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Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsfötvaltningen fick i uppdrag (av Miljö- och
samhäUsbyggnadsutskottet § 97 den l september 2017) att ta fram en
parkstrategi förTyresö.Tyresöhar stora värdefuUa naturområden och många
rekreativa värden kopplade till dem. BostadsutveckUagen innebär större
efterfrågan och ökade förväntningarpå vår offentliga miljöoch den attraktiva
boendemiljön. Både parker och naturytor behövsinne i stadsmiljön. En tätoch
innehållsrik grönsttuktur förseross med värdefulla ekosystemtjänster.
Strategi förTyresös parker och närnatur ärett strategiskt planeringsunderlag
med syfte att säkra tillgång till närnatur och parker av god kvalitet. Strategin ska
ge vägledning förtjänstepersonerinom olika delar av kommunen, från
översiktlig planering tiU föryakning. Förhoppningenär att nå en ökadsamsyn
och samarbete kring kommunens grönsttuktur.

Bilagor
Uadetskriven tjänsteskrivelse parkstrategi.pdf
Strategi förTyresös parker och närnatur Utkast 191017.pdf
Bilaga Park och natur i Tyresö idag Utkast 191014.pdf
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Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnads föryaltningen fick i uppdrag (av MUjö- och
samhäUsbyggnadsutskottet § 97 den l september 2017) att ta fram en
parkstrategi förTyresö.
Tyresöhar stora värdefulla naturoraråden och många rekreadva värden kopplade
till dem. Det råderbrist på de rekreadva värden som finns i anlagda och välskötta
parker (som blommande perennrabatter, omhändertagna mötesplatserförsocial
samvaro och lekmöjligheter). Bostadsutvecklingen innebär störreefterfrågan och
ökade förväntningarpå vår offentliga miljöoch den attraktiva boendemiljön.Både
parker och naturytor behövsinne i stadsmiljön. En tät och innehållsrik grönstruktur
förseross med värdefulla ekosystemtjänster.
Visionen förTyresös parker och närnatLir är»Tyresöborhar nära till vackra,
variattonsrika och välsköttaparker och närnatur.«Visionen förtydligas genom att vi
arbetar mot målbilderna»Tillsammans,Nära och Varietat«som kopplar till
ÖversiktsplanTyresö2035.
Strategi förTyresös parker och närnatur ärett strategiskt planeringsunderlag med
syfte att säkra ällgångdll nämatur och parker av god Iwalitet. Strategin ska ge
vägledning förtjänstepersonerinom olika delar av kommunen, från översiktlig
planering till förvaltning. Förhoppningenär att nå en ökadsamsyn och samarbete
kring kommunens grönstrukhir.
Strategi förTyresös parker och närnatiir innehåller ett antal verktyg och hjälpmedel.
Vidare behöveren kommunövergripandeåtgärdsinriktadparkplan, skötselplaner
och andra verktyg och rutiner tas fram föratt konkretisera och hjälpa oss att arbeta
vidare mot visionen. Dessa presenteras i strategin.

Bilaga
Strategi förTyresös parker och närnatur.

tyresö komnin
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Förord

FÖRORD
Naturen i Tyresöäroerhörtvärdefull och våra stora strövområdenär
förmånga ett kännetecken förvårkommun. Idag utvecklas Tyresö med
fler välbehövdabostäder och i takt med utvecklingen behövervi säkra
tillgången till grönområden.Utöverde stora naturområden behövsäven
ett mer finmaskigt nätav grönytor, inom bebyggelsen.

Parker och naturområdenärmånga gånger en viktig del av en plats identitet.
Platser som skapar en positiv identitet ärviktiga förupplevelsen av
hemkänslaoch stolthet. Kvalitativa grönytorsom omhändertasleder ofta
till ökatengagemang och omsorg av det vardagslandskap vi vistas i. De
hjälpeross att kännaen hemhörighetoch tillhörighet.

Den finmaskiga grönstrukturen bestårav mindre naturpartier, träddungar,
alléerlängsvägar,bostadsgårdaroch privata tomter, öppnafältoch utsikt
mot grönska. Det ärhärvi i vardagen kan dra nytta av de hälsoaspakterna
och upplevelser grönskanger oss. Den förseross med en mängd
ekosystemtjänstersom renare luft, pollinering och fröspridning,rening av
dagvatten, biologisk mångfald och mycket mer.

Högutvecklingstakt förbostäderinnebärstörreefterfråganoch ökade
förväntningarpåvåroffentliga miljöoch den attraktiva boendemiljön.Då
behövsbåde parker och naturytor inne i stadsmiljön.Tyresöbehöverfåen
bredd av parktyper föratt tilltala och nåfler boende, skapa mötesplatseroch
bygga en tätare grönstruktur. Dåskapas förutsättningarfören attraktiv
boendemiljö,en hållbar grönstruktur, en socialt hållbarkommun och
välmåendeTyresöbor.

