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Angående hårdhänt upprustning av Norr
Mälarstrands parkstråk
Kungsholmens Stadsdelsförvaltning genomför en större upprustning
av parkstråket längs Norr Mälarstrand. Skönhetsrådet anser att vissa
delar av upprustningen genomförts onödigt hårdhänt och att
främmande material som storgatsten och metallkanter introduceras i
strid med de kulturhistoriska värdena.
Norr Mälarstrands parkstråk anlades under 1940-talet med Erik
Glemme som arkitekt under stadsträdgårdsmästare Holger Bloms
ledning. Den stilbildande Stockholmsskolan, som både kom att
stärka parkens strategiska roll i stadsbyggandet och utveckla en ny
syn på dess innehåll och estetik, fick sitt genombrott genom det
aktuella stråket och dess förlängning över Kungsholmen. Fjärran
tidigare finparksideal nyskapades ett naturliknande parkstråk längs
Norr Mälarstrand med olika typer av mälardalsnatur. Träden
placerades i olika artgrupper som förstärkte intrycket av svensk
natur. Resultatet vann ryktbarhet långt utanför Sveriges gränser och
påverkade parkanläggningskonsten under lång tid.
Skönhetsrådet välkomnar att parkstråket upprustas, men anser att de
arbeten som utförts varit onödigt hårdhänta, med alltför många
fällda stora friska träd innan ersättningsträden hunnit växa upp. Ett
kontinuerligt skötselarbete hade värnat de kulturhistoriska
parkvärdena bättre än den radikala förändring som nu genomförs.
Rådet anser vidare att karaktären av raffinerad natur fortsatt måste
utgöra parkens signum. Främmande material som minskar
Stockholmsstilens läsbarhet måste undvikas; storgatsten längs
promenaden och metallkanter är oacceptabla i parkmiljön och måste
absolut utgå. Rådet kan acceptera åtgärder som är nödvändiga för
att tillgänglighetsanpassa parken.
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Rådet uppmanar härmed stadsdelsförvaltningen att vinnlägga sig
om ett varsammare arbete i kommande upprustningsetapper och att
ovanstående främmande material utgår från parkens kommande
gestaltning. I princip bör de större träden undantas avverkning i
kommande etapper. Rådet önskar förnyad diskussion i frågan under
hösten.
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