finns ett antal sättningar. Vegetationen i naturmarken väller inom vissa partier in
över vägen. Det finns gott om parksoffor. Lekplatserna har löst packat underlag
som består av en blandning mellan stenmjöl och stridsand. Lekutrustningen är
mestadels belägen innanför träsarger.

Smal gångväg genom naturmark.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om parkens lekvärden och inramning av naturmark. Förbättra
tillgängligheten genom att åtgärda sättningar och röja undan vegetation
som väller in över vägen. Förbättra intrycket genom att plantera buskage
som skymmer delar av återvinningsstationen.

Kal klipphäll mellan lekytor.
Långbro- Älvsjö
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73. Pälsängen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 0.74 ha.
Innehåll: Pälsängen består av två separata delar, den västra och den östra, som är
belägna på vardera sidan om Höskrindevägen. Delarna binds samman av gångvägar
längs parkens ytterkanter. Längs vägarna finns flera parksoffor och belysning. Den
västra delen gränsar mot Svartlösavägen där det finns en busshållplats. Genom
ytan löper gångvägen över en öppen gräsyta med träd och buskage. I ytans norra
del finns öppen naturmark med en öppen bergshäll som omges av några granar.
Närmast Höskrindevägen i öster finns ett stort friväxande buskage. Den östra delen
är större och innehåller en stor öppen gräsyta med öar av buskage, en bollplan och
en lekplats. Bollplanen är belägen i den mellersta delen av gräsytan och består
av fotbollsmål. Söder om bollplanen finns buskage av smultronchersmin. Norr
om denna löper gångvägen mellan högvuxna buskage av vitbrokiga korneller.
Lekplatsen är belägen i ytans södra del och gränsar mot villaträdgårdar och en
förskola. Lekutrustningen består av en klätterställning med rutsch, sandlåda,
gungdjur och en gungställning. Lekytan omges av träd och buskage. Intill
sandlådan finns parksoffor och bord. Närmast Blackensvägen i öster finns rader av
lönnar.

Gångväg genom gräsyta med träd och buskage i den västra delen.

Värden
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Analys
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Svartlösavägen
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Parken ingår i ett längre grönt samband som sträcker sig över Svartlösavägen och
nordöst mot Mickelbergsvägen. Den gröna kopplingen över Svartlösavägen i väster
är dock otydlig. Övergångsstället på Svartlösavägen är placerat 20 meter söderut.
Den öppna gräsytan möjliggör flexibla aktiviteter. De uppvuxna kornellerna är
karakteristiska och ger en tilltalande inramning i parkens norra del. I den södra
delen ramas parken in av högvuxna buskage, men i övrigt saknar parken en tydlig
inramning och rumsbildningar. Hela parken är bullerpåverkad. Parken har otydliga
funktioner och få upplevelsevärden. Bristande underhåll av parkmöbler drar ner
intrycket. Entrén i den södra delen är igenvuxen.
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Upplevelse: Lek, picknick, sitta i solen och bollspel.
Ekologiska: Del av spridningskorridor.
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1. Naturmark i den västra delen, 2. Högvuxna kornellbuskage, 3. Fotbollsplan, 4. Lekplats.
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Lekutrustningen är få till antal. Buskagen intill lekplatsen används för lek.
Placeringen av parksofforna bidrar till parkens otydliga funktion. I den norra delen
står en av parksofforna placerad med utblick rakt in i kornellen. I den södra delen
står en parksoffa placerad precis intill en villaträdgård.
Trygghet: Parken är öppen och har en god kontakt med omgivningen.
Belysningen är god och koncentrerad kring gångvägarna.
Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader. Gångvägarna är breda,
asfalterade och har flera entréer. Det finns gott om parksoffor. Buskaget invid
Höskrindevägen väller ut över trottoaren.

Fotbollsmål framför högvuxna kornellbuskage.

Mål

Utveckla parken.

Strategi

Det bör utredas vilken funktion parken ska fylla och hur den ska utvecklas
för att nå dit. Parken bör utvecklas till en inbjudande närpark med fler
funktioner som tilltalar människor i alla åldrar. Förbättra upplevelsevärdet
genom att se över rumsbildningar, växtmaterial, parkmöbler och tillför
perennplanteringar. Förtydliga den gröna kopplingen i väster genom att
flytta eller komplettera med ett övergångsställe längs Svartlösavägen.

Lekplats i parkens södra del.
Långbro- Älvsjö
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74. Standarkullen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 0.5 ha.
Innehåll: Standarkullen består av en rektangulär naturlig platå som omges
av villaträdgårdar. Platån består mestadels av gräsytor som gränsar mot öar av
trädbevuxen naturmark och friväxande buskage. I naturmarken finns bland annat
ekar, tallar och kala klipphällar. Platåns högsta punkt är belägen i områdets mitt
och består av en öppen stenmjölsyta med en lekplats. Upp till ytan leder sluttande
gångvägar från områdets alla hörn. Mot Lagerbielkes väg i norr finns högvuxna
kornellbuskage.
Lekutrustningen består av sandlåda, gungställning, gungdjur och ett volträcke. Det
finns även en asfalterad yta med en basketkorg. Sandlådan är belägen i den östra
delen intill parksoffor, bord och en utomhusgrill. Mot söder ramas ytan in av ett
parti med äldre flerstammiga getaplar.
Gångväg i den norra delen.

Värden
Upplevelse: Lek, grön oas och picknick.

Analys

Parken är en fin och värdefull tillgång i området med lek och natur.
Höjdskillnaderna och vegetationen skapar ett avskilt och skyddat rum på toppen av
platån. Getaplarna i lekplatsens södra del och kornellerna i den norra delen ramar
in och ger karaktär till platsen. Buskagen närmast vägarna är mycket högvuxna och
begränsar siktlinjer och gräsytornas storlek. Under vinterhalvåret används kullen
för pulkaåkning. Intrycket dras ner av slitna och vandaliserade parksoffor och bord.
Stenmjölsytan innehåller stora inslag av ogräs.
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1. Lekplats, 2. Basketplan, 3. Utomhusgrill.
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Trygghet: Hög och tät vegetation skapar dolda och mörka partier. Belysningen
är koncentrerad kring intilliggande vägar, men saknas i övrigt. Platåns höjd har ett
dolt och avskilt läge som lätt blir ett tillhåll.
Tillgänglighet: Parken innehåller flera nivåskillnader. Entréerna från
Standarvägen innehåller färre nivåskillnader. Gångvägarna i den östra delen är
breda och asfalterade. Gångvägarna i den västra delen är mycket igenvuxna och
asfalteringen är söndervittrad. Vid platåns höjd finns parksoffor. Lekplatsen har löst
packat underlag som består av en blandning mellan stenmjöl och stridsand.

Lekplats och basketkorg på höjden.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Förbättra parkens upplevelsevärden och funktioner för lek. Förbättra
tillgängligheten från anslutande vägar genom att hålla entréer och
gångvägar öppna och synliga. Öka tryggheten genom att beskära buskage
och gallra naturmarken intill Lagerbielkes väg. Förbättra platåns kontakt
och siktlinjer mot omgivningen. Utveckla parkens lekvärden genom att
komplettera med lekutrustning för äldre barn. Stenmjölsytans storlek är
stor i förhållande till funktionerna och vissa partier kan ersättas med gräs
för att underlätta skötseln. Förbättra intrycket genom att byta ut slitna och
vandaliserade parksoffor och bord.

Öppen gräsyta närmast Lagerbielkes väg.
Långbro- Älvsjö
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75. Närpark söder om Långbro park
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 3.4 ha.
Innehåll: Parken består av öppna gräsytor som kantas av partier med naturmark.
Naturmarken består av tallar, bergshällar och ekar, varav några jätteek. Inom
parken finns flera separata lek- och aktivitetsytor som binds samman av en gångoch cykelväg som löper mellan Linbodavägen i söder och Långbro park i norr.
Flera upptrampade gångstigar ansluter till naturmarken eller genar mellan ytorna. I
den södra delen finns en lekplats intill naturmark och en bollplan. Lekplatsen består
av en gungställning, klätterställning och en sandlåda. I anslutning till lekplatsen
finns en parksoffa. Bollplanen är inhägnad och har konstgräsunderlag. Intill planen
finns flera cykelställ. I parkens mellersta del, norr om bollplanen, finns en öppen
gräsyta som kantas av naturmark. Inom naturmarken finns ett par bergshällar.

Värden

Lekplats och bollplan i den östra delen.

aväg

Parken är en värdefull samlingsplats i området med lek, aktivitet och naturmark.
Parken innehåller varierande miljöer och funktioner som passar människor i alla
åldrar. Naturmarken och bergshällarna ger parken en vacker inramning. Från
naturmarken i den västra delen har man en god utblick mot en BMX- bana intill
Vantörsvägen. De äldre och uppvuxna ekarna ger volym och karaktär till parken.
Bollplanen och BMX- banan är välanvända och ger liv och rörelse till parken.
Parken ingår tillsammans med Långbroparken i ett längre grönt samband mot
Mickelbergsvägen i norr. Den öppna gräsytan i mitten av parken möjliggör flexibla
aktiviteter. Intrycket dras ner av dåliga gräsytor.
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Upplevelse: Bollspel, lek, evenemang och promenad.
Ekologiska: Värdefull ekmiljö.
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1. BMX-bana, 2. Skyddsvärd ekmiljö, 3. Fotbollsplan, 4. Lekplats.
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Trygghet: Parken är mestadels öppen. Hög och tät vegetation i naturmarken
skapar vissa dolda och mörka partier. Belysningen är koncentrerad kring gång- och
cykelvägen och lek- och aktivitetsytorna.
Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad, men i övrigt innehåller parken få
nivåskillnader. Gång- och cykelvägen är bred och asfalterad. Det finns flera
parksoffor. Lekutrustningen har löst packat sandunderlag och är placerad innanför
träsarger. Bland utrustningen finns en kompisgunga.

BMX- bana i parkens västra del.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om parkens fina inramning, värdefulla ekbestånd och gröna
koppling till Långbroparken i norr. Förbättra parkens upplevelsevärden för
framförallt äldre. Förbättra intrycket genom att reparera gräsytor. Gallra sly
i naturmarken för att gynna ekarna och förbättra siktlinjer.

Upptrampad gångstig genom naturmark.
Långbro- Älvsjö

| 149

76. Naturpark intill Långbro park
Historik

Lekplatsen anlades år 2006.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark, 2.4 ha.
Innehåll: Intill Långbro park finns ett långsmalt område med kuperad naturmark
mellan Mickelbergsvägen i norr och Västerängsvägen i syd. Naturmarken består
av hällmarksskog med tallar och kala klipphällar. I sluttningarna finns flera
ekbestånd, varav en jätteek. Genom skogen löper upptrampade stigar som kantas
av parkbänkar. Vid Hultgränd i den östra delen finns en öppen gräsyta som korsas
av en gång- och cykelväg som ansluter till Långbroparken. På gräsytan finns
Äventyrsparken som består av lek- och motionsytor. Lekutrustningen består av
rutschkanor i en naturlig bergsluttning, gungställning, kompisgunga, snurrlek,
sandlåda och en basketkorg. Motionsredskapen består av volträcken, chins och
armgång. Intill ytorna finns en öppen dagvattenränna med naturstenar. Ytorna binds
samman av en lekslinga som fortsätter in i den närmaste delen av skogen. Längs
slingan i skogen finns olika stationer med balansredskap.

Värden

Sluttande naturmark.
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Upplevelse: Lek, picknick, sitta i solen, promenad och löpträning.
Ekologiska: Stadsnära natur med värdefulla ekbestånd, varav några jätteekar.
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Naturmarken är en värdefull tillgång i området som erbjuder skogskänsla,
avskildhet och promenader intill den anlagda parkmiljön. Kontrasten mellan
miljöerna är intressant och skapar en varierande landskapsbild. Från naturmarkens
mellersta del finns en höjd varifrån man kan skymta Långbro park mellan
trädstammarna. Den öppna gräsytan intill lekplatsen möjliggör flexibla
aktiviteter och lek. På flera platser finns spår av naturlek. Lekplatsen innehåller
varierad lekutrustning för barn i olika åldrar samt motionsredskap. Den öppna
dagvattenrännan är torrlagd och naturstenarna flyttas runt på lekplatsen vilket utgör
en fara när de placeras inom fallskyddszonerna.
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1. Jätteek, 2. Lek- och motionsytor, 3. Lekslinga.
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Trygghet: Naturmarken är kuperad och innehåller tät vegetation som försämrar
kontakten med omgivningen. Belysningen är koncentrerad kring lekplatsen.
Tillgänglighet: Naturmarken innehåller flera nivåskillnader och endast
upptrampade stigar. Vid lekplatsen finns få nivåskillnader och gång- och
cykelvägen är bred och asfalterad. Lekplatsens underlag består av stridsand och
gummiasfalt. Bland utrustningen finns en kompisgunga, tillgänglighetsanpassad
gunga och ett bakbord i utkanten av sandytan. Vid lekplatsen finns gott om
parksoffor.

Högglänt naturmark.
Långbro- Älvsjö

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om den värdefulla naturmarken. Förbättra tillgängligen genom att
införskaffa ramper vid rutschkanorna. Utveckla lekvärdena genom att
komplettera med mer lekutrustning. Förbättra säkerheten genom att ta bort
naturstenarna.

Lekplats intill öppen gräsyta.
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77. Fru Marias torg
Beskrivning
Karaktär och storlek: Parktorg (Gatumark), 0.04 ha.
Innehåll: Mellan Svartlösavägen, Vallvägen och Fru Marias väg finns en
torgbildning som omges av flerfamiljshus och parkerade bilar. I det mellersta huset
finns i bottenplanet flera verksamheter. Vissa har uteplatser mot torget. Torget
består av en öppen gräsyta med några träd. Ytan korsas av en asfalterad gångväg
som leder till en busshållplats vid Svartlösavägen. I ytans norra del finns en
återvinningsstation och ett cykelställ. Under en stor ek på den södra delen finns en
parksoffa. I mitten invid den asfalterade gångvägen finns kvarlämnade naturstenar
och en betongsten.

Värden
Upplevelse: Folkliv, sitta i solen och uteservering.
Öppen gräsyta intill Svartlösavägen.

Analys

Parktorget bidrar med grönska i gaturummet. Ytan är en betydelsefull mötesplats
som skapar liv och rörelse i området. Verksamheterna är populära och lockar
besökare som samlas vid uteserveringarna. Återvinningskärlen tar över intrycket
och cykelstället känns felplacerat.
Trygghet: Torget har en öppen karaktär och en god kontakt med omgivningen.
Belysningen är god och koncentrerad kring omgivande vägar och fastigheter.
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Tillgänglighet: Torget innehåller få nivåskillnader. Den korsande gångvägen är
bred och asfalterad. Det finns en parksoffa som är placerad i gräset i den södra
delen.

Fru Marias väg
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1. Busshållplats, 2. Återvinningsstation.
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Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Förstärk torgets funktion som mötesplats. Utred om återvinningsstationen
kan flyttas. Tillför rumsbildningar med sittmöjligheter i grönska. Förbättra
intrycket genom att ta bort cykelstället och stenarna i mitten. Tillför
buskage och perennplanteringar för att förstärka torgets grönskande
karaktär.

Parksoffa under ek.

Återvinningsstation och cykelställ i den norra delen.
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78. Fjärilsparken
Historik

År 1998 upprustades parken med målsättningen att skapa en park med blomster
som skulle locka till sig fjärilar.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Fickpark, 0.01 ha.
Innehåll: Intill Linbodavägen finns en mindre fickpark som omges av höga
häckbuskage. Parken har två entréer som markeras med trästaket. Parken
består en öppen gräsyta och en stenmjölsyta som bildar tre rundlar. Gräsytan
innehåller kullar, naturstenar och kantas av buskage mot villaträdgårdarna i söder.
Stenmjölsytan fungerar som en gångväg och ansluter till entréerna. Den södra
rundeln och innehåller en sandlåda och parksoffor intill ett par naturstenar. I
utkanten finns även en pergola i trä. I den mellersta rundeln finns en planteringsyta
med träsarger som kantas av klippta buskage. I den norra rundeln finns en liknande
cirkulär planteringsyta med kryddväxter. Intill planteringsytan finns parksoffor.

Värden
Upplevelse: Grön oas, ro, blomprakt, sitta i solen och picknick.

Öppna gräsytan med små kullar.
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Parken har en fin inramning som skapar en avskild, rofylld och grönskande
miljö. Parken är belägen längs en utvecklingsbar koppling mellan bland annat
Viktoriaparken och Vivelparken längs Linbodavägen. Stenmjölsytornas innehåll
och utformning är karakteriserande och rumsbildande. Planteringsytorna ger parken
doft och blomprakt.Häckbuskaget fungerar som vindskydd. Parksofforna är gjorda
av ormbunksmönstrat gjutjärn och passar väl in i miljön. De öppna stenmjölsytorna
och gräsytan kan användas till flexibla aktiviteter. Intrycket dras ner av ogräs i
stenmjölsytan och oanvända planteringsytor.
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1. Sandlåda, 2. Pergola, 3. Planteringsyta i den norra delen.
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Trygghet: Vegetationen bryter kontakten med omgivningen och ger parken ett dolt
läge. Den centrala delen av parken är öppen och innhåller inga dolda eller mörka
partier. Belysningen är koncentrerad kring intilliggande vägar, men saknas i övrigt.
Tillgänglighet: Parken innehåller få höjdskillnader. Stenmjölsytan är bred och
hårt packad. Det finns gott om parksoffor.

Pergola i trä.