Vi behöveranlagda parker föratt fåen stunds ro eller mötasi, kunna njuta
av blommande planteringar och vackra omhändertagna platser. I parker har
vi möjlighetatt mötasoavsett förutsättningari livet, att hitta plats för
kontemplation, att delta i evenemang eller idrott eller bara av att befinna sig
i en social miljö.
Näturmarker och parkmiljöerhar en speciell förmågaatt påverka vårt
mående. Vi behövergrönamiljöerav högkvalitet föratt måbra.
Stadsmiljönsom mångaav oss lever i ger ett ständigtflödeav information
och intryck, och grönytorkan vägaupp genom att ge ett lugn och aktivera
andra sinnen. Grönytorger oss möjlighettill mental återhämtning,
samtidigt som de fåross att röraoss mer.

Underskrifter

Sammanfattning

SAMMANFATTNING
Tyresöhar stora värdefullanaturområdenoch mångarekreativa värden
kopplade till dem. l delar av kommunen finns god tillgångtill planlagd
park, men ytorna har inte anlagts som parker utan äri många fall klippta
gräsmattor som ärskötselintensivamed dåligaförutsättningarförbiologisk
mångfald och ont om prydnadsvärden. Tyresöhar brist på de rekreativa
värden som finns i anlagda och välsköttaparker, som blommande
perennrabatter, omhändertagnamötesplatserförsocial samvaro och
lekmöjligheter.
Visionen förTyresös parker och närnaturär»Tyresöborhar näratill vackra,
variationsrika och välsköttaparker och närnatur.«Visionen förtydligas
genom att vi arbetar mot målbilderna»Tillsammans,Näraoch Varierat«
som kopplar till ÖversiktsplanTyresö2035.
Föratt nåmålenhar ett antal verktyg tagits fram i arbetet med strategin.
»Riktlinjerförpark och natur«som finns i strategin ärett hjälpmedel föratt
bygga en tätoch sammanhängande grönstrukturmed en variation av parker
och naturytor.
Vi ska arbeta fören balans mellan planering och förvaltning,såatt alla
parker kan omhändertas på rättsätt. Som stödtar vi fram och aktualiserar
skötselplaneroch planerar parkdriften utifråntre olika skötselkategorier.
Föratt lyfta Tyresös parkbestånd behövervi satsa på anläggningoch
förvaltning.Vi behöveräven arbeta fören ökadförståelseoch ett gott
samarbete från planering och genomförande till förvaltning.
Vidare behöverparkplaner, skötselplaneroch andra verktyg som presenteras
i strategin tas fram förättkonkretisera och hjälpaoss att arbeta vidare mot
visionen.
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Vad ären strategi förpark och närnatur?

VAD ÄREN STRATEGI FÖRPARK OCH
NÄRNATUR?
Strategi förTyresös parker och närnaturärett strategiskt
planeringsunderlag med syfte att säkratillgångtill närnaturoch parker av
god kvalitet. Strategin ska ge vägledningförtjänstepersonerinom olika
delar av kommunen, frånöversiktligplanering till förvaltning.
Förhoppningenäratt nåen ökadsamsyn och samarbete kring kommunens
grönstruktur.
Syftet ärocksåatt ökamedvetenheten om kommunens värdefulla grönytor,
i stor och liten skala. Mångaav dem har stor utvecklingspotential.
Parksträtegin bygger vidare på intentionen i översiktsplanenatt höja
kvaliteten på bostadsnära grönområdenoch att göradet lättareatt nåde
stora orördanaturområdena. I översiktsplanenbeskrivs hur Tyresösgröna
och blåkaraktärska stärkas samtidigt som kommunen expanderar med fler
bostäderoch når60-65 000 invånareår2035.
Strategin svarar påvar vi äridag, vart vi vill och hur vi nårdit. Dokumentet
omfattar kommunens parker och närnatur (de mindre naturytor som finns i
anslutning till bostäder, förskolor,skolor, arbetsplatser och andra
verksamheter).

ARBETSGRUPP OCH PROCESS
Parkstrategin grundar sig till stor del påTyresösgrönstrukturplanmed
underlagsrapporter (kunskapsunderlag till översiktsplanenTyresö2035)
vars mål och strategier ärframtagna i samarbete med politiker och
tjänstepersoneri kommunen. Vidare har nya kartanalyser, en webbenkät
riktad till Tyresöbor,workshops och inventeringar gjorts. Parkstrategin är
vid antagandet välförankradinom kommunens olika verksamheter, vilket
ären förutsättningföratt vi ska kunna arbeta mot samma mål.
Under processen har projektet löpandeförankratshos politiker och
qanstepersoner.
Parkstrategin har tagits fram av översiktspkneringsenhetenpå
stadsbyggnadsförvaltningen,av:
Johanna Ronnheden (projektledare och landskapsarkitekt)
Julia Hedman, Maria Björnsdotteroch Mina Alsawadi (landskapsarkitekter)
Maria Harvig (kommunikatör)
Carolina Finding Rue (enhetschef översiktsplaneringsenheten)
I närasamarbete med:
Esther Ostin (parkchef)
Stefan Barthelsson (chefaatunrårdsenheten)
Oversiktsplaneringsenheten
Detaljplaneringsenheten
Fastighetsvdelningen
Kultur- och fritidssektorn

Park och natur - begrepp

PARK OCH NATUR - BEGREPP
Härförklarasde begrepp som användsi dokumentet
föratt beskriva olika typer av gröna platser. Föratt
kunna värderaoch beskriva parker och andra grönytor
användsde vedertagna begreppen sociotopvärden och
parkkaraktärer, såvälsom ekosystemtjänster.

PARK
En park ären grönyta som innehålleranlagda element, exempelvis
gångvägar,belysning, parkbänkar, planteringar. Parken förvaltasi
högre grad än närnaturen. Beskrivning enligt Plan- och bygglagen är:
Användningen park används föralla typer av grönområdensom kräver
skötseloch som till viss del äranlagda. Det kan till exempel vara anlagda
parker inne i en stadsmiljöeller delvis anlagda grönområdeninom ett
bostadsområde."

NATUR
Naturen ärnaturlig och inte anlagd, till skillnad frånen park. Beskrivning
enligt Plan- och bygglagen: "Användningen natur används förfriväxande
grön- och skogsområden som inte äranlagda och inte skötsmer änenligt
skötselplaneller genom viss städning. Exempelvis mindre grönområden
eller skogsdungar mellan bostadsområden, stråkav naturmark,
utjämningsmagasin,våtmarkereller dammar föromhändertagandeav
dagvatten."

NÄRNATUR

Vardagsgrönskanutanförbostaden.

Närnaturären naturyta i närhettill bostäderoch verksamheter. Närnaturen
ärgrönaoaser i bebyggelsen, med plats förbarnens lek och kontakt med
naturen. I Tyresöfinns närnaturbiands annat i form av relativt opåverkade
skogspartier med högaoch unika naturvärden.Närnaturenärviktig för
landskapsbilden och förden övergripandegrönstrukturenoch behövermer
intensiv skötseloch underhållänövrignatur.

Park och natur - begrepp

FICKPARK
En omsluten plats förro, vila och eftertanke som en lucka i den täta
stadsmiljön.Fickparken ärliten till storleken, väl gestaltad med en
detaljrikedom i växtmaterial, markbeläggningoch annat innehåll.
Fickparken ska ge en paus frånalla intryck vi fåri dagens
informationssamhälle, ge ett annat fokus och väckasinnen. Fickparkema
har sina säregnakaraktärer,beroende påplatsens förutsättningar.

VARDAGSGRÖNSKA
Det grönavi mötervarje dag, frånbostaden, påvägtill jobb eller skola. Det
ärframförallthärvi upplever årsddsskiftningarna,närvitsipporna dyker
upp påvåren och lövenskiftar i röttpåhösten.Vardagsgrönskanärallt från
enstaka trädoch bergsknallar till parker och bostadsgårdar,naturpartier
och trädalléerlängs gång- och cykelvägar. De utgördet finmaskiga nätav
grönska som finns inom bebyggelsen.

LOKALPARK

GRÖNYTA

Lokalparken ären mötesplatsi närområdet.Hit tar man sig aktivt, föratt
låtabarnen leka, ta med sig picknick, grilla, umgås med andra personer och
befinna sig i cn social miljö.Härfinns förutsättningaratt stanna till en
längre stund. Lokalparkerna finns med fördeli knutpunkten mellan olika
typer av bostadsområden, nära skolor och förskoloroch i anslutning till
Tyresös grönakilar. Lokalparkerna har olika karaktäroch innehållberoende
på bebyggelsestruktur och befintliga förutsättningar.

Grönytoranvänds som ett samlande begrepp förolika typer av parker och
naturytor. Grönytorärinte hårdgjordasom exempevis asfalt.

KOMMUNDELSPARK
Mångfunktionell park med en variation av aktiviteter som lockar många
och tillgodoser mångaolika intressen och behov. Härfinns ytor för
specifika aktiviteter, fria oprogrammerade ytor och mindre platsbildningar
föravskildhet och lugn. Kommundelsparken ska fungera som en social
samlingspunkt med någotsom tilltalar alla oavsett livssituation, bakgrund,
genus, ålder. Den ärett besöksmåloch lockar besökarefrånhela kommunen
och eventuellt ävenutanför.Kommundelsparken ska vara tillgänglig, tåla
stora folksamlingar och högtslitage. Den har förutsättningarföratt
besökareska kunna och vilja stanna länge.