Mål

Bevara eller utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om parkens fina inramning och karaktär som avskild, rofylld och
grönskande miljö. Förbättra parkens gröna kopplingar längs Linbodavägen.
Tydliggör ytans funktion som allmän park med plats för bland annat
picknick. Förbättra intrycket genom att flytta sandningslådan i den västra
delen. Finns engagemang och intresse för att bevara parkens funktion
som fjärilspark kan denna utvecklas genom brukaravtal och medverkan.
I samband med detta bör tavlor med information om platsens betydelse
sättas upp. Andra åtgärder är att tillföra perenner och holkar som lockar
fjärilar. Om intresset för att bevara parkens funktion som fjärilspark saknas
bör parken istället göras om och innehålla andra funktioner för till exempel
möten och samvaro. I samband med detta kan inramningen och en stor del
av den befintliga utformningen i norr bevaras som mötesplats.
Planteringskärl med doftande lavendel.
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79. Korngränd
Beskrivning
Karaktär och storlek: Fickpark, 0.08 ha (Gatumark och allmän fastighetsmark).
Innehåll: Korngränd är belägen intill parkstråket längs Älvsjövägen. Parken består
av en rektangulär gräsyta som korsas av en gångväg. I mitten av ytan finns en
boulebana och två parksoffor. I ytans hörn finns lönnar och i den östra delen finns
friväxande buskage.

Värden
Upplevelse: Sitta i solen och picknick.

Analys

Parkens läge mellan husen, bron och återvändsgatorna ger en lugn och skyddad
plats trots trafiken och bullret från Älvsjövägen. Invid vårdhemmen finns privata
uteplatser där det sitter många, men ingen vistas i parken. Intrycket försämras av
ogräs och sly i den östra delen. Parkens nordöstra kortsida gränsar till en tunnel
för fotgängare och cyklister som leder till Kämpetorpsskolan på andra sidan
Älvsjövägen.

Boulebana framför tunnel.
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Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader. Den korsande gångvägen
består av hårt packat stenmjöl. Parksofforna saknar armstöd och är placerade på
gräs.

Äl

Trygghet: Parken är öppen och innehåller inga dolda eller mörka partier.
Belysningen är god och koncentrerad kring intilliggande vägar och fastigheter.
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1. Boulebana.
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Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Utveckla parkens funktion som mötesplats genom att tillföra rumsbildande
element och fler sittmöjligheter. Utveckla parkens prydnadsvärde genom
att plantera blommande buskage och perenner. Se över hur parkens
upplevelsevärden är anpassade till användarna. Se över möjligheten att
byta ut boulebanan mot till exempel en volleyboll- eller badmintonplan
eftersom många ungdomar använder parken. Värna om parkens siktlinjer
och koppling till Kämpetorpsskolan på andra sidan tunneln.

Gångväg och parksoffor intill boulebana.

Långbro- Älvsjö
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80. Odlingslotter vid Viktoriavägen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Koloniområde, 0.3 ha.
Innehåll: Intill Viktoriavägen finns en yta som består av två olika delar. Den
första består av ett småskaligt odlingslottsområde som omgärdas av röda
trästaket, gräsytor, lövträd och rosenbuskage. Genom ytan löper en gångväg från
Viktoriaparken som ansluter till Älvsjövägen. I mitten finns en öppen och klippt
gräsyta med parksoffor och bord under ett äppelträd. Den andra delen är belägen
öster om odlingslotterna och består av en halvcirkelformad yta av betongplattor.
I ytans bakre kant finns en pergola i trä som omges av klätterväxter. Under
pergolan finns fyra parksoffor. Från mitten av pergolan finns en upptrampad
gångstig mot Älvsjövägen. Vägen kantas av gräsytor, friväxande buskage och
träd. Intill pergolan löper en gångväg med en trappa mellan Viktoriavägen och
bostadskvarteren i söder.

Värden

Gångväg mellan odlingslotter.

Upplevelse: Grön oas, ro, promenad och blomprakt.
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Odlingslotterna är välskötta, innehåller fin blomprakt och ger området ett trivsam
och småskalig karaktär. Grönskan ramar in och ger gångvägen en inbjudande
utformning. I den norra delen utgör vegetationen en visuell och bullermässig
barriär mot Älvsjövägen. Parken ingår i ett grönt samband mot Viktoriaparken i
väster. Intrycket dras ner av ogräs och trasiga parkmöbler.
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Trygghet: Parken saknar belysning och är inbäddad i grönska vilket kan ge mörka
och dolda platser när det är mörkt. I den norra delen finns hög och tät vegetation
som skapar mörka och dolda partier.

1

Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader. Den korsande gångvägen är
bred och består av hårt packad stenmjöl. Det finns gott om parksoffor.

en

o
ikt

g
vä
ria

V

Bl

ac

ke
n

sv
äg

en

0

50 m

1. Odlingslotter, 2. Pergola.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om parkens funktion som mötesplats och grönskande oas med
blomprakt. Förbättra intrycket genom att rensa ogräs och reparera
parkmöbler. Bevara parkens tydliga entréer och inbjudande karaktär. Värna
om parkens gröna koppling mot Viktoriaparken i väster.

Pergola med sittplatser och klätterväxter.

Rosenbuskage intill trästaket.

Odlingslotter med blomprakt.
Långbro- Älvsjö
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81. Knutteberget
Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 1.5 ha.
Innehåll: Knutteberget är ett långsträckt område som består av separata ytor med
skogsklädd och kuperad naturmark. Genom området löper ett nät av upptrampade
stigar. Den norra delen består av höglänt hällmark med tallar och kala klipphällar.
Det finns även inslag av fuktiga gräsklädda sänkor med lövträd. Den södra delen
består av en höjdrygg med glesare hällmark. Längst i söder bildar naturmarken
en triangel med en sluttning där det finns ett ekbestånd. Närmast Svartlösavägen
i öster finns en anlagd miljö med klippta gräsytor och ekar. Genom partiet leder
gångvägar och en granittrappa mellan Skyffelvägen och Svartlösavägen.

Värden
Upplevelse: Promenad och lek.
Ekologiska: Stadsnära natur.

Höjdrygg i den södra delen.

Analys
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Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad och innehåller endast upptrampade
stigar. Sittmöjligheter saknas. Trappan saknar kontrastmarkeringar och viloplan.
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Trygghet: Naturmarken är kuperad och innehåller tät vegetation som försämrar
kontakten med omgivningen. Den södra delen är smalare och har bättre kontakt
med intilliggande villor. Belysningen är koncentrerad kring den anlagda delen i
söder, men saknas i övrigt.
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Naturmarken erbjuder bostadsnära natur och är en tilltalande grönskande korridor
mellan villaträdgårdar. Höjdryggen ger en spännande och inbjudande karaktär.
Området används för naturlek, promenader och hundrastning. Den norra delen är
bullerpåverkad av de större trafikledarna i norr. Den södra delen är smalare och
löper tätt intill tomterna.
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1. Smalt parti, 2. Granittrappa.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om naturmarkens funktion som bostadsnära natur. Förbättra
tillgängligheten och användningen genom att hålla entréer och gångstigar
öppna. Värna om ekarna genom att gallra i naturmarken.

Skogsklädd naturmark.
Bostadsnära natur

Villor intill naturmark.
Långbro- Älvsjö
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82. Natur vid BlackensvägenSkimmelvägen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0.58 ha.
Innehåll: Mellan Skimmelvägen och Blackensvägen finns ett högglänt område
med öppen och skogsklädd naturmark. På höjden är naturmarken gräsklädd. Kring
höjden finns tät och trädbevuxen naturmark som gränsar till villaträdgårdar. Genom
området löper en gångväg som ansluter till vägarna. Vid gångvägens mellersta del
finns en parksoffa. Närmast vägarna finns trappor och sandningslådor. Trapporna
närmast Blackensvägen kantas av friväxande buskage.

Värden
Upplevelse: Grön oas, utsikt, lek och promenad.
Ekologiska: Stadsnära natur.

Gångväg närmast Skimmelvägen.

Analys

Blac

Gångvägen är inbjudande och möjliggör att man kan gena mellan kvarteren.
Naturmarken erbjuder bostadsnära natur och kan fungera som en samlingsplats
för barnen i området. Höjden är avskild och har en fin utsikt mot omgivningen.
Toppen används för Valborgsmässofirande. Intrycket försämras av vandaliserade
parkmöbler och buskage som väller in över trapporna och gångvägen. Intrycket vid
entréerna försämras av sandningslådorna.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gångvägen. Det höga och avskilda
läget ger en dålig kontakt med omgivningen. Hög och tät vegetation försämrar
siktlinjer, framförallt vid trapporna närmast Blackensvägen.
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Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad och innehåller flera trappor.
Gångvägarna är smala och består av löst packat stenmjöl. I den mellersta delen
finns en parksoffa utan armstöd. Trapporna saknar ramper.
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1. Trappa mot Skimmelvägen, 2. Höjden, 3. Parksoffa, 4. Trappor mot Blackensvägen.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om naturmarkens funktion som bostadsnära natur. Förbättra
tillgängligheten genom att placera ramper vid trapporna. Öka tryggheten
genom att hålla entréer och siktlinjer längs gångvägen och trapporna
öppna. Förbättra intrycket genom att se över sandningslådornas placering
och reparera vandaliserade parksoffor.

Parksoffa på höjden.

Trappor närmast Blackensvägen.
Långbro- Älvsjö
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83. Stråk längs Älvsjövägen
Beskrivning
Karaktär: Park- och naturstråk, 4.1 ha (Gatumark).
Innehåll: Längs Älvsjövägens västra sida löper en gång- och cykelväg som
mestadels kantas av klippta gräsytor. Gräsytorna innehåller flera rader av
högvuxna lönnar och närmast vägen finns ett lågt stängsel. Sträckan ansluter
till Magelungsvägen i söder och till Svartlösavägen i norr. Där vägen korsar
Götalandsvägen i den södra delen finns en rondell som består av en kulle som
utgörs av smågatsten och träd. Längre norrut, vid Viktoriaparken, innehåller
grönytorna större inslag av träd och friväxande buskage. Genom buskagen
löper en upptrampad gångstig som ansluter till parken. Sträckans mellersta del
är belägen mellan Kämpetorpsskolan och Korngränd som sammanbinds via en
gång- och cykeltunnel under vägen. Ovanför tunneln finns en trappa som leder till
en busshållplats som är belägen vid vägen. På vardera sidan om tunneln sluttar
gräsytorna mot Älvsjövägen. I den norra delen varierar åldern på träden i raderna.
Mot bostäderna i väster kantas sträckan av träd och friväxande buskage. Närmast
Svartlösavägen i norr finns en nedsänkt öppen gräsyta med dungar av träd och
buskage.

Gång- och cykelväg kantad av gräsytor med lönnar och buskage.
1

Värden
Upplevelse: Promenad.

2

Ekologiska: Del av spridningskorridor.

Analys
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Sträckan utgör ett viktigt kommunikationsstråk för fotgängare och cykliser.
Vegetationen tillför grönska i gaturummet, skapar en inbjudande karaktär och
ramar in gång- och cykelvägen. Hela sträckan, speciellt den södra och norra
delen, är bullerpåverkad av intilliggande trafikleder. Vegetationen skapar en
visuell och bullermässig barriär mot bostäderna i väster. Ytorna ger ett välskött
intryck. Intrycket dras ner av skadade lönnar i trädraden och sliten parksoffa vid
Krattvägen. Tunneln mellan Korngränd och Kämpetorpsskolan kopplar ihop
stadsdelarna och används dagligen av skolbarn.
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1. Nedsänkt gräsyta, 2. Väg mot Pälsängen, 3. Tunnel och busshållplats, 4. Rondell.
164

| Långbro- Älvsjö

Trygghet: Sträckan har en öppen karaktär och en god kontakt med andra sidan
vägen. Belysningen är koncentrerad kring vägen och gång- och cykelvägen. Kring
tunneln finns stora inslag av ogräs som försämrar siktlinjerna.
Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är bred, asfalterad och innehåller få
nivåskillnader. Längs sträckan finns flera parksoffor. Trappan vid busshållplatsen
saknar kontrastmarkeringar och ramp.

Gång- och cykelväg intill Korngränd.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara områdets funktion som ett viktigt och välskött
kommunikationsstråk. Öka tryggheten genom att förbättra siktlinjerna vid
tunneln. Förbättra intrycket genom att ersätta skadade lönnar i trädraden
och byt ut parksoffa vid Krattvägen.

Slänter mot Älvsjövägen.
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84. Stråk längs södra Huddingevägen
Beskrivning
Karaktär: Park- och naturstråk, 2.5 ha.
Innehåll: Längs en sträcka kantas Huddingevägen av grönytor och en gång- och
cykelväg till Hagsätra i söder. Grönytorna är kuperade och varierar mellan öppen
och trädbevuxen naturmark med inslag av öppna gräsytor och kala klipphällar.
Gång- och cykelvägen kantas mestadels av klippta gräsremsor och längs
Huddingevägen finns ett stängsel. I den norra delen löper gång- och cykelvägen
nära intill Huddingevägen och ansluter till Massmotet i norr. Vid sträckans
mellersta del löper gång- och cykelvägen genom en tunnel och förbi en korsning
med Varuvägen. I den södra delen löper gång- och cykelvägen genom en större
yta med trädbevuxen och kuperad naturmark. I väster gränsar naturmarken till ett
inhägnat industriområde. Naturmarken består av hällmarksskog med inslag av ekar
och kala klipphällar.

Värden

Gång- och cykelväg genom kuperad naturmark.

Upplevelse: Promenad.
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Tillgänglighet: Den norra delen innehåller få nivåskillnader medan den södra
delen är mer kuperad. Gång- och cykelvägen är bred och asfalterad och innehåller
flera nivåskillnader. Sättningar i asfalten skapar ojämna ytor.

elu

Trygghet: Den norra delen är öppen och har en god kontakt med omgivningen.
I den södra delen försämras kontakten av kuperad naturmark med hög och
tät vegetation som skapar dolda och mörka partier. Under kvällstid när
industriverksamheten är stängd försämras kontakten ytterligare. Belysningen är
koncentrerad kring gång- och cykelvägen och Huddingevägen. Sly och grenar
närmast gång- och cyeklvägen försämrar siktlinjerna i den södra delen.

ag

Variationen mellan öppet och slutet ger gång- och cykelvägen en inbjudande
karaktär. Sträckan är ett välanvänt kommunikationsstråk för framförallt cyklister.
Hela sträckan är bullerpåverkad av Huddingevägen, men i den södra delen utgör
naturmarken till viss del en visuell och bullermässig barriär. Intrycket dras ner av
vandalism vid tunneln och en stödmur i den mellersta delen. Inom vissa partier har
stängslet mot Huddingevägen klippts upp.
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1. Den norra delen, 2. Tunnel, 3. Trädbevuxen och kuperad naturmark.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara områdets karaktär som ett variationsrikt och välanvänt
kommunikationsstråk. Förbättra intrycket genom åtgärda vandaliserade
partier och laga stängslet. Öka tryggheten genom att ta bort sly och grenar
som förämrar siktlinjerna i den södra delen. Förbättra tillgängligheten
genom att åtgärda sättningar i asfalteringen i den mellersta och södra delen.

Gång- och cykelväg genom trädbevuxen naturmark.

Gång- och cykelväg längs Huddingevägen.
Långbro- Älvsjö
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85. Stråk väster om Långbropark
Beskrivning
Karaktär: Park- och naturstråk, 4.37 ha.
Innehåll: Öster om Vantörsvägen finns ett nät av gång- och cykelvägar som löper
mellan olika kvarter med flerfamiljshus. Vägarna kantas av gräsytor och öar av
naturmark. Naturmarken är svagt kuperad och består av hällmarksskog med inslag
av tallar och kala klipphällar. Längs gång- och cykelvägarna finns flera parksoffor.
I den mellersta delen finns en öppen gräsyta och en boulebana.

Värden
Upplevelse: Promenad.

Analys

Området erbjuder bostadsnära natur och utgör en grön koppling mellan
bostadskvarteren. Området används framförallt som en förlängning av
bostadsgårdarna men även som entré till Långbro park. Öarna av naturmark ger
området en grönskande, inbjudande och varierande karaktär. Naturmarken utgör
en visuell och bullermässig barriär mot Vantörsvägen. Området är väl använt och
skött.
Trygghet: Belysningen är god och koncentrerad kring vägen. Klippta gräsremsor
längs gång- och cykelvägarna ger goda siktlinjer.

Kuperad naturmark.
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Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är bred, asfalterad och innehåller få
nivåskillnader. Det finns gott om parksoffor.
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1. Boulebana 2. Öppen gräsyta.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Gångväg mellan naturmark och gräsyta.

Bevara områdets funktioner som kommunikationsstråk och bostadsnära
natur. Värna om områdets grönskande och varierande karaktär.

Gräsyta som gränsar mot naturmark och bostäder.
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86. Stråk längs Mickelbergsvägen
Beskrivning
Karaktär: Park- och naturstråk, 0.8 ha.
Innehåll: Längs Mickelbergsvägens södra sida finns en gång- och cykelväg som
kantas av klippta gräsytor med träd och friväxande buskage. I den östra delen
finns rader av träd och en parksoffa. Längs villaträdgårdarna i söder finns höga
friväxande buskage. I den mellersta delen finns svagt sluttande gräsytor och rader
av sykomorlönnar.

Värden
Upplevelse: Promenad.

Analys

Gång- och cykelvägen är välanvänd och sammanbinder olika stadsdelar. Stråket
innehåller varierande miljöer som är inbjudande och välskötta. I den östra delen
finns en återvinningsstation som försämrar den gröna kopplingen till Räfsesparken.
I den östra delen finns en fornlämning.

Gång- och cykelväg kantad av gräsremsor med björkar.

Trygghet: Belysningen är god och koncentrerad kring vägen. Området har en god
kontakt med omgivningen.
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Bevara områdets funktion som grönskande kommunikationsstråk och låt
nuvarande skötselinsatser fortlöpa. Förbättra tillgängligheten genom att
placera ut fler parksoffor.
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Bevara nuvarande karaktär.
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Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är bred, asfalterad och innehåller få
nivåskillnader. Parksoffa finns i den östra delen.
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1. Återvinningsstation, 2. Fornlämning.
170

| Långbro- Älvsjö

87. Grönytor längs Blackensvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Mellan Blackensvägen och Tröskverksvägen löper en gång- och
cykelväg mellan villaträdgårdar. Vägen ansluter till Älvsjövägen i öster och till
Pälsängen i väster. Vägen kantas av smala gräsremsor på vardera sidan. Remsorna
gränsar till klippta häckbuskage längs villaträdgårdarna.