Nämaturi Krusboda.

Park och natur - begrepp

GRÖNSTRUKTUR
Med grönstrukturmenas ett finmaskigt nätav parker, naturområden,
trädkantade gator och gång- och cykelvägar, strandpromenader, privata
tomter och andra grönaytor. En sammanhängande grönstrukturinnebär
alltså störremöjligheteratt rörasig i grönamiljöer.En sammanhängande
grönstrukturger ocksåmångakvaliteter och funktioner som ökadbiologisk
mångfald,bättre spridningssamband, en grönareoch hälsosammare
levnadsmiljö,rening av ytvatten och ett bättrelokalklimat med renare luft
och mer reglerad temperatur.

STRÖVOMRÅDEN
Störrenaturområde med en variation av naturupplevelser och
rekreationsmöjligheter. Denna typ av grönområdekaraktäriseras av
sin relativt orördanatur. Strövområdenager ofta utrymme till långa
promenader med flera olika upplevelsevärden. Strövområdenai Tyresö
utgörs till stor del av våra naturreservat. Härbedrivs badliv, segling,
vandringar, skridskoåkning och fiske föratt ta några exempel på
aktiviteter.

TYRESÖSGRÖNAKILAR
En del av Tyresösgrönområdeningåri Tyrestakilen, en av
Stockholmsregionens fem gröna kilar. Det finns ocksåen struktur med
grönakilar inom Tyresö, på kommunal nivå. De benämns i dokumentet
som Farmarkilen, Wättingekilen, Petterbodakilen och Strand-Brevikskilen.

Grönskandevägmitjöerären del av grönstrukturen.

PARKKARAKTÄRER
Begreppet parkkaraktärer baseras på hur vi människoranvänder stadens
grönområden.Genom studier har forskning kommit fram till åtta
parkkaraktärer som människorvill ha tillgångtill i sin stad (BerggrenBärringoch Grahns åtta parkkaraktärer). Genom åren har detta arbete
vidareutvecklats och karaktärerna har fåttolika namn och ibland något
olika innebörd. I inventeringen xv grönytori Tyresökommun har
Ekologigruppens karaktärsindelninganvänts, som ärbaserad på dessa åtta
parkkaraktärer. Dessa ärdet vilda, det rymliga, det rofyllda, artrikedom,
prydnadsvärdet, det lekvänliga, idrotten, festplatsen, kulturhistoria och
vattenkontakt.

Park och natur - begrepp

SOCIOTOPVÄRDE
En sociotop ären avgränsad plats eller ett stråksom utgör
rekreationsmiljöereller "livsmiljö förmänniskor". Ett sociotopvärdekan
till exempel vara bad, bollspel eller naturlek. Begreppet ärett vedertaget
verktyg föratt beskriva olika kvaliteter och funktioner som ryms i parker
och naturområden.

•^:y^M^
EKOSYSTEMTJÄNSTER

'".'^;

Ekosystemtjänsteräralla de varor och tjänstersom produceras av jordens
ekosystem, både de vilda och de mänskligt påverkade. Dessa delas ofta in i
fyra huvudkategorier; producerande, reglerande, kulturella och
understödjande.Ett och samma ekosystem kan producera flera tjänster
samtidigt.
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Biologisk mångfald
Vattencykeln
Näringscykler
Jordformation
Fotosyntes

Illustration av ekosystemtjänster, hämtadfrånEkologigruppen

Vision

VISION
»Tyresöborhar näratitt vackra, variationsrika
och välsköttaparker och närnatur.«

Tyresö har en sammanhängande,tätgrönstruktur.
Gröna promenad- och cykelstråk,strövområden,små
välgestaltadeoch omhändertagnafickparker, större parker
förlek och möten, mindre naturpartiersom bevarats bland
bebyggelsen, grönska påprivata tomter och bostadsgårdar,
trädkantadevägar- allt hängersamman i ett nätverk.
Tyresös parker och närnaturärvälkomnandeoch atlas att
använda. De ger möjlighetatt befinna sig i en social miljösåväl
som att hitta sin egen plats förro och avkoppling.
Varje park utvecklas och förstärksutefter dess förutsättningar,
befintliga karaktäroch värden. Pådet viset förstärksäven
Tyresös karaktäristiska landskap, med dess formationer och
grönstruktur.
Det gröna nätverket göratt Tyresöborhar näraoch lätttill att
vara i grönområden,att vi stärkerden regionala gronstrukturen
och bidrar till ett ekologiskt och socialt hållbartsamhälle.
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Det härvitlviuppnå

DET HÄRVILL VI UPPNÅ
Måletmed strategin förTyresös parker och närnatur
kan sammanfattas i tre begrepp hämtadefrån

NÄRA

TILLSAMMANS^ VARIERAT

översiktsplanen: Nära,tillsammans och varierat.
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Det härvill vi uppnå - Nära

NÄRA
VIKTIGT?
VARFÖRÄR»NÄRA«
Närhettill grönytoräravgörandeföratt de ska nyttjas. När
avståndettill en grönytaöverstiger200 meter, ca 2-3
minuters promenad, såminskar användandetdrastiskt.
Vardagsgrönskanärdet grönavi ser och upplever varje dag. Det ärofta i
den vi bygger en relation till naturen, ser årstiderna skifta och orienterar oss
med hjälp av exempelvis enstaka träd och stenblock. Vi har ofta minnen
kopplade till dessa element som vi möteri vårtvardagliga liv.
Föratt barn ska bygga en koppling till naturen, vistas i den och ta hand om
den i vuxen ålderkrävs en vana att vara i naturområdenoch parker. Föratt
fåden vanan behövergrönytorvara lättaatt nåfrån skolor, förskoloroch
hemmet.
Att vistas i grönamiljöerhar stor positiv inverkan påvårfysiska och
psykiska hälsaoch vårtvälbefinnande. Sänktblodtryck, jämnare
kortisolnivåer och ökadkoncentrationsförmågaärnågraexempel på hur
grönytorkan fåoss ättmåbättre. De har även positiv påverkangenom
naturunderstöddrehabilitering, snabbare tillfrisknande efter sjukdom samt
ökadproduktion och prestation i arbete och studier.
Att ha näratill grönområdenärsärskiltviktigt förbarn, äldre, sjuka,
personer med funktionsvariationer och minskad rörlighet.
En samiTianhängande och finmaskig grönstrukturären förutsättningför
biologisk mångfald. Parker, närnaturoch vardagsgrönskaaärviktiga
pusselbitar i den störregrönstrukturen.

Närparker och natur finns i vårnärhetökarchansen att de användssom en
naturlig del av vardagen.
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Det härvill vi uppnå - Nära

VAD BETYDER DETTA FÖR TYRESÖ?

UPPFÖLJNING

Grönområdeni form av park och natur ärnåbartinom promenad- eller
cykelavstånd, alternativt med kollektivtrafik. De ären naturlig del av livet
förTyresöbornasåatt vi kan ta tillvara på de positiva effekter grönområden
har påoss.

Vart femte årföljsmålbildenupp internt, med start 2024.
Med enkät:
• Har vi använtoss av »Strategiför
park och närnatur«inklusive
»Riktlinjerförpark och närnatur«i nya projekt?
• Har vi
gjort åtgärderföratt förbättraden upplevda närhetentill parker
och närnatur?
• Har vi
gjort åtgärderi vattennäraläge föratt tillgängliggöravattnet?
Med GIS-analys:
• Har vi förbättratden fysiska närheten till
parker och närnatur?
• Finns
tillgångtill
förskoloroch
närnaturvid
skolor?
god

Grönytorav god kvalitet och tillräcklig yta finns i anslutning till skolor och
förskolor,med utgångpunkti rapporten »Barnensnärnatur«.Pådet viset ger
vi barnen möjlighettill en såkallad ekologisk läskunnighetoch vana ätt
vistas i grönområdenbåde nu och i framtiden.
Längs de gröna stråkenoch i parkerna finns gott om sittplatser som
möjliggörett stopp på vägen. Pådet viset fårfler möjlighetatt ta sig till
parker och närnatur.
Vi arbetar ävenmed den uppevda närheten till grönområden,med hjälpav
gröna stråksom kopplar samman dem, skyltning, välkomnade och tydliga
entrémarkeringaroch namngivna parker. Det ärlättatt hitta till
kommunens parker och naturområden.
Tyresös parker, närnaturoch störrenaturområden ärsammankopplade av
gröna stråksom ger en sammanhängande grönstruktur. Vi ser till helheten.
Tyresös grönstrukturbidrar till att förstärkaTyrestakilen och den regionala
grönstrukturen. Den sammanhängande grönstrukturenger ökade
förutsättningarförbiologisk mångfaldoch andra ekosystemtjänster.
Strandlinjen längs hav och sjöarärnåbar förTyresöborna.Gemensamma
mötesplatsermed bryggor, sittplatser och badmöjlighetsamt promenadstråk
finns längsvattnet.

LÄSTIPS:
Boverkets »Bostadsnäranatur«.
Naturvårdsverkets»Naturensom kraftkällan.
Tyresö kommuns »Barnens närnatur«.