Analys

Gång- och cykelvägen skapar en grön koppling och genväg mellan Älvsjövägen
och Pälsängen. Intrycket försämras av sättningar i asfalten och ogräs vid vägbom.
Vägen har en öppen karaktär och en god kontakt med omgivningen.

Gång- och cykelväg kantad av gräsremsor och häckbuskage.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.
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Strategi

Bevara ytans funktion som grön koppling och genväg mellan
villaträdgårdarna. Förbättra intrycket genom att åtgärda sättningar i
asfalten och ogräs vid vägbommen.
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1. Gång- och cykelväg.
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88. Grönytor längs Skovelvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Längs Skovelvägens östra sida finns en smal remsa med en grönyta
som består av öppen naturmark. I mitten av naturmarken finns en högvuxen ek.
Intill eken finns ett friväxande gullregnsbuskage. I öster gränsar grönytan till en
villaträdgård.

Analys

Grönytan bidrar med grönska och släpper in ljus i gaturummet. Eken ger volym
och karaktär till platsen.

Högvuxen ek på naturmark.

Bevara nuvarande karaktär.
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Mål

Strategi

Värna om ytans gröna värden i gaturummet och upprätta en trädvårdsplan
för eken.
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1. Högvuxen ek.
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89. Grönytor längs Lievägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Längs Lievägen finns två separata grönytor som består av öppna
klippta gräsytor som gränsar till villaträdgårdar. Den östra ytan innehåller träd och
friväxande buskage.

Analys

De öppna gräsytorna håller viktiga siktlinjer öppna och släpper in ljus i
gaturummet. Platsen har en öppen karaktär.

Gräsyta med träd och buskage.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Lievägen

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet och håll siktlinjer öppna.
Bevara ytornas intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.
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1. Den västra ytan, 2. Den östra ytan.
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90. Grönytor längs Spadvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: På vardera sidan om Spadvägen finns grönytor. Ytorna består av gräsytor
som kantas av friväxande buskage eller öppen naturmark mot villaträdgårdarna.
På gräsytora finns flera träd, framförallt tallar och björkar. I den norra ytan finns en
elstation.

Analys

Ytorna är belägna intill ett äldreboende vilket gör att många människor passerar
ytorna varje dag. Vegetationen ramar in och ger en inbjudande karaktär till platsen.
Ytorna saknar sittmöjligheter. Elstationen har en central placering och försämrar
intrycket.
Björkar och tallar på den södra gräsytan.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Bevara ytornas funktion som grön entré till äldreboendet. Utveckla
upplevelsevärdet genom att placera ut parksoffor vid ytorna. Förbättra
intrycket genom att se över möjligheten att plantera buskage och skymma
delar av elstationen.

1

Svartlösavägen

Strategi

Spadvägen

0

20 m

1. Elstation.
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91. Grönytor längs Krattvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Längs Krattvägen finns en grönyta mittemot en förskola. Ytan består
av en gräsyta som kantas av friväxande buskage mot en villaträdgård i söder. Intill
vägen finns en elstation.

Analys

Många föräldrar och barn passerar ytan varje dag på väg till och från förskolan.
Intrycket dras ner av högvuxet ogräs och sly i buskagen. Elstationen är placerad
mitt i ytan och påverkar platsens karaktär.

Elstation omgärdad av högt gräs och ogräs.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi
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Förbättra intrycket genom att höja skötselintensiviteten. Se över
möjligheten att utveckla platsen karaktär genom att plantera buskage som
kan skymma delar av elstationen.

1

n

ge
vä
bro

ng

Lå
0

10 m

1. Elstation.
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92. Grönytor längs Johan Skyttes väg
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Längs Johan Skyttes väg finns ett par separata fria grönytor. Den
första är belägen vid korsningen till Fru Marias väg i den norra delen. Ytan är
triangelformad och består av en gräsyta med en hästkastanj. Längre söderut, i
närheten av Viktoriaparken, finns flera förgårdsliknande gräsytor med träd längs
vägens västra sida.

Analys

De gröna friytorna tillför grönska i gaturummet. Träden ger volym och karaktär till
vägen. Vid den triangelformade ytan finns elledningar som skär in i trädets krona.

Triangelformad gräsyta med hästkastanj.
1

Mål

Bevara nuvarande karaktär.
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Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas
intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa. Förbättra
växtförhållandet för trädet i den norra delen genom att se över om det är
möjligt att gräva ner elledningen.
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1. Triangelformad yta, 2. Förgårdsliknande ytor.
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93. Grönytor längs VästerängsvägenSvartlösavägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Intill korsningen mellan Västerängsvägen och Svartlösavägen finns en
grönyta med naturmark. I norr ansluter ytan till naturmark längs Långbro park.
Naturmarken är trädbevuxen och innehåller flera högvuxna ekar.

Analys

Grönytan tillför grönska i gaturummet. De högvuxna ekarna ger volym och
karaktär till platsen. Ytan har en grön koppling mot Långbroparken i norr.

Naturmark kring elstation.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi
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Värna ytornas gröna värden i gaturummet, ekarna och den gröna
kopplingen till Långbroparken i norr. Bevara ytornas intryck genom att låta
nuvarande skötselinsatser fortlöpa.
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1. Ekar.
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94. Grönytor längs Bivägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: Närmast vägen finns smala grönytor som består av gräsremsor. Längs
vägens östra sida finns en rad almar.

Analys

Grönytan tillför grönska i gaturummet. De högvuxna almarna ger volym och
karaktär till vägen. Samtidigt skapar de sättningar i asfalt och kantstenar vilket
försämrar tillgängligheten.

Strategi
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Bevara nuvarande karaktär.

Sva
rtlö

Mål

en

Almar längs den östra delen.
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Upprätta en trädvårdsplan och genomför analys av gatan och dess
växtförutsättningar. Förbered en generationsväxling för att kunna ersätta
almarna, som troligen dör inom fem år.
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1. Smala gräsytor.
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95. Grönytor längs Långbrovägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Längs Långbrovägen finns två gräsytor intill Vältstigen. I den södra ytan
finns hästkastanjer och friväxande buskage som gränsar mot villaträdgårdar i öster.
Närmast vägen finns en föreningsmeddelandetavla. Den norra ytan innehåller öar
av friväxande buskage.

Analys

Ytorna tillför grönska i gaturummet och har en grön koppling till
Långbrogårdsparken i väster. Hästkastanjerna ger volym och karaktär till platsen.
Intrycket dras ner av stora inslag av sly i buskagen.

Gräsyta med hästkastanjer.
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Bevara nuvarande karaktär.
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Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas intryck
genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa. Förbättra intrycket
genom att rensa sly i buskagen.
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1. Den norra delen, 2. Den södra delen.
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96. Grönytor längs Pukslagargatan
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: Pukslagargatan kantas av smala grönytor som består av gräsytor eller
träd. I den norra delen finns smala gräsytor och söder om Linbodavägen finns
högvuxna askallér i trottoarytorna.

Analys

Askarna är karaktärsskapande och har kulturhistoriska värden som ger en stark
identitet till gatan. Samtidigt skapar de smala passager och starka sättningar i
asfalten vilket försämrar tillgängligheten. Lågt dragna elledningar gör att de måste
beskäras regelbundet.

Askalléer i trottoarer.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.
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Upprätta en trädvårdsplan och utred trädens kulturhistoriska värden. Byt ut
riskträd som stympats. Ta bort en av trottoarerna på ena sidan gatan, bredda
den andra trottoaren och reglera framkomlighet och höjder. Anlägg nya
växtbäddar med skelettjord som kan ta upp dagvatten.
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1. Smala gräsytor, 2. Trädalléer.
180

| Långbro- Älvsjö

97. Grönytor längs Spindelvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Spindelvägen ansluter till närparken söder om Långbro park. Vägen
kantas av gröna friytor. Den västra delen av sträckan består av en gång- och
cykelväg som löper parallellt med en förskola. I öster övergår gång- och
cykelvägen till en gata i villabebyggelsen. Hela sträckan kantas av smala gräsytor
med flera träd och häckbuskage. I den östra delen av sträckan möter vägen
Pukslagargatan. Där finns en större gräsyta med träd.

Analys

Grönskan ramar in vägen och skapar en inbjudande och promenadvänlig karaktär.

Gång- och cykelväg utmed förskola.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.
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Värna om ytornas gröna värden i gaturummet och håll siktlinjer öppna.
Bevara ytornas intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.
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1. Gång- och cykelväg i den västra delen.
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98. Grönytor längs Vivelvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: Vivelvägen kantas av smala grönytor som består av gräsytor eller träd.
I den södra delen finns smala gräsytor och intill Långbrodalsvägen finns högvuxna
askar i rader i trottoarytorna.

Analys

Träden är karaktärsskapande och är kulturhistoriskt värdefulla. Samtidigt skapar
de smala passager och starka sättningar i asfalten och kantstenar vilket försämrar
tillgängligheten. Lågt dragna elledningar gör att de måste beskäras regelbundet.

Askar längs vägen.
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Bevara nuvarande karaktär.
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Upprätta en trädvårdsplan och genomför analys av gatan och dess
växtförutsättningar. Bredda trottoaren och reglera framkomlighet och
höjder. Anlägg nya växtbäddar med skelettjord som kan ta upp dagvatten.
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1. Rader av askar på vardera sidan om Långbrodalsvägen.
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99. Grönytor vid LångsjövägenSjättenovembervägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: Längs Sjättenovembervägen och en anslutande sträcka längs
Långsjövägen finns grönytor intill villaträdgårdar. Grönytorna längs
Sjättenovembervägen är belägna längs den södra sidan och består av
förgårdsliknande ytor med en rad av högvuxna kandelaberaskar. Grönytorna längs
Långsjöverägen är belägna i den västra sidan och består av smala gräsytor.

Analys

Träden ger gatan en stark identitet och är kulturhistoriskt värdefulla. Lågt dragna
elledningar och konflikter med villornas tak gör att de måste beskäras regelbundet.
Kandelaberaskar längs vägen.

Strategi

Beslut måste tas huruvida askarna ska ersättas eller tas bort när de
dör. Upprätta en trädvårdsplan och genomför analys av gatan och
dess växtförutsättningar. Gräv ner elledningen och förbered en
generationsväxling om askraden ska luckföryngras.
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Bevara nuvarande karaktär.
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1. Kandelaberaskar, 2. Gräsytor.
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100. Grönytor längs Trumslagargatan
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: Längs Trumslagargatan finns en askallé som består av både äldre och
yngre askar.

Analys

Träden ger gatan en stark identitet och är kulturhistoriskt värdefulla. Ena
trottoaren har tagits bort och den andra trottoaren breddats. Hela askallén har fått
nya växtbäddar med skelettjord som tar upp dagvatten. Gatan har en hållbar och
långsiktig lösning, en utformning som kan appliceras på andra platser i Älvsjö.

Askar längs vägen.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Följ utvecklingen av de nyplanterade och väletablerade askarna.
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1. Askar längs vägen.
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101. Grönytor vid Johan Skyttes vägSjättenovembervägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: I korsningen Johan Skyttes väg- Sjättenovembervägen finns tre separata
gräsytor med ett par träd. Den östra och den norra ytan kantas av friväxande eller
klippta häckbuskage mot intilliggande villaträdgårdar. I den östra ytan finns en
genande upptrampad gångstig och en gångväg av betongplattor som ansluter till en
villa.

Analys

Grönytorna håller viktiga siktlinjerna öppna och släpper in ljus i gaturummet.
Träden är högvuxna och ger volym och karaktär till platsen. Intrycket dras ner av
en sliten gräsyta i den östra delen.
Träd och häckbuskage på den norra ytan.

Johan Skyttes väg
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Värna om ytornas gröna värden i gaturummet och förbättra intrycket
genom att reparera gräsytan i den östra delen.
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1. Den norra ytan, 2. Gångstig i den östra ytan, 3. Den södra ytan.
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102. Grönytor längs Segervägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Längs Segervägens östra sida kantas vägen av gräsklädda
förgårdsliknande ytor med högvuxna hästkastanjer.

Analys

Grönytan tillför grönska i gaturummet. De högvuxna hästkastanjerna ger volym
och karaktär till platsen.

Gräsytor med hästkastanjer.

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas intryck
genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.
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Bevara nuvarande karaktär.
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1. Gräsytor med hästkastanjer.
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103. Grönyta vid LångsjövägenKlubbevägen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Övrig grön friyta.
Innehåll: Mellan Långsjövägen, Klubbevägen och Pukslagargatan finns en
triangulär yta med öppen naturmark och klippta gräsytor. Inom ytan finns flera träd,
varav två ekar i den östra delen. I den norra delen finns en kal klipphäll. I söder
gränsar ytan till en parkeringsplats och en förskola. Mot Långsjövägen finns flera
naturstenar och en återvinningsstation.

Analys

Naturmarken tillför grönska i gaturummet. I söder finns Älvsjöskogens huvudentré
så många passerar ytan på vägen dit. Återvinningsstationen är välanvänd och
strategiskt placerad, men tar upp en stor del av områdets intryck. De höga träden
ger volym och karaktär till platsen. Naturstenarna är inbjudande och kan användas
som sittplatser.

Öppen gräsyta med naturstenar och ekar.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

en

g
vä
sjö

Lå

Värna om områdets karaktär som grönskande oas i gaturummet. Utveckla
områdets ekologiska värden genom att komplettera med fler ekar närmast
förskolan. Förbättra intrycket genom att se över möjligheten att plantera
buskage kring återvinningsstationen.
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1. Återvinningsstation.
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104. Grönytor vid Herr Stens vägStandarvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Där Herr Stens väg och Standarvägen möts bildas två separata
gräsklädda grönytor, en i söder och en i norr. Den södra ytan är triangulär och
sluttar mot norr. Närmast Herr Stens väg finns några kala klipphällar och en
sandningslåda. I väster kantas ytan av friväxande buskage.

Analys

De öppna gräsytorna bidrar med grönska, håller viktiga siktlinjerna öppna och
släpper in ljus i gaturummet. Intrycket försämras av högt ogräs i den norra ytan och
en lutande sandningslåda i den södra ytan.
Sluttande gräsyta med buskage och sandningslåda.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.
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Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Förbättra intrycket genom
att höja skötselintensiviteten och se över placeringen av sandningslådan.

0

50 m

1. Den norra ytan, 2. Den södra ytan.
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105. Grönytor vid Mässmotet
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Mellan järnvägsspåren och Huddingevägen finns fyra mot på vardera
sidan om Magelungsvägen. De två motena i den norra delen består av klippta
gräsytor med några träd. Det nordöstra motet är böljande och innehåller en
elstation. Norr om motena finns separata och gräsklädda grönytor. Motena i
söder innehåller asfalterade ytor med parkeringsplatser. Intill parkeringarna finns
gräsremsor med rader av träd.

Analys

Motena utgör en viktig entré för besökare till Älvsjö och Stockholmsmässan.
Ytorna är öppna och välskötta. Parkeringsytorna vid motena i söder är stora och
ger området en kal karaktär. Intrycket dras ner av klotter på elstationen och av stora
inslag av ogräs vid grönytorna i norr och söder.

Motet i nordväst med böljande gräsyta och elstation.
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Bevara motenas funktion som viktig entré till Älvsjö. Ta fram ett program
för områdets utveckling för att förbättra områdets karaktär och samtidigt
minska skötselåtgärderna. Förbättra karaktären genom att föra in mer
grönska som tillför blomprakt och ger variationer under året. Förbättra
intrycket genom att rensa ogräs och klottersanera elstationen.
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1. Nordöstra motet, 2. Parkeringsplatser i de södra motena.
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106. Grönytor vid Mässområdet
Historik

Intill mässområdet finns Älvsjö gård, en herrgård med anor från år 1592. Gården
är belägen på en höjd nära Göta landsväg och hade en gång i tiden utsikt över
Brännkyrkasjön. Fram till 1700-talet innefattade gårdens egendom större
markområden som senare styckades av. Gården ägs idag av Älvsjömässan som
nyligen renoverat byggnaderna.

Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Mellan pendeltågsstationen och Huddingevägen finns varierande
grönytor intill Stockholmsmässan. Mellan pendeltågsstationen och mässan löper
en sluttande gång- och cykelväg. Vägen kantas av buskage, perennplanteringar
och cykelparkeringar under skärmtak. Närmast stationen finns ett konstverk,
”Drömmarnas sjö”, av Hillevi Berglund från år 2014. Intill vägens mellersta del
finns Älvsjö gård som är belägen på en höjd innanför ett stängsel. I söder övergår
vägen till en gång- och cykelbro mot Örby. Intill övergången finns ett ekbestånd,
varav en jätteek. På mässans förgårdsmark finns parksoffor, perennplanteringar och
en fontän. Söder om mässan finns öppna gräsytor med rader av pilar.

Gång- och cykelväg mot stationen.
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Området har ett centralt läge och en stor betydelse för Älvsjös stadsbild. Gångoch cykelbron utgör en viktig koppling mellan Älvsjö och Örby. Älvsjö gård ger
området kulturhistoriska värden. Stockholmsmässan är en av Älvsjös mest kända
byggnader. Evenemangen lockar både regionala och internationella besökare.
Området har en välskött och inbjudande karaktär. Sluttningen och skärmtaken som
leder mot huvudentrén ger en tydlig orientering. Hela området är bullerpåverkat
av Huddingevägen och järnvägen. Belysningen är koncentrerad kring gångoch cykelvägen och mässans huvudentré. Området kring mässan är öppet och
innehåller inga mörka eller dolda partier. Gång- och cykelvägen är bred, asfalterad
men innehåller flera nivåskillnader och saknar handledare. Sittmöjligheter saknas.
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Analys
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1. Konstverk, 2. Skärmtak, 3. Gång- och cykelbro, 4. Öppna gräsytor med pilar.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om områdets funktion som viktig koppling till Örby och entré till
Stockholmsmässan. Bevara områdets inbjudande och välskötta karaktär.
Verka långsiktigt för att förstärka parkens koppling till slottet och
resterande delar av slottsparken.