^
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TILLSAMMANS
VARFÖRÄR»TILLSAMMANS«VIKTIGT?
Tyresöbornaidentifierar sin hemkommun med natur och
nyttjar och värnari höggrad kommunens natur och parker.
Boendes delaktighet i utveckling av offentliga platser leder ofta till ökat
engagemang och en känslaav ansvar förplatsen. Det leder i sin tur till att de
som använder platsen äventar god hand om den.
Parker har förutsättningaratt vara goda och inkluderande mötesplatserdär
alla har samma rättatt vistas oavsett livssituation, bakgrund och
socioekonomisk status.
Odling ärett sättatt ge förutsättningarförmötenmellan personer med ett
gemensamt intresse som äroberoende av kulturell bakgrund och ett sättatt
arbeta förökadintegration.
En befolkad plats, alltsåen utemiljösom lockar till vistelse och mötenökar
upplevelsen av trygghet i boendemiljön.
Äldreoch andra hemmavarande personer har ofta behov av att fåbefinna
sig i ett socialt sammanhang, både genom aktiva och passiva möten.Parker
har goda förutsättningaratt tillgodose det behovet och ge en känslaav
delaktighet och hemmahörande.
Barn som vistas mycket i naturen ärofta friskare, mindre stressade, har
bättre motorik, högrekoncentrationsförmågaoch bättreminne.
Forskningsresultat visar ävenatt barn med stor tillgångtill grönytori högre

Parker som kan nyttjas på många olika sätthar goda förutsättningaratt bli
mötesplatser.

grad utvecklar sin empati och kreativitet.
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VAD BETYDER DETTA FÖR TYRESÖ-?

UPPFÖLJNING

Tyresös parker har ett innehålloch utformning som tilltalar mångai olika
livsituationer. Innehålletärstimulerande, uppmuntrar till samtal och
spontana möten.Det finns plats förstörrefolksamlingar, evenemang och
aktiviteter i de störreparkerna.

Vart femte årföljsmålbildenupp internt, med start 2024.
Med enkät:
• Har medborgardialog tillämpats? Har vi tagit tillvara Tyresöbornas
på
önskemål,synpunkter och lokalkännedom?
• Har våranyanlagda
parker haft intentionen att skapa mötesplatser?
• Har vi involverat berördai andra
projektskeden fören samsyn mellan
olika delar av kommunen?

Alla parker ärinkluderande och välkomnandemed sittplatser, åtgärderför
förbättradtillgänglighetoch markerade och inbjudande entréer.
Vi skapar förutsättningarförsamutnyttjande av parker och grönytor, såatt
olika åldersgruppervistas inom samma yta eller i anslutning till varandra.
Ett exempel kan vara sittplatser och vackra planteringar, möjlighettill grill
eller picknick, boule och utegym vid lekplatser och platser förungdomar.
Tyresöbornaärgenom medborgardialog delaktiga i utvecklingen av parker
och grönstrukturoch bidrar med lokalkännedom. Pådet viset fårvi ett ökat
användandeom omhändertagandeav dessa platser.
Större parker med mötesfunktionerligger strategiskt i lägendärdet ärlätt
att stanna till. Det äri knutpunkter mellan olika bostadsområden,nära
skola, förskola,störrenaturområden, grönstråkoch kollektivtrafik föratt
skapa mötesplatseroch bidra till ökadsocial hållbarhet.
Kommunen arbetar medvetet med att ökakunskapen och nyfikenheten för
Tyresösnatur och parker, bland annat genom Tyresönaturskola.
Tyresöbornaärvana att vistas i grönområdenoch har en förståelseförvår
miljöoch vårtklimat.

Kommunens odlingplatser <0dla utan trädgärd>integreras med sittplatser, grill
och liknande, med förutsättningarförbådeaktiva och passiva möten.
f\.:,Aa
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LÄSTIPS:
Det finns ett gott samarbete inom kommunens olika förvaltningar,
avdelningar och enheter med en samsyn på frågorsom rörpark och natur.

Naturvårdsverkets »Den nyttiga utevistelsen".
@a
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VARIERAT
VARFÖRÄR»VARIERAT«VIKTIGT?
Vi behöverolika saker frånutemiljönberoende påvår
personlighet, bakgrund och livssituation. Vårautemiljöer
behöveråterspegladet föratt tilltala mångaolika personer.
Tvåverktyg som används föratt tydliggöraoch utvärderainnehåll, funktion
och karaktärerär»Parkkaraktärer«och »Sociotopvärden«.Ju fler
parkkaraktärer och sociotopvärdenen plats innehåller,desto fler lockas dit.
Med sociotop menas ungefär»människanslivsmiljö«.
Föratt nåFN:s globala klimatmålbehövervi säkra förutsättningarför
biologisk mångfald, som äravgörandeförett resilient samhällebåde för
människaoch miljö. Fragmentering, minskade ytor och sämre kvalitet på
grönytoroch klimatförändringarärnågraav de utmaningar som dominerar
i Stockholms län.
Närnaturen ger plats förnaturlek, som uppmuntrar barnen till att lärakänna
naturen och självaskapa en fri lek, till skillnad frånen förprogrammerad
lekplats.
Naturen och därmedvåramindre grönytorväckeren såkallad »mjuk
fascination«som hanteras med vårspontana uppmärksamhet, till skillnad
frånden riktade och mer energikrävande uppmärksamheten som dominerar
närvi befinner oss i mer urbana miljöer.Naturen ger oss alltsåvilsamma
sinnesintryck som samtidigt lämnarutrymme förkontemplation och
återhämtning.

De återkommandemönstersom finns i naturen har en förmågaatt göra oss
människorharmoniska, pågrund av deras balanserade komplexitet.
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Tyresöshar en bredd av parker och närnatursom har olika innehålloch
karaktäroch lockar mångaTyresöbor.De erbjuder på olika sättsociala,
lekfulla, öppna,lugna och avskilda miljöer.

Alla grönytorstärkerden biologiska mångfaldenoch har olika uttryck och
innehåll,beroende på dess naturliga förutsättningar.Närnaturenoch
framföralltden som bestårav skogspartier bevaras föratt säkerställaskydd
av deras höganaturvärdenoch de viktiga biotoper de utgör.
Vi anläggermångfunktionellagrönytorsom ocksåbidrar till flera olika
ekosystemtjänster.

I störreparker finns plats föraktivitet och möten,i fickparkerna finns
möjlighetatt pausa i omsorgsfullt utformade och detaljrika rum som ger
vilsamma sinnesintryck. I närnaturen och de störrenaturområden finner vi
ett lugn och mjuk fascination införinnehålletoch miljön.Det gördet enkelt
förTyresöbornaatt leva ett hälsosamtoch aktivt liv, som äveninnehåller
vila och återhämtning.

UPPFÖLJNING

VAD BETYDER DETTA FÖR TYRESÖ?

Tyresös parker äralla individuella och platsanpassade, har höga
prydnadsvärden och material som åldrasvackert. Det som ärunikt med
varje plats omhändertas i utformningen.
Äldreoch andra hemmavarande finner ett socialt sammanhang i våra parker
dåde ger plats förmötenoch aktivteter föralla åldrar. Ungdomar och barn
kännersig välkomnaoch delaktiga i utemiljönoch tar ansvar förden.
Ungdomar involveras i planering och utformning och fårta ansvar försin
närmiljögenom exempelvis sommarjobbsprojekt.

Vart femte årföljsmålbildenupp internt, med start 2024.
Med enkät:
• Har
parkens gestaltning utgåttfrånoch tagit tillvara på dess befintliga
och unika förutsättningar?
• Har vi bevarat uppvuxna träd, karaktärsgivandebergshällarmm?
• Har vi med gestaltningen ökatförutsättningarförbiologisk mångfald
och andra ekosystemtjänster?
Med GIS-analys:
• Innehållerde större
parkerna (kommundelsparker och lokalparker) en
variation av sociotopvärden och parkkaraktärer?
• Finns en variation och bredd av
parkkaraktärer och sociotopvärden
mellan parkerna?

Mångfunktionella parker med innehåll som exempelvis lekutrustning,
utegym, djurhållning, café/kiosk,möjlighetatt ätamedhavd matsäck
fungerar som attraktiva mötesplatseroch besöksmålförhela kommunen.
E5S23
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LÄSTIPS:
Boverkets rapport »Landskapets upplevelsevärden«.
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Såhärska vi göra

SÅHÄRSKA VI GÖRA
Tänka NÄRA,TILLSAMMANS, VARIERAT närvi
planerar, projekterar, anläggeroch förvaltarparker
och natur i Tyresö.

Följa upp målen genom en enkätundersökningvart
femte år,bådeförTyresöbornaoch internt inom
verksamheten.

Använda parkstrategins »Riktlinjerförpark och
närnatur«som ett hjälpmedelföratt nåmålen.

Arbeta fören balans mellan planering och förvaltning,
säatt alla parker kan omhändertas pä rättsätt.Som
stöduppdateras och digitaliseras skötselptanför
närnatur. Parker delas in enligt tre olika
skötselkategorier.Alla skötselplanerkopplas till
kommunens digitala parkprogram.

h* •r

Arbeta fören ökadförståelseförett projekts olika
skeden från planering och genomförandetill
förvaltning,och ett gott samarbete mellan ansvariga
förrespektive skede.

Ta fram verktyg som konkretiserar strategin och
hjälpeross att arbeta vidare mot visionen.

^^
'4:-::~

Så härska vi göra

DETTA SKA TAS FRAM
En åtgärdsinriktadparkplan.