Skärmtak längs sluttning.

Långbro- Älvsjö
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Herrängen- Långsjö

Antal invånare: 6715.
Yta: 321 ha.
Terräng: Svagt till mycket kuperad.

Platser

Stadsdelspark

107. Herrängens gård

Närpark

108. Herrbacken/ Storhagen
109. Bergtorpskärret

Naturpark

Beskrivning

Herrängen- Långsjö är belägen i stadsdelsområdets
västra del. Stadsdelarna innehåller en stadsdelspark
och antal strandparker som gränsar mot Långsjön.
Stadsdelarnas äldsta byggnader är två gårdar, Herrängens gård och Långsjö gård som uppfördes under
1780 respektive 1880- talet. Fram till år 1910 fanns en
viss villabebyggelse, men det var framförallt från och
med år 1910 som en krafigare exploatering med villabebyggelse, småstugor och sommarhus tog vid. Flera
av byggnaderna har strandtomt mot vattnet. Under
perioden infördes även ett antal busslinjer i området.
För att svara mot det ökande antalet barn uppfördes
Herrängen skola under 1950- talet.
Under de senaste åren har flera tomter styckats av för
att ge plats åt nya moderna hus och flera av de äldre
villorna har rivits eller ändrat karaktär.
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110. Naturpark vid Svartlösavägen
111. Naturpark vid Konvaljestigen

Strandpark

112. Långsjöbadet
113. Strandängen
114. Sjöstråket
115. Långsjöviken
116. Strandpark vid Maskrosstigen
117. Långsjöbrink
118. Långsjöbranten

Parktorg

119. Långsjö torg

Natur- och friluftsområde
120. Älvsjöskogen

Bostadsnära natur

121. Herrängsskogen
122. Skarpan
123. Långängsdungen
124. Natur vid Långängsvägen
125. Natur vid Aklejarondellen
126. Natur vid Murgrönerondellen

127. Norrhagen
128. Natur vid Orrbrinken
129. Natur vid Blåmesstigen
130. Natur vid Syrsegränd
131. Natur vid Bromsvägen

Park- och naturstråk

132. Stråk längs Vantörsvägen
133. Stråk vid Herrängens skola

Övriga gröna friytor

134. Grönytor längs Mickelbergsvägen
135. Grönytor längs Norrhagsvägen
136. Grönytor vid Sjöhagsvägen- Segeltorpsvägen
137. Grönytor längs Irisvägen
138. Grönytor vid Herrängsvägen- Vildrosstigen
139. Grönytor vid Segeltorpsvägen- Norrhagsvägen
140. Grönytor längs Herrängsvägen
141. Grönytor längs Långbrodalsvägen
142. Grönytor längs Svartlösavägen
143. Grönytor vid Långsjövägen- Myrtenvägen- Gårdsstigen
144. Grönyta vid Flugstigen- Myggstigen- Karslundsvägen
145. Grönytor vid Långsjövägen- Myrvägen
146. Grönyta vid Myrvägen
147. Grönytor vid Långsjövägen- Nyckelpigsvägen
148. Grönytor vid Bergtorpsstigen- Vårgårdavägen
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107. Herrängens gård
Historik

En gång i tiden hörde Herrängens gård till Långbro säteri, som har anor från
1500- talet. Årtalet då gården uppfördes är osäkert, men år 1788 fanns en
mangårdsbyggnad och en ladugård. Under 1900- talet revs ladugården och ett torp
intill, som kallades Isbergatorpet. År 1901 köpte John Edvard Lignell, som bodde
på Örby slott, gården och började stycka av marken för försäljning. Köparna var
egnahemsbyggare vilket var starten för villastadens utveckling. Idag ägs gården av
Stockholms stad och förvaltas av Stadsholmen.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Stadsdelspark, 1 ha.
Innehåll: Herrängens gård är belägen intill Långsjön och omges av
villabebyggelse. Gårdsbyggnaden och flyglarna inhyser en verksamhet som
bland annat driver ett café med uteservering på gårdens framsida. Gården omges
av ett område som sträcker sig mellan Segeltorpsvägen i öster ner till vattnet i
väster. Från vägen finns flera entréer till området och i den norra delen finns en
föreningsmeddelandetavla.
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Området runt gården består av öppna gräsytor med högvuxna lövträd som främst
består av askar, lönnar och ekar, varav några jätteekar. Mot vägen och i mitten
av gräsytan mot vattnet finns ett par kala bergshällar. Väster om gården finns
en öppen gräsyta som kantas av trädbevuxen naturmark. På gräsytan finns en
dansbana och två små förråd i trä. Utmed strandkanten växer frodiga partier
med strandvegetation. I den mellersta delen löper en upptrampad gångstig
ner till en mindre träbrygga vid vattnet. Intill bryggan finns en parksoffa och
räddningsredskap. I söder gränsar området till en inhägnad bollplan och tennisplan.
Intill bollplanen finns flera parksoffor och bänkbord. Mot Segeltorpsvägen finns
en parkeringsyta och en återvinningsstation. Mellan gården och bollplanerna finns
äldre äppelträd och en mindre odling.

Entré mot huvudbyggnaden.
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1. Jätteekar, 2. Gårdens huvudbyggnad, 3. Dansbana, 4. Brygga.
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Värden
Upplevelse: Picknick, grön oas, ro, vattenkontakt, evenemang, utsikt, uteservering
och bollspel.
Ekologiska: Äldre kulturväxter, äldre fruktträd, värdfull ekmiljö och fin vårflora.
Kulturhistoriska: Äldre gårdsmiljö.

Analys

Gårdsmiljön har höga kulturhistoriska och ekologiska värden. Uteserveringen
är en populär mötesplats och målpunkt för människor i alla åldrar. Grönskan
ramar in gården och de högvuxna träden ger området volym och karaktär.
Gårdsmiljön har ett inbjudande och värdefullt läge intill vattnet, men utblickarna
och vattenkontakten försämras av hög och tät strandvegetation. Även kopplingen
mellan parkens västra del och gården försämras av hög och tät vegetation längs
fasaden. Gården och ytorna närmast byggnaderna ingår inte i parkmark.
Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring vägen och bollplanen, men saknas i
övrigt. Hög och tät vegetation skapar en del dolda och mörka partier.

Parksoffa och räddningsredskap intill vattnet.

Tillgänglighet: Området innehåller några nivåskillnader. Gångvägarna består av
löst packat stenmjöl. På gräsytan finns flera parksoffor utan armstöd.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om områdets höga kulturhistoriska och ekologiska värden genom att
upprätta en vårdplan. Förbättra kopplingen till vattnet genom att anlägga
en större brygga. Förbättra kopplingen till vattnet och gården genom att
gallra vegetation för att skapa bättre siktlinjer. Öka användningen genom
att införskaffa belysning.
Fruktträd och odlingslotter i den östra delen.
Herrängen- Långsjö
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108. Herrbacken/ Storhagen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 0.46 ha.
Innehåll: Herrbacken är belägen mellan Vildrosstigen och Herrängsvägen. Den
norra delen består av en öppen gräsyta som innehåller en bollplan, separata lekytor
och olika löv- och barrträd. Den södra delen består av kuperad naturmark med
en brant sluttning mot gräsytan. Delarna separeras av en gångväg som ansluter
till Vildrosstigen i norr och Herrängsvägen i söder. Naturmarken är trädbevuxen
med mestadels tallar och ekar, varav en jätteek. I naturmarken finns även inslag
av kala klipphällar. I naturmarkens mellersta del finns en upptrampad gångstig
som leder till villaträdgårdarna. Intill stigen finns en mindre lekyta som innehåller
en gungställning. Ytan nås via en granittrappa eller en upptrampad gångstig
intill. Bollplanen är inhägnad och belägen i gräsytans norra del. På planen finns
fotbollsmål och en basketkorg. Intill bollplanen finns en lekplats för äldre barn.
Lekutrustningen består av balansbom, snurrlek, linbana och en klätterställning
med rutsch. Mellan lekplatsen och vägen finns en kiosk. I den södra delen finns
en rundad lekplats för mindre barn som har stängsel mot intilliggande vägar.
Utrustningen utgörs av sandlåda, gungdjur, lekstuga, volträcke, gungbalans och
en klätterställning med rutsch. Kring lekplatsen finns förrådsbodar, parksoffor,
bänkbord och en utomhusgrill i betong. Lekytan kantas av träd, buskage och mot
Stubbängsvägen i väster finns friväxande buskage. Mellan lekplatserna löper en
gångväg mellan Stubbängsvägen och gångvägen längs naturmarken.
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Analys

Herrbacken är mycket välbesökt och den enda större lekplatsen i Herrängen.
Parken är anpassad till platsens naturliga topografi vilket ger den varierande miljöer
och en tilltalande karaktär. Naturmarken och vegetationen ramar in parken och
tillför lekvärden. I naturmarken finns spår av naturlek och de friväxande buskagen
intill småbarnsleken används för lek. Längs gångvägen i öster finns en skadad tall.
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Upplevelse: Bollspel, grön oas och lek.
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Värden

Bollplan i den norra delen.
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1. Bollplan, 2. Lekplats för större barn, 3. Småbarnslek, 4. Gungställning.
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Trygghet: Parken västra del har en öppen karaktär och en god kontakt med
omgivningen. Hög och tät vegetation skapar vissa dolda och mörka partier i
naturmarken. Belysningen är koncentrerad kring omgivande vägar och bollplanen.
Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är bred, asfalterad och innehåller
få nivåskillnader. Småbarnsleken har hårt packat stenmjölsunderlag.
Fallskyddsunderlaget för all lekutrustning består av stridsand, förutom
klätterställningen i småbarnsleken som består av gummiasfalt. Utrustningen är
placerad innanför träsarger. Det finns gott om bänkbord och parksoffor utan armstöd.
Trappan till gungan saknar ramp och kontrastmarkeringar.

Lekplats för äldre barn.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara parkens funktioner för lek och värdefulla koppling till naturmarken.
Utveckla parkens lekvärden genom att rusta upp nuvarande lekutrustning
och komplettera med ny. Förbättra parkens karaktär genom att se över
växtlighet, staket och belysning. Förbättra tillgängligheten genom att
anpassa lekutrustning och fallskyddsunderlag. Komplettera med en
kompisgunga i gungställningen. Öka säkerheten genom att ta bort tallen
längs gångvägen.

Gång- och cykelväg intill naturmark.
Herrängen- Långsjö
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109. Bergtorpskärret
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 1.1 ha
Innehåll: Bergtorpskärret består av en rektangulär öppen gräsyta med olika typer
av lek- och aktivitetsytor. Längs Långbrodalsvägen ramas parken in av en rad
lönnar och mot villaträdgårdarna i norr finns ett trädbevuxet parti. Genom parken
löper ett nät av gång- och cykelvägar som ansluter till Långbrodalsvägen i nordväst
och till Nyckelpigsvägen i söder. Vägarna kantas av parksoffor och belysning.
I den norra delen finns en lekplats som inhägnas av ett trästaket. Lekutrustningen
består av gungdjur, sandlåda, cykelkarusell, lekstuga, klätterställning med
rutsch, volträcke, gungbräda en inhägnad gungställning.Intill lekplatsen finns en
kompisgunga. Intill Långbrodalsvägen finns en inhägnad bollplan med fotbollsmål,
bandymål, bollplank och en basketkorg. Söder om bollplanen finns en skatebana
som omges av buskage.
Lekplats i parkens norra del.
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Parken verkar användas som samlingsplats för äldre barn i området, som
framförallt använder skatebanan och bollplanen. Parken omfattar en stor yta, men
innehåller endast ett fåtal funktioner och upplevelsevärden. Parken har en öppen
karaktär och de stora gräsytorna möjliggör spontan lek och flexibla aktiviteter.
Parkens upplevs ödslig och saknar fler rumsskapande element. Parken har få
rekreativa värden och saknar blomprakt. Marken är vattensjuk, någonting som
framförallt märks under våren. Gräsklippningen är idag differentierad vilket gör
att den mellersta gräsytan är oanvänd. Några av lönnarna längs Långbrodalsvägen
har fått dåliga rotsystem genom kompaktering. I den västra delen finns
informationsskylt och skräpkorg kvar sedan parkens tidigare utformning.
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Upplevelse: Bollspel och lek.
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1. Lekplats, 2. Bollplan, 3. Skatebana.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. Parken har en
öppen karaktär och innehåller inga dolda eller mörka partier.
Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är bred, asfalterad och innehåller få
nivåskillnader. Lekplatsen har löst packat underlag som består av en blandning
av stenmjöl och stridsand. Utrustningen är placerad innanför träsarger. Bland
utrustningen finns en cykelkarusell och en kompisgunga. Det finns gott om
parksoffor.

Öppen gräsyta i parkens mellersta del.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Utveckla parkens upplevelsevärden genom att föra in fler funktioner som
kan locka besökare i alla åldrar. Genomför en geologisk och hydrologisk
undersökning av marken. Se över åtgärder som att plantera fler träd,
till exempel i form av ett alkärr, eller att anlägga en damm för att lösa
vattenproblemen i parken. Förbättra parkens karaktär genom att föra in
rumsskapande element, blomprakt och sitt- och mötesplatser. Byt ut de
skadade lönnarna. Förbättra intrycket genom att ta bort informationsskylt
och skräpkorg i den västra delen.

Skatebana som omges av buskage.
Herrängen- Långsjö
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110. Naturpark vid Svartlösavägen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark, 4.5 ha.
Innehåll: Kring rondellen vid Svartlösavägen finns separata grönytor som består
av naturmark och öppna gräsytor. Naturmarken är skogsklädd, kuperad och har
inslag av ekar och kala klipphällar. I den södra delen längs Svartlösavägen är
ytorna smalare och består mestadels av klippta gräsytor med tallar. Genom ytorna
löper upptramade gångstigar som ansluter till intilliggande bostadskvarter. Vid
rondellen finns flera parksoffor intill en kiosk och en mataffär. I den norra delen
är ytorna störst och bildar en naturpark som gränsar till villaträdgårdar och en
förskola. Naturparken består av öppna gräsytor som kantas av naturmark i öster och
väster. Genom området löper ett nät av gång- och cykelvägar som kantas av klippta
gräsremsor. I den västra delen finns en lekplats som består av sandlåda, gungdjur,
klätterställning med rutsch och en inhägnad gungställning. Lekplatsen kantas av
parksoffor och friväxande buskage.
Öppna gräsytor med träd.

Värden
Upplevelse: Lek och grön oas.
Ekologiska: Värdefull ekmiljö.
Snö

rip

Analys

1

Grönytorna tillför grönska i gaturummet. Naturmarken och de öppna gräsytorna ger
varierande och inbjudande miljöer. De högvuxna ekarna är ekologiskt värdefulla
och ger karaktär till platsen. Lekplatsen har ett inbjudande läge mellan naturmarken
och gräsytorna.

Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader, men gräsytorna närmast
Svartlösavägen är planare. Gång- och cykelvägarna är breda och asfalterade.
Lekplatsen har löst packat underlag som består av en blandning av stenmjöl och
stridsand. Utrustningen är placerad innanför träsarger. Parksoffor finns kring
rondellen och lekplatsen, men saknas i övrigt.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring vägen, lekplatsen och gång- och
cykelvägarna. Hög och tät vegetation i naturmarken skapar dolda och mörka
partier. Naturmarken försämrar kontakten med omgivningen.

svä
g

0

200 m

1. Lekplats, 2. Rondell, 3. Smalare grönytor.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om områdets funktion som naturpark och grönskande inslag i
gaturummet. Utveckla lekvärdena genom att förtydliga kopplingen mellan
lekplatsen och naturmarken intill. Se över möjligheten att komplettera
med lekutrustning för framförallt äldre barn. Öka tryggheten genom att
ta bort grenar och buskage som väller in över gång- och cykelvägarna.
Se över möjligheten att förbättra tillgängligheten genom att anpassa
fallskyddsunderlag och komplettera med en kompisgunga.

Lekplats mellan gräsytor och naturmark.

Upptrampad gångstig genom naturmark i den östra delen.
Herrängen- Långsjö
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111. Naturpark vid Konvaljestigen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark, 0.45 ha.
Innehåll: Norr om Konvaljestigen finns en naturpark som kan delas in i tre
delar. I den första delen, i väster, finns en öppen gräsyta med en lekplats.
Lekplatsen utgörs av en kvadratisk yta med fjäderlek, gungdjur, gungbräda,
volträcke och en sandlåda. Intill lekplatsen finns två parksoffor. Mot norr omges
lekytan av skogsklädd naturmark som fortsätter som en kil mellan villorna mot
Aklejarondellen. Den andra delen är belägen öster om lekplatsen och består av en
öppen gräsyta med högvuxna träd, bland annat ekar. Genom ytan löper en gångväg
mot Violvägen i norr. I ytans östra del finns en kil som består av igenvuxen
naturmark, genom kilen leder en upptrampad gångstig. Närmast Kaktusvägen i norr
är kilen bredare och mynnar ut i en gräsyta. Den tredje ytan är belägen i mitten av
Kaktusvägen. Ytan är triangulär och består av gräs, naturmark och träd.

Värden

Lekplats intill Konvaljestigen.

Upplevelse: Lek och promenad.
t
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Tillgänglighet: Gångvägen i den mellersta delen är bred, asfalterad och innehåller
få nivåskillnader. Naturmarken innehåller ett fåtal upptrampade stigar och är
igenvuxen. Parksoffor utan armstöd finns intill lekplatsen.

r
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Trygghet: Den södra delen av området är öppet och har en god kontakt med
omgivningen. De norra partierna är mer igenvuxna men är nära belägna intill
villorna. Belysningen är koncentrerad kring gångvägen i den mellersta delen och
till intilliggande vägar.
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Naturmarken erbjuder bostadsnära natur och gröna samlingplatser mellan villorna.
Lekplatsen är utformad för små barn och kompletteras av naturmarken som kan
användas för naturlek. Lekplatsen är belägen intill vägen och saknar staket. Kilarna
av naturmark är igenvuxna och svårframkomliga. Gångvägen i den mellersta delen
används som genväg av mellan Violvägen och Konvaljestigen.
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1. Lekplats i den första delen, 2. Gångväg i den andra delen, 3. Den tredje delen.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Gångväg mellan Konvaljestigen och Violvägen.

Värna om områdets funktion som lekvänlig och bostadsnära naturpark.
Förbättra lekytans koppling med naturmarken intill. Öka användningen
genom att förbättra framkomligheten i de igenvuxna kilarna.

Upptrampad gångstig i den östra delen.
Herrängen- Långsjö
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112. Långsjöbadet
Historik

Långsjöbadet anlades under 1930- talet. På den tiden fanns dansbanor, kägelbanor
och anställda badmästare som arbetade med simträning och livräddning. Berget
som är beläget intill vattnet var ett populärt badberg och kallades Ormberget.
Intilliggande Långsjö gård uppfördes under 1880- talet. I ytans norra del finns äldre
fruktträd sedan gårdens tid.

Beskrivning

Öppen gräsyta med volleybollplan och caféverksamhet.
Gårdsstigen

vägen
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Värden
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Upplevelse: Bad, bollspel, folkliv, grön oas, picknick, utsikt, vattenkontakt, lek,
uteservering, sitta i solen och skridsko.
Ekologiska: Strandvegetation, jätteekar.
Kulturhistoriska: Fornlämning, jätteekar, badplats från 1930- talet och äldre
fruktträd från Långsjö gård.

sa
Svartlö

Karaktär och storlek: Strandpark, 3.9 ha.
Innehåll: Långsjöbadet består av öppna gräsytor och klipphällar som ramas in
av naturmark. Naturmarken är kuperad och består av tallar, klipphällar och ekar,
varav några jätteekar. Huvudentrén är belägen vid Strandängsstigen i den östra
delen. Vid entrén finns cykelställ, basketkorg, informationsskylt, toalett och
ett café med uteservering. I den södra delen finns en sandstrand som kantas av
gungdjur, parksoffor och bord. Intill stranden finns tre lekskulpturer ”Landkrabbor”
av konstnären Amalia Årfelt från år 2015. Norr om stranden finns naturmark
med kala klipphällar och tallar. I naturmarkens mellersta del finns bänkbord
och en utomhusgrill. Vid stranden och klipphällarna finns tre träbryggor och
strandvegetation. I ytans norra del finns en större gräsyta med äldre fruktträd och
högvuxna ekar. Genom ytan löper en upptrampade gångvägar som ansluter till en
längre gångväg längs Långsjön. I den östra delen finns en volleybollplan.
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1. Äldre fruktträd, 2. Volleybollplan, 3. Café, 4. Fornlämning, 5. Konstverk, 6. Sandstrand.
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Analys

Naturmarken ger strandbadet en inbjudande och tilltalande inramning. Badplatsen
är en populär mötesplats med ett högt besökstryck under framförallt sommartid.
Under vintern plogas en isbana runt Långsjön. Äldre fruktträd, jätteekar och frodig
strandvegetation ger området höga ekologiska värden. Det höga besökstrycket kräver
en intensiv skötsel och städning. Intrycket försämras av en återvinningsstation vid
korsningen Svartlösavägen- Strandängsstigen som är belägen i blickfånget vid
badplatsens huvudentré.
Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring caféet och huvudentrén, men saknas i
övrigt. Parken har en öppen karaktär. Naturmarken försämrar områdets kontakt med
omgivningen.
Tillgänglighet: Områdets centrala del innehåller få nivåskillnader. Gångvägarna
är breda, jämna och består av hårt packat stenmjöl. Gångvägarna plogas inte
vintertid. Det finns gott om parksoffor. Under caféets öppettider finns offentlig toalett
tillgänglig. Bryggorna saknar ledstänger och ramper.

Träbrygga och räddningsredskap.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara strandparkens funktion som en populär och barnvänlig mötes- och
badplats med en tilltalande inramning av naturmark. Värna om områdets
kulturhistoriska och ekologiska värden. Utveckla områdets tillgänglighet
genom att komplettera en av bryggorna med ledstång, ramp och träspång.
Se över möjligheten att öka tryggheten och användningen genom att
komplettera gångvägen längs Långsjön med belysning.

Omgivande naturmark och jätteekar vid Ormberget.
Herrängen- Långsjö
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113. Strandängen
Historik

Strandängen är belägen nedanför Långsjö gård. Till gården hörde en gång ett
badhus. Badhuset har rivits, men stentrapporna som ledde ner till huset finns kvar.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Strandpark, 3.9 ha.
Innehåll: Längs Långsjön finns ett långsträckt område som ansluter till
Långsjöbadet i söder och Långsjö torg i norr. Genom området löper en gångväg
som kantas av naturmark och kala klipphällar. Från villaområdena i öster finns
flera upptrampade gångstigar som ansluter till vägen. Från gångvägen finns flera
klipphällar varifrån man kan nå vattnet.
Närmast Långsjö torg i norr finns en öppen gräsyta med flera högvuxna lövträd.
Vid gräsytans mellersta del finns en längre träbrygga. Längst ut på bryggan
finns platsbyggda bänkar. Längs vattenbrynet finns högvuxen och frodig
strandvegetation. Mellan bryggan och Långbro torg i norr löper en gångväg.
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Värden
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Områdets mellersta del är bredare och innehåller en udde med plana klipphällar
närmast vattnet. Närmast Långsjö gård i söder är området smalare och terrängen
mer kuperad. Intill gården övergår gångvägen till en längre träramp med
handledare. Närmast gården finns även en äldre bevarad stentrappa som leder ner
mot vattnet.

Udde med plana klipphällar.
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Upplevelse: Promenad, vattenkontakt, utsikt, ro, skridsko, bad, sitta i solen och
picknick.
Ekologiska: Strandvegetation, del av spridningskorridor.
Kulturhistoriska: Fornlämningar, äldre stenanläggning från Långsjö gård.
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1. Brygga, 2. Fornlämningar, 3. Udde, 3. Äldre stentrappa.
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Analys

Strandängen har höga ekologiska värden och är det längsta stråket som finns
tillgängligt längs Långsjön. Området är välbesökt och har höga rekreativa värden för
människor i alla åldrar. Området ramas in av grönska och innehåller variationsrika
miljöer. Längs vattnet kan man hitta egna avskilda platser som till exempel
udden som används för bad, picknick och grillning. Entréerna från Gårdsstigen
och Långsjövägen är igenvuxna och otydliga. Intrycket dras ner av slitna och
vandaliserade parkmöbler.
Trygghet: Belysningen finns i den norra delen, men saknas i övrigt. Hög och tät
vegetation försämrar gångvägens kontakt med omgivningen i öster.
Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. Gångvägen är
terrängsanpassat och innehåller därmed flera sluttningar. Gångvägarna består av hårt
packat stenmjöl med inslag av större stenar. Mellan Långsjö torg och bryggan i den
norra delen finns en bred och asfalterad gångväg som innehåller få nivåskillnader.
Parksoffor utan armstöd finns placerade längs hela sträckan, framförallt i den norra
delen. Gångvägarna plogas inte vintertid.

Ramp och ledstång i trä.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara områdets rekreativa och ekologiska värden. Förbättra intrycket
genom att renovera eller byta ut parkmöbler. Håll entréer från vägarna
öppna. Se över möjligheten att öka tryggheten och användningen genom
att komplettera gångvägen med belysning. Verka långsiktigt för att
tillgängliggöra längre sammanhängande sträckor för allmänheten längs
Långsjön.

Frodig strandvegetation.
Herrängen- Långsjö
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114. Sjöstråket
Beskrivning
Karaktär och storlek: Strandpark, 0.25 ha.
Innehåll: Där Segeltorpsvägen och Glasmästarvägen möts finns en strandpark
som gränsar till Långsjön. Ytan är uppdelad i två delar som är belägna på vardera
sidan om ett privat hus vid vattenkanten. Bakom huset löper en gångväg som
sammankopplar ytorna. Längs vägen finns flera friväxande buskage och parksoffor.
Närmast vattnet finns frodig strandvegetation. Den östra delen består av en gräsyta
med flera träd, räddningsredskap, parksoffor, bord och närmast vattnet finns en
brygga. Från vägen kan man nå ytan via en längre trätrappa. Den västra delen är
mer kuperad, har glesare strandvegetation och sluttar mer mot vattnet. Ytan består
av gräsytor och öppen naturmark med flera träd och naturstenar. I den norra delen
av ytan löper en långsmal upptrampad gångstig ut till Segeltorpsvägen. Gången
kantas av gräsremsor och friväxande buskage.

Värden

Träd, naturstenar och strandvegetation intill vattnet.
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Upplevelse: Bad, vattenkontakt, utsikt, picknick, grön oas, skridsko, ro och sitta i
solen.
Ekologiska: Strandvegetation, del av spridningskorridor.
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Analys

Området och vattenkontakten är en värdefull tillgång i stadsdelen. Området har
ett dolt läge med otydliga entréer. Entrén via trätrappan i öster döljs av vägskyltar.
Vid entrén i väster är gångvägen igenvuxen och området upplevs privat. En del av
parkmarken är utarrenderad för privat ändamål. Hög och tät vegetation försämrar
områdets kontakt med vattnet.
Trygghet: Belysningen är koncentrerad till intilliggande vägar, men saknas i
övrigt. Hög och tät vegetation längs gångvägen försämrar siktlinjerna. Den östra
ytans nedsänkta läge ger ett dolt läge som kan upplevas otryggt. Den västra delen
upplevs ljusare och har en bättre kontakt med intilliggande villor.
Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. Gångvägarna
består av hårt packat stenmjöl, men är smala och ojämna. Trappan saknar
kontrastmarkeringar och viloplan. Det finns gott om parksoffor i den östra delen
och i den västra finns parksoffor utan armstöd.
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1. Naturmark, 2. Arrendeavtal, 3. Trätrappa, 4. Brygga.

Mål

Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi

Utveckla områdets karaktär som strandpark och mötesplats. Förtydliga
entréerna och områdets karaktär som allmän plats. Verka för att
arrendeavtalet ska upphävas så att hela strandlinjen kan tillgängliggöras.
Verka långsiktigt för att tillgängliggöra längre sammanhängande sträckor
för allmänheten längs Långsjön.

Trätrappa som leder ner till den nedsänkta gräsytan.

Upptrampad gångstig mellan villaträdgårdar mot Segeltorpsvägen.
Herrängen- Långsjö
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115. Långsjöviken
Historik

En gång i tiden fanns en trätröskel som reglerade sjöns vattentillstånd i den norra
spetsen av Långsjön. Mellan sjöns norra spets och Herrängens gård fanns tidigare
vassgångar i den täta strandvegetationen. Dessa var rodd- och paddelbara och
populära utflyktsmål.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Strandpark, 0.22 ha.
Innehåll: I den östra delen av Långsjöns norra spets på gränsen till Huddinge
sträcker sig ett mindre naturområde längs sjökanten. Ytan innehåller sankmark
och är skogsklädd med frodig strandvegetation. Man når området från Huddinge i
väster eller via en entré med cykelgrind från Sjöhagsvägen i öster. Genom området
löper en gångväg som kantas av högt gräs och ogräs. Vägen ansluter till en träbro
med handledare som leder över vattnet mot Huddinge.

Utsikt från träbrygga.

Värden
Upplevelse: Promenad, skridsko, vattenkontakt och utsikt.

1

Analys

Från bron har man en fin utsikt över grönskan kring Långsjön och de små öarna.
Den höga och täta vegetationen ger ett skuggigt och fuktigt läge. Området har en
otydlig entré vid Sjöhagsvägen. Intrycket förämras av vegetation som väller in över
gångvägen.
Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gångvägen. Hög och tät vegetation
skapar dolda och mörka partier. Det nedsänkta läget och vegetationen försämrar
kontakten med omgivningen.
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Tillgänglighet: Gångvägen består av hårt packad stenmjölsunderlag, men är
ojämnare inom vissa partier som närmast Sjöhagsvägen. Sittmöjligheter saknas.
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1. Entré, 2. Träbrygga.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara områdets karaktär som ett grönskande naturstråk med
vattenkontakt. Öka tryggheten och förbättra siktlinjer genom att beskära
vegetationen som väller in över gångvägen. Se över möjligheten att öka
användningen och tillgängligheten genom att förtydliga entrén i öster,
förbättra gångvägen och placera ut en parksoffa med utblick mot vattnet.

Träbrygga på gränsen till Huddinge.

Sanka partier med frodig vegetation.
Herrängen- Långsjö
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116. Strandpark vid Maskrosstigen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Strandpark, 0.37 ha.
Innehåll: Intill Maskrosstigen finns ett område som gränsar till Långsjön. Området
består av kuperad naturmark med gles hällmarkstallskog och kala klippor utmed
vattenkanten. På flera ställen finns parksoffor med utblick mot vattnet. Intill
sofforna finns även räddningsredskap. Från Maskrosstigen mot mitten av området
löper en upptrampad gångstig som kantas av högt gräs. Vid områdets entré vid
Maskrosstigen finns en informationsskylt.

Värden
Upplevelse: Bad, picknick, grön oas, vattenkontakt, skridsko och utsikt.
Ekologiska: Del av spridningskorridor, klassas som särskilt känsligt område.

Analys

Parksoffor med utblick mot Långsjön.

Området erbjuder rekreation i en vattennära och grönskande miljö. Områdets
storlek ger en småskalig karaktär där man kan hitta en egen plats utmed vattnet.
Utsikten och vattenkontakten är en värdefull tillgång som ger området en tilltalande
och trivsam karaktär. Området är ett av Älvsjös fyra hundrastområden.
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Trygghet: Området har en god kontakt med omgivningen. Belysning saknas.
1

Tillgänglighet: Området innehåller få nivåskillnader. Den upptrampade
gångvägen är smal och ojämn. Det finns flera parksoffor utan armstöd.
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1. Gångväg mot områdets mellersta del.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Kuperad naturmark och kala klipphällar.

Värna om områdets höga rekreativa och ekologiska värden. Håll
strandvegetationen gles för att bevara kontakten med vattnet.

Strandvegetation utmed vattenbryn.
Herrängen- Långsjö
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117. Långsjöbrink
Historik

På gränsen mellan Stockholms stad och Huddinge kommun finns en gränstavla
av järn, daterad år 1962. Ovanför vardera texthalva är vardera läns landskaps-och
stadsvapen och ett kungligt sigill.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Strandpark, 2.56 ha.
Innehåll: Långsjöbrink är beläget vid gränsen till Huddinge kommun och är
Älvsjöskogens förlängning mot Långsjön. Områdets utgörs mestadels av kuperad
naturmark med högglänta partier med hällmarksskog med inslag av ekar och kala
klipphällar. I den östra delen finns ett par jätteekar. I mitten av naturmarken finns
en kraftledningscentral. I den västra delen finns en klippt gräsyta som gränsar till
Långsjön i väster. Närmast vattenkanten finns frodig strandvegetation, parksoffa
och ett bänkbord. I naturmarken intill leder en upptrampad gångstig till en
groddamm med informationsskylt. I den södra delen av gräsytan löper en gång- och
cykelväg som ansluter till Huddinge kommun där det finns en större öppen gräsyta
med en bollplan och en lekplats.

Bänkbord med utsikt över Långsjön.

Värden

Myrvägen

Upplevelse: Promenad, lek, vattenkontakt, utsikt, sitta i solen, skridsko och
picknick.
Ekologiska: Värdefull ekmiljö, groddamm.
Kulturhistoriska: Gränstavla från år 1962, jätteekar.

Analys
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Området är en grön koppling som binder samman Älvsjö och Huddinge. Området
är rekreativt och ekologiskt värdefullt. I den östra delen finns inga upptrampade
stigar och kraftledningscentralen drar ner områdets skogskänsla och naturliga
karaktär. Vid groddammen är gångstigen igenvuxen och informationsskylten är
fuktskadad och går därmed inte att läsa. Från den öppna gräsytan har man en
fin utsikt över Långsjön, men strandvegetationen är igenvuxen och försämrar
utblicken. Området har en viktig men otydlig funktion som grön koppling mellan
Älvsjöskogen och Långsjön.

100 m

1. Gräsyta, 2. Groddamm, 3. Kraftledningscentral, 4. Skyddsvärd ekmiljö.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen. Hög och tät
vegetation skapar dolda och mörka partier. Längs gång- och cykelvägarna finns
klippta gräsremsor vilket ger goda siktlinjer.
Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad och igenvuxen. Gång- och cykelvägen som
ansluter till Huddinge är bred, asfalterad och innehåller få nivåskillnader. Vid vattnet
finns en parksoffa utan armstöd och bänkbord.

Högglänta partier i den östra delen.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om områdets höga ekologiska och rekreativa värden och funktion
som grön koppling mellan Älvsjöskogen och Långsjön. Förbättra områdets
koppling till vattnet och vattenkontakt genom att förbättra siktlinjer
genom strandvegetationen och se över möjligheten att anlägga en mindre
brygga. Förbättra intrycket genom att byta ut informationsskylt och gallra i
naturmarken närmast gångstigen till groddammen. Upprätta en skötselplan
för groddammen, där sly och buskage till viss del ska tas bort samtidigt
som det är viktigt att behålla trädskicket för att ge en vandrande skugga.

Groddamm i den västra delen.
Herrängen- Långsjö
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118. Långsjöbranten
Historik

Intill Långsjöns strandkant låg i Långsjöbrantens södra del en sommarstuga med
sjötomt. Längs vattnet löpte en stig som möjliggjorde att de boende runt omkring
kunde passera tomten. Men ibland stängde ägaren av stigen och de gående fick
då ta gångvägen över Långsjöhöjden. I slutet av 1930-talet påbörjades ett bygge
med syfte att Svartlösavägen skulle binda ihop Södertäljevägen med Stuvsta
och anknyta till Stambanevägen. Men när vägbyggarna hade rast försvann
stora mängder av fyllnadsmassan ner i Långsjöns botten. Vattendomstolen
förbjöd fortsatt utfyllnad och Långsjön var därmed räddad. Idag kan man se
spår av fyllnadsmassan, som skapade Långsjöbrantens gräsyta intill vattnet. Vid
Lingonbacken finns en trappanläggning som uppfördes under 1960- talet i samband
med att villorna på Långsjöhöjden byggdes.

Beskrivning

Slingrande gångväg och ljung på höjden.

Karaktär och storlek: Strandpark (även bostadsnära natur), 4.26 ha.
Innehåll: Långsjöbranten innehåller två separata områden som består av kuperad
naturmark. Genom områdena löper slingrande upptrampade gångstigar och det
finns flera trappor. Områdena omges av villabebyggelse och det södra området
ansluter till Långsjön. Närmast vattnet finns en plan gräsyta med högvuxna lövträd,
främst alar och björkar. Intill vattnet finns frodig strandvegetation. Intill gräsytan
löper en gång- och cykelväg som ansluter till Svartlösavägen. På gräsyan finns
parksoffor, bänkbord och en informationsskylt om platsens historia. Intill gräsytan
finns en brant bergvägg med tallar och ekar. Vid bergväggen finns en brant och lång
trätrappa med en inbyggd bänk.
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På höjden har naturmarken ett högt och fritt läge och består av kala klipphällar,
högt gräs och ljung. Mot de brantaste slänterna finns stängsel. Från höjden har man
utsikt över Långsjön och omgivande villaområden. I det mellersta partiet, mellan
den södra och den norra naturmarken finns en gångväg mellan Lingonbacken och
Långsjöhöjden. Längs gångvägen finns flera trappor som kantas av friväxande
buskage. Den norra naturmarken är tätare och innehåller flera äldre stentrappor
längs de slingrande gångvägarna.
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1. Plan gräsyta, 2. Trätrappor, 3. Trappor i det mellersta partiet, 4. Äldre stentrappor.
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Värden
Upplevelse: Promenad, utsikt, ro, sitta i solen, skridsko och picknick.
Kulturhistoriska: Äldre trappanläggningar.

Analys

Området är välbesökt och har höga upplevelsevärden för promenad och rekreation.
Från höjden har man en vacker utsikt över omgivningen. Den långa trätrappan är
karakteristisk och stentrapporna är kulturhistoriskt värdefulla. Intrycket dras ner av
slänter utan marktäckande vegetation samt buskage som väller in över trapporna i det
mellersta partiet. Området är ett av Älvsjös fyra hundrastområden.
Trygghet: Terrängen och vegetationen försämrar områdets kontakt med
omgivningen och skapar mörka och dolda partier. Belysning saknas.
Tillgänglighet: Området närmast vattnet är plant, men i övrigt innehåller området
stora nivåskillnader. Det finns flera parksoffor vid trapporna i det mellersta partiet.
Vid vattnet finns ett bänkbord och en parksoffa utan armstöd. Trätrappan är lång och
saknar kontrastmarkeringar, ramp och tillräckligt med viloplan.

Trätrappa mot Långsjön.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara områdets höga rekreativa och kulturhistoriska värden. Förtydliga
entréerna längs Långsjövägen i norr. Förbättra intrycket genom att
beskära buskage och plantera i slänterna i den mellersta delen. Förbättra
orienteringen och förståelsen för platsens historia genom att byta ut
informationsskyltar.

Gula och vita näckrosor.
Herrängen- Långsjö
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119. Långsjö torg
Beskrivning
Karaktär och storlek: Parktorg, 0.12 ha.
Innehåll: Långsjö torg är beläget intill Strandängen, där Långsjövägen möter
Långbrodalsvägen. Torget utgörs av en rektangulär yta som består av en öppen
gräsyta och en lekplats. Mellan ytorna löper en gångväg som ansluter till en
fastighet med flerfamiljsbostäder och verksamheter i den västra delen. Gräsytan är
belägen i den norra delen och kantas av lönnar och buskage. Intill vägarna finns en
föreningsmeddelandetavla och parksoffor intill en busshållplats.
Lekplatsen är belägen i den södra delen och består av en sandlåda och en inhägnad
gungställning. Lekytorna kantas av gräsytor med träd och buskage, bland annat
fruktträd och ädelrosor. Runt lekytorna finns cykelställ och flera parksoffor.

Värden

Lekplats med sandlåda och gungställning.

Upplevelse: Lek och grön oas.

Analys

Långbrod

alsvägen

Torget har en stark grön koppling till Strandängen och erbjuder en fin utblick mot
Långsjön. Vegetationen ramar in och ger torget en inbjudande karaktär. Torgets
funktion som mötesplats är otydlig, trots dess strategiska läge som länk mellan
busshållplatsen och Strandängen. Den norra delen saknar en tydlig funktion och
innehåll som passar ett parktorg. Intrycket dras ner av rosenplanteringarna som inte
fyller ut ytorna och övervuxna buskage vid busshållplatsen.
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Tillgänglighet: Underlaget vid lekplatsen består av hårt packat stenmjöl och
fallskyddsunderlaget vid gungställningen består av stridsand. Det finns gott om
parksoffor.
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Trygghet: Torgets centrala delar är öppna, men hög och tät vegetation försämrar
kontakten med omgivningen. Belysningen är koncentrerad kring intilliggande
vägar och till gångvägen mellan ytorna.

0

50 m

1. Öppen gräsyta, 2. Lekplats.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Förstärk ytans funktion som torg och mötesplats. Utveckla den norra
delen genom att skapa fler sittplatser och införa blomprakt. Värna om
områdets gröna koppling och siktlinjer mot vattnet. Öka tryggheten och
förbättra intrycket genom att ersätta växtmaterialet med täta, låga och
blommande buskage. Se över möjligheten att utveckla lekvärdena genom
att komplettera med mer lekutrustning, till exempel gungdjur.

Upptrampad gångstig i den norra delen.

Gungställning i den södra delen.
Herrängen- Långsjö
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120. Älvsjöskogen
Historik

Vid Långsjöbrink finns rester av Göta landsväg som var Stockholms enda
förbindelse söderut fram till 1600- talet. Under 1700- talet användes dalen som en
skogsbevuxen hästhage. Ett ekbestånd söder om idrottplatsen indikerar även ett
tidigare ängsbruk som sträckte sig mellan skogen och andra sidan stambanan. På
grund av den kuperade terrängen har stora delar av den högglänta skogen bevarats
utan att bli avverkad eller brukad. Under 1920- talet beboddes Älvsjö av en ny
skara av unga och idrottsintresserade människor. Den gamla hagen användes då
till friidrott och fotboll och år 1934 invigdes en hoppbacke som revs cirka 20 år
senare. Även väster om idrottsplatsen byggdes en dansbana som revs eftersom
den var placerad på kyrkans mark där ”synlig dans” inte borde förekomma. I den
norra delen av skogen fanns en Banvaktarstuga fram till 1940- talet. År 2011 vann
Älvsjöborna ”Ljusruset” där priset var belysning längs motionsspåren. Sedan år
2015 är skogen ett naturreservat.
Skogsklädd och kuperad naturmark.

Värden
Upplevelse: Bollspel, grön oas, lek, promenad, picknick, naturlek, ro, evenemang,
löpträning, pulkaåkning, skogskänsla, vild natur och skidor.
Ekologiska: Kärnområde, innehåller ekologiskt särskilt känsliga områden, del av
spridningskorridor och skyddsvärda ekmiljöer.
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Karaktär och storlek: Natur- och friluftsområde, 62 ha.
Innehåll: Älvsjöskogen gränsar mot stambanan i öster och villabebyggelse i
Älvsjö, Långsjö och Huddinge. Skogen är ett högglänt område som innehåller flera
naturtyper och ett rikt växt- och djurliv. Skogen innehåller en stor andel gamla och
döda träd i form av lågor och högstubbar. Den dominerande naturtypen är äldre
barrskog med brant topografi.
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1. Öppen gräsyta, 2. Korta motionsspåret, 3. Äldre torp, 4. Långa motionsspåret.
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De högsta urbergsknallarna är klädda med gles hällmarkstallsskog. I dalgångarna
finns frodigare vegetation med tall- och granskog. Invid järnvägen finns även inslag
av ekar som spår efter den gamla slåtterytan som en gång funnits på platsen. I
sprickdalarna finns våtmarksskog med björk, klibbal och inslag av gran. Det finns
flera våtmarker och dammar som är viktiga grodlokaler. Genom skogen löper två
motionsspår som är 3800 meter respektive 1800 meter långa. Spåren är mestadels
belägna långt in i skogen, förutom i den södra och östra delen där de löper längs
skogskanten.
I den norra delen av skogen finns en öppen gräsyta med fotbollsmål och röda
byggnader som används av föreningar. I skogsbrynet vid gräsytan finns en
öppen backe med högt gräs. Från gräsytans södra del startar motionsspåren på
vardera sida om ett utomhusgym. Spåren passerar ytterligare två platser med
utomhusgymsredskap. Gymredskapen består av upphöjda bänkar för situps och
räcken för chins, pullups och dips. Längs spåren finns flera informations- och
orienteringsskyltar. Till motionsspåren ansluter ett nät av upptrampade gångstigar,
varav vissa leder till rastplatser med eldstäder. Vid Korkskruven i den västra delen
finns ett äldre torp.

Öppen gräsyta i den norra delen.

Analys

Skogen är ett viktigt och välanvänt natur- och friluftsområde för boende och
besökare. Motionsspåren i skogen är välanvända och har höga rekreativa värden.
Den öppna gräsytan i norr möjliggör evenemang och är en viktig samlingsplats
under bland annat Valborg. Ideella föreningar som Älvsjöskogens vänner och
Rädda Långsjöns grodor är engagerade och sprider information om skogen. I
skogen arrangeras guidade turer. Området används flitigt av förskolor och skolor
som bland annat gör utflykter, orienterar och spelar fotboll. Även under vintern är
området välbesökt för vinteraktiviteter som pulkaåkning i backen vid gräsytan och
längdskidåkning i motionsspåren. Det östra spåret ingår i ett cykelpendlingsstråk från
Huddinge.
Skogen har en en viktig funktion som spridningkorridor till skogsområdet i öster.
Stambanan utgör dock en mycket stark barriär mellan områdena och är svår att ta sig
över för både människor och djur. Området närmast järnvägen är bullerpåverkat.

Äldre torp vid Korkskruven.
Herrängen- Långsjö
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Byggnaderna vid gräsytan brukas av Älvsjö AIK som bedriver café vid vissa
evenemang och träningstillfällen. Trätrapporna invid fasaderna används som
samlingsplats. Intill byggnaderna kan man se fundamenten från hoppbacken och
dansbanan som en gång funnits på platsen. Den röda stugan vid Korkskruven
har kulturhistoriska värden och ger karaktär till platsen, men har stora
renoveringsbehov. Stugan förvaltas av Fastighetskontoret.
Skogen är en viktig del av stadens ekologiska infrastruktur och innehåller bland
annat värdefulla ekmiljöer. Området är ett viktigt kärnområde för prioriterade
arter och en spridningszon för växter och djur. Intilliggande villaområden bildar
spridningszoner mot väster och norr, eventuellt till Solbergaskogen. Skogen
klassas som ekologiskt särskilt betydelsefullt område mellan Bornsjökilen och
Hanvedekilens norra spetsar.
Trygghet: Belysningen är god och koncentrerad kring motionsspåren. Hög och tät
vegetation skapar mörka och dolda partier.
Tillgänglighet: Området innehåller höga nivåskillnader. Motionsspåren är
breda, terrängsanpassade och består av hårt packad stenmjölsunderlag. Vissa
partier är gropiga och steniga. Trapporna vid entréerna till torpet och byggnaderna
saknar handledare, ramp och kontrastmarkeringar. Otydliga skyltar gör det svårt
att orientera sig. Idag finns ett begränsat antal parkeringsplatser, bland annat
längs Pukslagargatan i norr och Korkskruven i väster. Tillgänglighetsanpassade
parkeringsplatser saknas.

Motionsspår i den mellersta delen.

Rastplats i den nordvästra delen.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Låt området utvecklas fritt för att bevara och förbättra skogens ekologiska
värden och varierande naturskogskaraktärer. Utveckla enligt skötsel- och
vårdplaner. I bland annat ”Skötselplan för Älvsjöskogens naturreservat”
finns förslag för hur området ska utvecklas. I målbeskrivningen föreslås
bland annat att kopplingen till skogsområdet i öster ska förstärkas med
exempelvis en ekodukt.
För att hitta till och förstå området föreslås att entréer hålls öppna och
att informationsskyltar och gränsmarkeringar utplaceras. Det föreslås
även att man ska skapa en öppen brynskog kring bollplanen för att skapa
fler samlingsplatser som inbjuder till aktiviteter. Gräsytan bör klippas
och städas efter valborgsfirande och evenemang. Längs motionsspåren
och de upptrampade stigarna föreslås att man ska flytta nedfallna träd
till andra delar av skogen. Vid skogen intill bollplanen föreslås att man
ska återskapa hagmarks- och slåtterängskaraktären genom att ta bort sly
för att gynna ek och hassel. Kring groddjurslokalerna föreslås att man
behåller trädskicket och till viss del röjer undan sly och buskage för att ge
en vandrande skugga. Kring gamla banvaktarstugan föreslås att den äldre
torpmiljön bevaras genom att hålla området rent från sly. Möjligheten
att placera ut tillgänglighetsanpassade rastplatser bör undersökas. Öka
utbudet av redskap vid utegymmen. Dräneringsrör bör hållas naturlika och
funktionella.

Upptrampad gångstig mot högglänta partier.

Utöver skötselplanens förslag bör motionsspåren jämnas till och
parkmöbler upprustas. Av- och tillrinningsområden bör undersökas för att
skapa en god dränering som inte korsar spåren. Motionsspåren och dess
längder bör även markeras tydligare på orienteringskartor med markeringar
för var man befinner sig. Det bör även undersökas om det vackra röda
torpet längs Korkskruven kan användas och bli ett naturum i samband med
reservatbildning.
Motionsspår genom naturmark.
Herrängen- Långsjö
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121. Herrängsskogen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 10.5 ha.
Innehåll: Herrängsskogen är belägen intill Vantörsvägens södra sida. Skogen är
kuperad och består av hällmarksskog. I de mer högglänta partierna finns inslag av
kala klipphällar. I de övriga partierna finns tätare lövskog med inslag av ek. Genom
området löper ett nät av gång- och cykelvägar som leder mot Långbroparken i norr
och Herrängens skola i söder. I öster och väster leder vägarna till Vantörsvägen och
Kaktusvägen. Vägarna kantas av klippta gräsremsor med parksoffor. Intill vägarna
löper ett nät av upptrampade gångstigar och i den mellersta delen finns en rastplats.

Värden
Upplevelse: Promenad, skogskänsla, grön oas och lek.
Ekologiska: Del av spridningskorridor, värdefull ekmiljö.
Upptrampad gångstig mot högglänta partier.

Analys

Skogen är en mycket värdefull tillgång som erbjuder bostadsnära natur och
innehåller flera spår av naturlek. Området fungerar som en visuell och bullermässig
barriär mellan bostäderna och Vantörsvägen, men skogens delar närmast vägen är
bullerpåverkad. Gång- och cykelvägarna är välanvända och binder samman olika
bostadsområden och stadsdelar. Skogen ett av Älvsjös fyra hundrastområden.

Tillgänglighet: Gång- och cykelvägarna är breda, asfalterade och innehåller få
nivåskillnader. Utmed vägarna finns flera parksoffor utan armstöd. Otydliga skyltar
gör det svårt att orientera sig.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. Hög och
tät vegetation skapar mörka och dolda partier. Terrängen och vegetationen bryter
områdets kontakt med omgivningen. Klippta gräsremsor håller siktlinjerna närmast
gång- och cykelvägen öppna.
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1. Värdefull ekmiljö längs Vantörsvägen, 2. Rastplats.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om skogens rekreativa och ekologiska värden. Bevara skogens
funktion som grön koppling mellan olika stadsdelar och bostadsområden.
Se över möjligheten att utveckla områdets samlingsplatser genom att
till exempel placera ut utomhusgrillar. Utveckla områdets funktion för
motion och hälsa genom att bland annat se över möjligheten att anlägga ett
utomhusgym.

Gång- och cykelväg genom trädbevuxen naturmark.

Glänta med rastplats.
Herrängen- Långsjö

| 225

122. Skarpan
Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 1.2 ha.
Innehåll: Skarpan är ett bergigt naturmarksområde som omges av villabebyggelse.
I områdets mellersta del finns en höjd med kala bergshällar och högt gräs med
en god utsikt över omgivningen. I de brantaste sluttningarna finns stängsel. Runt
höjden finns flera ekar, tallar och björkar. Genom området löper två slingrande
gångvägar som ansluter till Stockbergsvägen i söder. Den västra gångvägen är
bredare och ansluter till en oval yta med en parksoffa. Längs den östra gångvägen
finns ett par äldre stentrappor. Nedanför höjden finns en liten gräsremsa närmast
Vårdkasevägen i väster.

Värden
Upplevelse: Naturlek, promenad, sitta i solen, utsikt, ro och picknick.
Kulturhistoriska: Äldre trappanläggningar.

Bergshöjd med utsikt mot omgivande villabebyggelse.

Analys

Skarpan erbjuder bostadsnära natur. Höjden erbjuder en vacker utsikt mot
omgivningen och används för picknick. Gångvägen och trapporna och i öster
är mycket igenvuxna och svåra att hitta. Närmast Stockbergsvägen finns
ett friväxande buskage som skymmer gångvägens entré. Stentrapporna är
kulturhistoriskt värdefulla och ger karaktär och identitet till platsen.

Lån

Trygghet: Hög och tät vegetation skapar mörka och dolda partier. Terrängen
försämrar områdets kontakt med omgivningen. Belysning saknas.
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Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. Gångvägarna är
ojämna, smala och består av löst packat underlag. Längs den västra gångvägen
finns en parksoffa utan armstöd. Stentrapporna är ojämna och saknar ramper,
kontrastmarkeringar och handledare.
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1. Gräsyta, 2. Höjden, 3. Oval yta, 4. Västra gångvägen, 5. Trappor längs östra gångvägen.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Gångväg som ansluter till Stockbergsvägen.

Värna om områdets rekreativa och kulturhistoriska värden. Förstärk
områdets karaktär genom att lyfta fram stentrapporna. Tydliggör entréerna
från Stockbergsvägen för att locka fler besökare.

Stentrappor i naturmarkens östra del.
Herrängen- Långsjö
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123. Långängsdungen
Historik

Namnet antyder att naturmarken varit glesare en gång i tiden. Trappor och
gångvägar har antagligen anlagts i samband med att omgivande villabebyggelse
uppfördes.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 1.2 ha.
Innehåll: Långängsdungen är belägen väster om Långängsvägen. Området
består av skogsklädd naturmark med inslag av kala hällar, ekar och tallar.
Genom naturmarken löper en slingrande gångväg mellan Långängsvägen och
Konvaljestigen i norr. Längs vägen finns flera äldre stentrappor. I områdets södra
delar finns mer högglänta partier som innehåller fler kala klipphällar, ljung och tall.

Värden

Upptrampad gångstig i naturmark.

Upplevelse: Promenad, grön oas och lek.
Kulturhistoriska: Äldre trappanläggningar.

Analys
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Trapporna har kulturhistoriska värden och ger tillsammans med stigarna en stark
och spännande identitet och karaktär till platsen. Området har en grön koppling mot
ett grönområde som sträcker sig österut mot Herrängens skola. I naturmarken finns
flera spår av naturlek.
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Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. Gångvägarna är smala
och ojämna och består av löst packat underlag. Stentrapporna är ojämna och
saknar ramper, kontrastmarkeringar och handledare. I den mellersta delen finns en
parksoffa utan armstöd.
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Trygghet: Hög och tät vegetation skapar mörka och dolda partier och försämrar
kontakten med omgivningen. Belysning saknas.
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1. Gångväg, 2. Trappor.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Gamla trappanläggningar i naturmark.

Värna om områdets funktion som en grönskande och bostadsnära miljö.
Värna om områdets kulturhistoriska värden. Tydliggör entréerna genom att
hålla vegetationen glesare.

Upptrampad gångstig mot högglänta områden.
Herrängen- Långsjö
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124. Natur vid Långängsvägen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 1.4 ha.
Innehåll: Öster om Långängsvägen finns ett område som sträcker sig mellan
en förskola och Herrängens skola. Området består av skogsklädd och kuperad
naturmark med kala klipphällar, ekar och tallar. I norr gränsar området till ett
grönområde intill skolan. I den norra delen är området bredast med fler högglänta
partier. På ytan finns många upptrampade stigar och en bergshöjd. Områdets
södra del är smalare och ansluter till Buxbomsvägen. I kilen finns en upptrampad
gångstig som kantas av friväxande buskage. I mitten av området finns en gångoch cykelväg som löper mellan Vråkstigen i öster till Långängsvägen i väster.
Gångvägen kantas av klippta gräsremsor som mynnar ut i gräsytor närmast
vägarna.

Värden

Gång- och cykelväg mellan Vråkstigen och Långängsvägen.

Upplevelse: Lek och promenad.
Ekologiska: Värdefull ekmiljö.
Lå

Analys
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Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. Gång- och cykelvägen är
bred, asfalterad och innehåller färre nivåskillnader. Sittmöjligheter saknas.
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Trygghet: Den södra delen är smal och har en god kontakt med omgivningen. I
den norra delen försämras kontakten av terrängen och vegetationen skapar dolda
och mörka partier. Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen i
områdets mellersta parti.

ng

Områdets läge mellan förskolan och skolan gör att många barn vistas i området
dagligen. I den norra delen ger området skogskänsla och på höjden finns flera spår
av naturlek. Den södra delen innehåller en dold och otydlig entré till området.
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1. Höjden, 2. Gång- och cykelväg i den mellersta delen, 3. Smal entré i den södra delen.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Naturmark med tallar och kala klipphällar.

Bevara områdets rekreativa och ekologiska värden och funktioner för
naturlek och pedagogik för skolverksamheterna intill. Öka användningen
genom att förtydliga entréerna och förbättra framkomligheten.

Entré från Buxbomsvägen i söder.
Herrängen- Långsjö
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125. Natur vid Aklejarondellen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 1.34 ha.
Innehåll: Runt Aklejarondellens finns separata grönytor och längs den södra
halvan finns tre separata områden. Rondellen består av en klippt gräsyta med
björkar. Runt rondellens utkanter finns även klippta gräsytor med lövträd mellan
vägarna. I den norra delen, finns en torgbildning intill ett flerfamiljshus med
verksamheter i bottenvåningarna.
Det första området är belägen i väster mellan Aklejavägen och Murgrönevägen.
Ytan består av skogsklädd naturmark och kantas av en gångväg som löper
intill en förskola och ansluter till Storhagsgränd via en granittrappa. Närmast
vägen och rondellen finns en öppen klippt gräsyta med träd. Det andra området
är belägen i mitten, och har flera kilar mot intilliggande gator. Ytan består av
igenvuxen naturmark och innehåller inga gångvägar. Det tredje området sträcker
sig mot Herrängsskogen i öster. Genom ytan löper två gång- och cykelvägar mot
Nejlikevägen. I naturmarken intill finns upptrampade gångstigar.

Gångväg i den östra delen.

Värden
Upplevelse: Lek och promenad.
Ekologiska: Del av spridningskorridor.

Analys

Lövträden, framförallt björkarna ger volym och karaktär till platsen. Det stora
inslaget av grönska skapar en grön oas i den annars hårdgjorda gatumiljön.
Torgbildningen är ett viktigt inslag i områdets stadsbild. Verksamheterna i
bottenvåningarna bidrar med liv och rörelse till platsen. Rondellen ingår i ett
viktigt kommunikationsstråk för boende i området. Intrycket dras ner av igenvuxna
och otillgängliga partier i naturmarken och en igenvuxen gångväg i den västra
delen. Den östra naturmarken är en grön koppling mellan bostadskvarteren och
Herrängsskogen.
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1. Första området, 2. Andra området, 3. Tredje området, 4. Torgbildning.
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Trygghet: Rondellen är öppen och har en god kontakt med omgivningen. Hög
och tät vegetation ger en mörka och dolda partier i områdena. Belysningen är
koncentrerad kring rondellen och längs gång- och cykelvägarna i den östra delen,
men saknas i övrigt.
Tillgänglighet: Gång- och cykelvägarna i den östra delen är breda, asfalterade och
innehåller få nivåskillnader. De upptrampade gångstigarna i naturmarken är smala,
ojämna och innehåller flera nivåskillnader. Sittmöjligheter saknas. Trappan i den
västra naturmarken saknar ramp.

Gräsyta med björkar i rondell.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om områdets rekretativa och ekologiska värden. Bevara rondellens
funktion som en grönskande trafikplats med kopplingar till grönområdena.
Se till att kilarna är synliga och framkomliga genom att hålla naturmarken
närmast entréerna öppen. Placera ut parksoffor för att erbjuda
sittmöjligheter.

Upptrampad gångstig i den västra delen.
Herrängen- Långsjö
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126. Natur vid Murgrönerondellen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0.3 ha.
Innehåll: Mellan Murgrönsrondellen och Konvaljestigen finns ett långsträckt
grönområde. Området gränsar till villabebyggelse och innehåller ett par kilar
som ansluter till intilliggande vägar. Genom området löper ett par gångvägar och
upptrampade gångstigar som ansluter till rondellen och vägarna. Stigarna kantas av
högt gräs, ogräs och friväxande buskage. Rondellen är gräsklädd och i mitten står
en högvuxen lind. I områdets södra del finns klippta gräsytor med bland annat ekar
och kala klipphällar.

Värden

Upplevelse: Lek och promenad.
Ekologiska: Värdefull ekmiljö.
Gångväg mellan ekar och kala klipphällar.

Analys

Området erbjuder promenad i en grönskande miljö. Närheten till husen ger en
inbjudande och småskalig karaktär. Linden i rondellen ger volym och är viktig för
platsens karaktär. En av kilarna, den mellersta mot Långängsvägen, är igenvuxen
och otillgänglig.
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Tillgänglighet: De upptrampade gångvägarna är smala, ojämna och innehåller
flera nivåskillnader. Sittmöjligheter saknas.
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Trygghet: Området har en god kontakt med intilliggande villabebyggelse.
Belysning saknas, men ljuset från intilliggande villor är tillräckligt.
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1. Rondell, 2. Skyddsvärd ekmiljö.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Upptrampad gångstig mellan grönska och villaträdgård.

Värna om områdets funktion som en grönskande och bostadsnära miljö
som inbjuder till promenad. Se till att kilarna är synliga och framkomliga
genom att hålla naturmarken närmast entréerna öppen.

Gräsklädd rondell med högvuxen lind.
Herrängen- Långsjö
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127. Norrhagen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 1.1 ha.
Innehåll: Mot gränsen till Fruängen finns ett långsträckt område norr om
Mickelbergsvägen. Området består av skogsklädd och kuperad naturmark med
hällmarksskog och högglänta partier i de norra delarna. I söder gränsar området till
villabebyggelsen längs Mickelbergsvägen och i norr gränsar området mestadels till
naturmark i Fruängen. I söder finns två smala kilar som leder mellan villaträdgårdar
och ansluter till Mickelbergsvägen. Den östra kilen är flackare och igenvuxen.
Genom området löper ett nät av upptrampade gångstigar.

Värden
Upplevelse: Lek, promenad och utsikt.

Analys

Högglänta partier med tall och ljung.

Området används till bland annat promenad och hundrastning. Tillsammans med
naturmarken vid Fruängen binder grönområdet ihop olika bostadsområden. Flera
förskolegrupper vistas i naturmarken under dagarna och det finns flera spår av
naturlek. Från de högglänta partierna har man en fin utsikt över omgivningen.
Eftersom kilarna är igenvuxna och kuperade är den bästa entrén till området via
Herrängens vändplats i väster.
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Trygghet: Terrängen och vegetationen bryter kontakten med omgivningen och ger
vissa dolda och mörka partier som kan upplevas otrygga. Belysning saknas.
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Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. Höjdskillnaderna
ger vissa otillgängliga partier, särskilt i de södra delarna där det finns flera
branter. Området innehåller endast smala och ojämna upptrampade gångstigar.
Sittmöjligheter saknas.
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1. Igenvuxen kil i den västra delen, 2. Högglänt område, 3. Igenvuxen kil i den västra delen.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Upptrampad gångstig kantad av träd, buskage och kala klipphällar.

Bevara områdets funktion som en bostadsnära miljö och som en grön
koppling mellan olika områden. Öka användningen genom att förtydliga
entréerna och förbättra framkomligheten.

Utsikt mot omgivningande villabebyggelse.
Herrängen- Långsjö
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128. Natur vid Orrbrinken
Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0.3 ha.
Innehåll: Mellan Knäpparvägen i öster och Orrbrinken i väster sträcker sig
ett område mellan villaträdgårdar. Området består av kuperad och skogsklädd
naturmark. I den västra delen finns en öppen och mer plan yta som är gräsklädd och
innehåller några ekar närmast vägen. I den östra delen breder området ut sig och
det finns mer högglänta partier med kala klipphällar och tallar.

Värden
Upplevelse: Lek.
Ekologiska: Del av spridningskorridor.

Analys

Kuperad naturmark intill villabebyggelse.

Området erbjuder bostadsnära natur som kan användas för naturlek, promenad och
hundrastning. Närmast villaträdgårdarna är det inom vissa partier en flytande gräns
mellan privat och allmän mark. Entrén från Knäppargatan i öster är dold och brant.
Trygghet: Terrängen försämrar områdets kontakt med omgivningen. Hög och tät
vegetation skapar dolda och mörka partier. Belysning saknas.
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Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. och inga upptrampade
stigar vilket kan göra det svårt att ta sig fram. Området innehåller endast smala och
ojämna upptrampade gångstigar. Sittmöjligheter saknas.
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1. Planare gräsyta, 2. Högglänta partier.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Högglanta partier med kala klipphällar och tallar.

Bevara områdets ekologiska värden och funktion som bostadsnära natur.

Brant sluttning mot Knäpparvägen i öster.
Herrängen- Långsjö
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129. Natur vid Blåmesstigen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0.6 ha.
Innehåll: Mellan Blåvingevägen i öster och Åkerbärstigen i väster sträcker sig
ett område mellan villaträdgårdar. I norr ansluter området till vändplaner vid
Blåmesstigen och Storkvägen och i söder till Snigelvägen. Närmast vägarna finns
öppna klippta gräsytor. Vid Åkersbärsstigen finns flera friväxande buskage, en
parksoffa och en sandlåda. Området består mestadels av kuperad och skogsklädd
naturmark med inslag av kala klipphällar och ekar. I den östra och västra delen
löper två gångvägar som kantas av klippta gräsremsor. Gångvägarna leder från
de högre belägna vändplanerna i norr mot söder. Längs gångvägarna finns ett par
trappor i granit. I den mellersta delen är naturmarken kuperad och igenvuxen.

Värden
Upplevelse: Promenad och lek.

Entré från Åkerbärsvägen i den västra delen.

Ekologiska: Värdefull ekmiljö.

Analys

Området erbjuder en tilltalande och inbjudande grönskande miljö i täta villakvarter.
De uppvuxna lövträden ger volym och karaktär till platsen. Gångvägarna används
dagligen som genvägar av boende i området och i naturmarken finns spår av
naturlek. Vissa partier är branta, igenvuxna och otillgängliga. Där den östra
gångvägen ansluter till Snigelvägen finns en nedfallen belysningsstolpe. Sandlådan
intill Åkersbärsstigen är dold under ett av buskagen.
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Tillgänglighet: Området innehåller höga nivåskillnader. Trapporna saknar ramper.
I den västra delen finns en parksoffa utan armstöd.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gångvägarna och intilliggande
vägar, men saknas i övrigt. Stora höjdskillnader försämrar kontakten till
omgivningen. Terrängen och vegetationen skapar delvis dolda och mörka partier.
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1. Parksoffa och sandlåda, 2. Granittrappor.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara områdets funktion som bostadsnära natur som används
för promenader och naturlek. Förbättra intrycket genom att ta bort
belysningsstolpen och ta bort eller fram den dolda sandlådan i den västra
delen.

Parksoffa på gräsyta intill Åkersbärsstigen.

Granittrappa i naturmarkens mellersta del.
Herrängen- Långsjö
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130. Natur vid Syrsegränd
Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0.6 ha.
Innehåll: Kuperat område beläget mellan villatomter. Området består av
skogsklädd hällmark med tallar och ekar. Mot Myrvägen i väster finns en brant
klippa och mot Skalbaggestigen i öster leder en smal kil. Kilen av igenvuxen och
innehåller flera friväxande buskage och högt gräs.

Värden
Upplevelse: Lek.

Analys

Området erbjuder bostadsnära natur. I området finns flera spår av naturlek.
Naturmarken är svårtillgänglig och det finns inga gångvägar eller upptrampade
gångstigar. Den enklaste entrén är via Syrsegränd i söder, de andra är för kuperade
eller igenvuxna.
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Tillgänglighet: Området, inklusive alla entréer innehåller höga nivåskillnader och
saknar gångvägar. Sittmöjligheter saknas.
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Trygghet: Terrängen och vegetationen försämrar kontakten med omgivningen och
skapar dolda och mörka partier. Belysning saknas.

Skogsklädd hällmark.

1

3

Humlestigen

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Bevara områdets funktion som bostadsnära natur. Se över möjligheten
att öka användningen och förbättra tillgängligheten genom att öppna upp
entrén och kilen vid Skalbaggestigen.
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1. Brant part, 2. Enklaste entrén, 3. Igenvuxen kil.
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131. Natur vid Bromsvägen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0.6 ha.
Innehåll: Mellan Knäpparvägen och Bromsvägen finns ett område beläget mellan
villaträdgårdar. Området består av kuperad och skogsklädd naturmark med branter
mot norr och öster. Närmast vägarna finns parksoffor och klippta gräsytor. Mellan
Knäpparvägen och Bromsvägen löper en gångväg som i den melllersta delen
ansluter till en annan gångväg som leder mot en vändplan vid Bromsvägen. Längs
gångvägarna finns flera trappor i granit. Den södra kilen innehåller flera fiväxande
buskage och är igenvuxen.

Värden
Upplevelse: Promenad.

Analys

Entré från Knäpparvägen.

Området erbjuder bostadsnära natur. Gångvägen i väster är välanvänd för
promenad. Entrén vid Bromsvägena vändplan är igenvuxen och dold av vegetation.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gångvägarna, men saknas i övrigt.
Vegetationen är delvis hög och tät vilket skapar dolda och mörka partier. De höga
branterna försämrar kontakten med omgivningen.
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Tillgänglighet: Området är innehåller flera nivåskillnader. Den norra gångvägen
är bred och asfalterad och passerar ett par trappor. Det finns parksoffor utan
armstöd. Trapporna saknar ramper.
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Mål

Bevara områdets funktion som bostadsnära natur med en promenadvänlig
karaktär. Öka tryggheten och förbättra siktlinjerna genom att beskära träd
och buskage som väller in över gångvägarna.
Herrängen- Långsjö

rv
äg
pa
äp
Kn

Strategi

en

Bevara nuvarande karaktär.
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1. Den norra gångvägen, 2. Trappor i den mellersta delen, 3. Den södra gångvägen.
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132. Stråk längs Vantörsvägen
Beskrivning
Karaktär: Park- och naturstråk, 5 ha.
Innehåll: Längs Vantörsvägen löper en gång- och cykelväg som kantas av
grönytor och villaträdgårdar. Längs den norra sidan utgörs ytorna mestadels
av smala klippta gräsremsor. Längs den södra sidan är ytorna bredare inom
vissa partier och det finns flera parksoffor. Vid Linbodavägen är ytorna bredare
och innehåller flera lindar och lönnar. Mittemot Johan Skyttes park finns rader
av ornäsbjörkar på vardera sidan av vägen. Längre norrut, vid rondellen vid
Svartlösavägen, finns inslag av öar av naturmark med inslag av ekar och berg i
dagen. Rondellen består av tegel, sedum och körsbärsträd. I den mellersta delen
gränsar sträckan till Herrängsskogen och intill skogen finns en infart till en
upplagsplats. Längs Herrängsskogen finns flera högvuxna ekar. I norr finns smala
gräsremsor med inslag av träd och buskage.
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Trygghet: Belysningen är god och koncentrerad kring vägen. Klippta gräsremsor
längs gång- och cykelvägarna ger goda siktlinjer.
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Vägen är en välanvänd koppling mellan Älvsjö och Fruängen. Ytorna ger vägen en
grönskande, inbjudande och varierande karaktär. Trafikanterna tillför liv och rörelse
under stora delar av dygnet. Intrycket dras ner av buskage som väller in över
trottoaren i den norra delen. Upplagsplatsen bäddas in av hög och tät vegetation.
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Analys

Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är bred, asfalterad och innehåller få
nivåskillnader. Det finns gott om parksoffor.
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Upplevelse: Promenad.
Ekologiska: Värdefull ekmiljö.

Vantörsvägens norra del på gränsen till Fruängen.
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1. Smala gräsytor i norr, 2. Rondell, 3. Breda gräsytor, 4. Smala gräsytor i söder.
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Vantörsvägen mellan Långbroparken och Herrängsskogen.

Bevara områdets funktion som välanvänt kommunikationsstråk. Värna om
områdets grönskande och varierande karaktär. Förbättra framkomligheten
genom att beskära buskage som väller in över trottoaren i den norra delen.

Vantörsvägens norra del.
Herrängen- Långsjö
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133. Stråk vid Herrängens skola
Historik

Skolan uppfördes år 1954.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 2.6 ha.
Innehåll: Kring Herrängens skola finns ett område med naturmark och öppna
klippta gräsytor som gränsar till Herrängsskogen. Genom området löper ett nät
av gång- och cykelvägar som kantas av klippta gräsytor. Vägarna ansluter till
intilliggande bostadskvarter och till Herrängsskogen i norr. Naturmarken är
kuperad, skogsklädd och innehåller ett stort antal ekar. I den östra delen finns två
bollplaner. Vid bollplanen närmast Herrängsskogen finns en S- formad bänk i
betong. I de västra delarna är naturmarken flackare och i den mellersta delen finns
flera mindre öar av naturmark i gräsytorna. I den södra och norra delen delen finns
trädbevuxna yta som korsas av upptrampade gångstigar. Från den södra bollplanen
leder en kil mellan villabebyggelsen som ansluter till Herrängsskogen i öster.
Genom kilen löper en gångväg som kantas av gräsremsor. I den västra delen är
naturmarken mer utglesad och öppen.

Gång- och cykelväg mellan naturmark och bollplan.

Upplevelse: Promenad, lek, bollspel och picknick.
Ekologiska: Värdefull ekmiljö.
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Gång- och cykelvägarna är välanvända och det finns många spår av naturlek.
Naturmarken är bostadsnära och en värdefull tillgång som tillför lekvärden. Barnen
och skolaktiviteterna tillför liv och rörelse. Naturmarken och de öppna gräsytorna
ger varierande och inbjudande miljöer. Ekarna ger volym och karaktär till platsen
och är ekologiskt värdefulla. Skolan är under upprustning och kompletteras med
tillfälliga byggnader vilket sannolikt kommer ändra områdets karaktär och öka
trycket på området.

Kaktusvägen
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Värden
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1. Den norra bollplanen, 2. Den södra bollplanen, 3. Kil mot Herrängsskogen.
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen. Hög och tät
vegetation skapar dolda och mörka partier. Längs gång- och cykelvägarna finns
klippta gräsremsor vilket ger goda siktlinjer.
Tillgänglighet: Gång- och cykelvägarna är breda, asfalterade och innehåller få
nivåskillnader. Det finns flera parksoffor utan armstöd och vid bollplanen finns en
bänk.

S- formad bänk i betong intill bollplan.

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om naturmarkens ekologiska, rekreativa och pedagogiska värden.
Anpassa området till eventuella förändringar i tryck och användning som
konsekvens av att skolan byggs ut. Värna om områdets gröna koppling till
Herrängsskogen i öster.

Upptrampad gångstig i den södra delen.
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134. Grönytor längs Mickelbergsvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: I Mickelbergsvägens västra del finns längs vägens norra sida klippta
gräsytor mellan trottoaren och villaträdgårdarna. Mellan gräsytorna finns inoch utfarter för bilar som tillhör fastigheterna. På ett ställe finns ett friväxande
hasselbuskage.

Analys

Gräsytorna är väl skötta och klippta. Hasselbuskaget har ekologiska värden.

Gräsytor längs villaträdgårdar.
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Bevara nuvarande karaktär.

Strategi
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Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion och
intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.
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1. Klippta gräsremsor.
248

| Herrängen- Långsjö

135. Grönytor längs Norrhagsvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Park- och gatumark).
Innehåll: Längs Norrhagsvägen finns två separata grönytor. Den första är belägen
vid vägens korsning med Blåklintsvägen. Ytan är triangulär och består av en
sluttande naturmark med inslag av björk, rönn och hassel. Den andra ytan är
belägen längre söderut och utgörs av en mindre triangulär och sluttande yta med
träd, friväxande buskage och högt gräs.

Analys

Ytorna tillför grönska i gaturummet. Vid den norra delen är det viktigt att att sly
röjs undan kontinuerligt för att hålla en halvöppen karaktär. I den södra delen är
det viktigt att hålla goda siktlinjer genom att klippa buskage och ta bort ogräs och
sly. Mellan ytorna finns en fin gammal ek intill vägen som skapar sättningar och en
ojämn kantstensbeläggning.

Grönyta längs Norrhagsvägen.

Blå

Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion
och intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa. Se över
möjligheten att förbättra förutsättningarna för eken som skyddar mot
markarbete och påkörningsskador.
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1. Naturmark, 2. Äldre ek intill gatan, 3. Gräsyta.
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136. Grönytor vid SjöhagsvägenSegeltorpsvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Vid korsningen Sjöhagsvägen- Segeltorpsvägen skapas en triangulär
yta som består av klippt gräs. På gräsytan finns ett par björkar och en elstation i en
tegelbyggnad. Vid husets västra sida finns även ett stort friväxande syrénbuskage.

Analys

Gräset är välklippt och tegelbyggnaden passar väl in i omgivningen. Intrycket dras
ner av bland annat klotter på tegelbyggnadens fasad.

Öppen gräsyta med björkar och elstation.
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Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

en

Värna om ytans gröna värden i gaturummet. Bevara ytans funktion och
intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa. Förbättra
intrycket genom att klottersanera byggnaden.
Sjöhagsvä
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1. Elstation.
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137. Grönytor längs Irisvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: Där Irisvägen och Yxvägen möts bildas en spets som består av en klippt
gräsyta.

Analys

Ytan tillför grönska i gaturummet. Gräsytan är väl skött och klippt. Ytan släpper in
ljus och håller siktlinjerna öppna.

Öppen gräsyta framför häckbuskage.

Mål
Bevara nuvarande karaktär.
1

Strategi

Yxvägen
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Bevara ytans funktion och intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser
fortlöpa.
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1. Gräsyta.
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138. Grönytor vid HerrängsvägenVildrosstigen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Mellan Herrängsvägen i väster och Vildrosstigen i öster leder en smal
kil. Genom kilen löper en gångväg som kantas av träd och friväxande buskage.
Närmast Vildrosstigen finns ekar och tallar. Närmast Herrängsvägen ansluter
gångvägen till en trappa i granit och vid trottoaren finns en sandningslåda.

Analys

Gångvägen och trappan är en god och välanvänd genväg från Herrängsvägen till
Vildrosstigen. Vegetationen försämrar ljusinsläppet inom vissa partier. Gångvägen
består av hårt packad stenmjölsunderlag, men är ojämn. Trappan saknar ramper.
Sandningslådan drar ner intrycket och bör flyttas.

Granittrappa från Herrängsvägen mot Vildrosstigen.

Vildrosstigen

Mål

Bevara nuvarande karaktär och öka tryggheten.

Strategi

Värna om ytans funktion som en grönskande genväg mellan villagatorna.
Bevara ytornas funktion och intryck genom att låta nuvarande
skötselinsatser fortlöpa. Öka tryggheten genom att klippa grenar och ta
bort sly som skymmer belysningen. Förbättra intrycket genom att ordna in
sandningslådan vid vägen.
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1. Trappor.
252

| Herrängen- Långsjö

139. Grönytor vid SegeltorpsvägenNorrhagsvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Vid korsningen Segeltorpsvägen- Norrhagsvägen finns två separata
grönytor. Den norra delen är minst och är formad som en halv oval. Ytan består
av en klippt gräsyta som kantas av ett buskage längs med intilliggande villatomt.
Den södra delen består av en klippt gräsyta runt en kulle med naturmark med
träd, friväxande buskage och en kal bergshäll. Genom ytorna löper en upptrampad
gångstig på vardera ytan.

Analys

Ytorna tillför grönska i gatumiljön. I den södra delen ger gräsytan en fin inramning
till naturmarken. Intycket dras ner av dåligt gräs i den norra delen. Vegetationen i
den södra ytan bör beskäras så att den inte väller in över intilliggande gator.

Öppna gräsytor och naturmark i den östra delen.

Norrhagsvägen
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Mål

Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

1

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion och
intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.
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1. Naturmark.
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140. Grönytor längs Herrängsvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: Intill korsningen Herrängsvägen- Apelvägen finns ett parti med
grönytor. På ytorna finns en busshållplats och en rad med högvuxna lönnar. Genom
trädens kronor löper en lågt sittande elledning. Vid den norra lönnen finns en
föreningsmeddelandetavla.

Analys

Ytan tillför grönska i gaturummet. Intrycket försämras av dålig gräsyta, dåliga
grenar i lönnarna och söndervittrad asfalt norr om busshållplatsen.

Gräsyta med busshållplats och lönnar.

Mål
Bevara nuvarande karaktär.
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Förbättra intrycket genom att reparera gräsytan, beskära lönnarna och laga
asfalteringen i trottoaren. Se över möjligheten att gräva ner elledningen.
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1. Föreningsmeddelandetavla.
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141. Grönytor längs Långbrodalsvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: Längs villaträdgårdarna på Långbrodalsvägen finns ett antal grönytor
som kan delas in i tre olika partier. Det första partiet är belägen i väster, vid
Vallmovägen. Där finns två separata triangulära gräsytor, varav den ena innehåller
ett stort träd. Det andra partiet är belägen i sträckans mellersta del och består av
smala remsor av gräs och naturmark mellan trottoaren och villatomterna intill. Det
tredje partiet är belägen i öster och innehåller smala gräsremsor med högvuxna
träd, varav en ek.

Analys

Långbrodalsvägen är ett av områdets mest använda gator som sammankopplar
bebyggelsen i Långsjö med de mer centrala delarna av Älvsjö. Grönytorna tillför
grönska och ger volym och karaktär till vägen.

Gräsyta med träd i den västra delen.

3
Svartlösavägen

Mål
Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion och
intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.
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1. Det västra partiet, 2. Det mellersta patiet, 3. Det östra partiet.
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142. Grönytor längs Svartlösavägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: Längs Svartlösavägens södra del finns separata grönytor mellan
Långsjöbranten och korsningen med Långbrodalsvägen. Ytorna består mestadels
av klippta gräsremsor längs vardera sidan. I korsningen med Strandängsstigen
finns en återvinningsstation utanför en förskola. Närmast korsningen med
Långbrodalsvägen är marken mer böljande och det finns inslag av naturmark och
lövträd. Vid korsningen finns klippta gräsytor intill villaträdgårdar.

Analys

Området är en välanvänd promenadsträcka och en viktig entré till Långsjöbadet.
Inom vissa partier försämras intrycket av vegetation som väller in över trottoaren.
Återvinningsstationen drar ner intrycket och har en central och olämplig placering
intill badplatsens entré.

Vägen kantad av öppen naturmark och gräsytor med lövträd.

Långbro
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Bevara nuvarande karaktär.

Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion
och intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa. Förbättra
intrycket genom att se över möjligheten att flytta återvinningsstationen.

Svartlösavägen
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1. Korsning med Långbrodalsvägen, 2. Återvinningsstation.
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143. Grönytor vid LångsjövägenMyrtenvägen- Gårdsstigen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: Där Långsjövägen möter Myrtenstigen i norr och Gårdsstigen i söder
finns två seperata gräsklädda grönytor med buskage. Vid Myrtenstigen innehåller
ytan även träd.

Analys

Ytan tillför grönska i gaturummet. Det är viktigt att bevara siktlinjerna närmast
trottoarerna genom att hålla gräsytorna öppna.

Gräsremsa intill buskage.

Strategi

Bevara ytornas funktion och intryck genom att låta nuvarande
skötselinsatser fortlöpa.
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Bevara nuvarande karaktär.
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1. Gräsyta med träd och buskage, 2. Gräsyta med buskage.
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144. Grönyta vid FlugstigenMyggstigen- Karslundsvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Mellan Flugstigen, Myggstigen och Karlslundsvägen finns en triangulär
yta. Ytan består av klippt gräs med björkar och en tall och ett friväxande buskage
i den västra delen. I den norra delen finns även en kal berghäll. Längs den norra
delen finns en lågt sittande elledning.

Analys

Ytan tillför grönska i gaturummet. Gräsytan ser sliten ut och är i behov av
upprustning. Tallen är dålig och uppfylld. I den södra delen finns grus och grenar
som drar ner intrycket.
Öppen gräsyta med träd och buskage.
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Värna om ytans gröna värden i gaturummet. Bevara ytans funktion och
intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa. Förbättra
intrycket genom att reparera gräsytor och ta bort grus och grenar i den
södra delen. Ersätt tallen.
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Bevara nuvarande karaktär.
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1. Kal berghäll.
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145. Grönytor vid LångsjövägenMyrvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: Där Långsjövägen möter Myrvägen finns en yta som gränsar mot en
villaträdgård och kantas av en trottoar. Genom ytan löper en kort gångväg mellan
Myrvägen och Långsjövägen. Närmast staketet vid villaträdgården finns en remsa
med högt gräs. Närmast trottoaren i öster finns en halvcirkelformad yta med högt
gräs och en ek. På gräsytan finns även cykelställ och en föreningsmeddelandetavla.

Analys

Skötseln av ytan är eftersatt vilket försämrar intrycket av platsen och korsningen.
Cykelställen är placerade bakom en belysningstolpe och döljs av högt gräs och
ogräs vilket gör det svårt att använda. På ytan finns en låg elledning som löper
genom ekens kronverk.

Gräsyta närmast trottoar med ek och vägskyltar.

Långsjövägen

Mål
Utveckla nuvarande karaktär.

1

Strategi

Inför högre skötselinsatser med gräsklippning och ogräsrensning. Ta
bort cykelställen och se över eken. Se över möjligheten att gräva ner
elledningen.
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1. Gräsyta med föreningsmeddelandetavla och cykelställ.
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146. Grönyta vid Myrvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor.
Innehåll: Intill Myrvägen finns en smal och sluttande skogsklädd remsa med
naturmark. I väster gränsar sluttar ytan upp mot villor med trädgårdar som är
belägna på en höjd. Närmast Myrvägen finns en elstation som kantas av en klippt
gräsyta.

Analys

Naturmarken är smal och otillgänglig och har därmed inga höga upplevelsevärden.
Naturmarkens fungerar som ett grönskande inslag i gaturummet och som en visuell
barriär mellan villorna och vägen. Området har en god kontakt med omgivningen
i öster, terrängen försämrar kontakten i väster. Området innehåller höga
nivåskillnader och är igenvuxet. Vegetationen skapar dolda och mörka partier.
Stenmur framför sluttande naturmark.
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Bevara nuvarande karaktär.
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Strategi

Bevara områdets funktion som grönskande inslag i gaturummet. Se till att
vegetationen inte väller ut över trottoaren intill.

1

0

50 m

1. Elstation.
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147. Grönytor vid LångsjövägenNyckelpigsvägen
Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: Vid korsningen Nyckelpigsvägen- Långsjövägen finns klippta

gräsremsor mellan gatorna och villaträdgårdarna. Mestadels kantas gräsremsorna
av klippta buskage och staket mot trädgårdarna. Längs Långsjövägen finns ett par
träd och en busshållplats.

Analys

Gräsremsorna är mestadels välskötta och klippta. Det bredaste partiet närmast
korsningen behöver dock repareras för att ge ett bättre intryck. På samma yta står
även en sned stolpe som bör rätas upp.
Gräsremsa intill vägen.
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Bevara nuvarande karaktär.
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Strategi

Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion och
intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.
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1. Klippta gräsremsor.
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148. Grönytor vid BergtorpsstigenVårgårdavägen
Beskrivning

Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).
Innehåll: Där Vårgårdavägen möter Bergtorpsstigen finns en entré till
Älvsjöskogen. Närmast skogen finns i korsningen två separerata gräsklädda
grönytor. I den ena finns två buskage.

Analys

Ytorna bildar en av skogens entréer och är därmed viktiga att hålla i fint skick.
Intrycket försämras av kvarlämnade grushögar och sly.

Gräsremsa intill staket.

Mål
Utveckla nuvarande karaktär.

Inför högre skötselinsatser med gräsklippning och ogräsrensning. Förbättra
intrycket genom att ta bort gruset.

1
Vårgårdavägen

Strategi

Bergtorpsstigen

0

20 m

1. Buskage i den norra delen.
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