Tillämpningav skadelindringshierarkin.

LekplatspLan.

•

Rutin föröverlämnandeav projekt frångenomförande
till drift och underhåll.

•

Digitaliserade skötselplanerförnärnaturoch de olika
parkskötselniväernai kommunens skötselprogram.

•

Projekterings- och anläggningsanvisningar.
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Såhärska vi göra - Riktlinjer förpark och närnatur

RIKTLINJER FÖRPARK OCH NÄRNATUR
Riktlinjerna ärtill föratt konkretisera visionen genom att säkerställaen tät
och sammanhängande grönstrukturmed värdefulla parker och natur i
Tyresö,äveni kommunens tätbebyggdadelar.
Riktlinjerna förnärhet, storlek och innehållkan inte uppnås föralla parkoch naturytor i alla områden pågrund av befintlig bebyggelsestruktur och
topografi. Dåriktlinjerna inte kan uppnås kompenseras det genom att
anläggaoch tillgängliggöraandra parktyper, naturytor och gröna stråk.
Hänsyntas alltid till landskapsbilden, områdets karaktäroch framtida
utvecklingsplaner. En sammanhängande grönstruktureftersträvas alltid.
I alla kommundelar behövslokalparker, som ärviktiga mötes-och
lekplatser oavsett bebyggelsestruktur. I tätbebyggdaområdenärdet viktigt
att den närnatursom finns bevaras och att det finns lokalparker med
förutsättningarförmötenoch lek.
Vårvision vid planering av nya områdenäratt förutsättningarför
vardagsgrönskäska finnas inom 50 m, lokalpark och närnaturska nåsinom
200-300 m. I områden utan egen tomt ska dessutom fickparker finnas inom
200-300 m föratt erbjuda lugna grönarum i närområdet.
De olika park- och naturtyperna varierar i sitt fysiska innehålloch
anläggningsgrad. Sociotopvärdenbeskriver de funktioner och upplevelser
som finns i grönområdenoch parkkaraktärerna sammanfattar de olika
karaktäreroch värdensom människorefterfrågari parker och
naturområden. Vi börsträvaefter att erbjuda en bredd av sociotopvärdea
och parkkaraktärer föratt tilltala mångaoch se till att grönområden
används.

Exempel fysiskt innehåll
KOMMUNDELSPARK

Planteringar, naturlig vegetation, sol- och
regnskydd, tillgängliglekutrustning,
sittplatser, bord, grill, toalett, god belysning,
papperskorg, öppnaytor, mindre
platsbildningar.

LOKALPARK

Planteringar, naturlig vegetation, sol- och
regnskydd, lekmöjligheter,sittplatser,
bänkbord, grill, toalett, god belysning,
papperskorg.

FICKPARK

NÄRNATUR

Planteringar, sittplatser, pergola, spaljéer,
markbeläggning, konst, vatteninslag, god och
stämningsgivandebelysning, papperskorg.
'^1^

synes opåverkadnatur.
Sittplatser, stigar.

VA R DAG S GRÖNSKA

Naturelement, växtlighetav olika slag.
Sittplatser.

STRÖV-

Relativt orördnatur, med rekreativa inslag,
gängvägar>belysning i viss utsträckning.

OMRÅDE
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Exempel parkkaraktärer

Skötsel

Storlek

Närhet

KOMMUNDELS- Social samvaro, lekplatslek, blomprakt,
evenemang, folkliv, grönoas, kulturmiljö,
py\ R |<(
bad, bollspel, djurhållning,kndform,
naturlek, odling, parklek, picknick,
promenader, ro, sitta i solen, torghandel,
uteservering, utsikt, backåkning.

Det rymliga, det rofyllda,
det artrika, prydnadsvärde,
det lekvänliga,idrott (träning),
festplatsen, kulturhistoria,
vattenkontäkt.

Låg - hög(delar)
Park/
närnaturvård.

Minst l ha:
10 000 m2.

En i varje tätbebyggd
kommundel; Trollbäcken,
Bollmora och Strand. Enkelt
nåbartill fots, cykel eller med
kollektivtrafik.

LOKALPARK Social samvaro, lekplatslek, blomprakt,

Det rofyllda, det artrika,
prydnadsvärde, det lekvänliga,
idrott (träning), kulturhistoria,
vattenkontakt.

Låg - hög(delar)
Park/
närnaturvård.

Helst 1000 m2.

Inom 200 - 300 m i tätbebyggt
område. I övrigtvarierande
efter förutsättningaroch
behov. Enkelt nåbartill fots,
cykel eller med kollektivtrafik.

Det rofyllda, det artrika,
prydnadsvärde, kulturhistoria.

Hög.
Parkskötsel.

Minst 100 m2.

Inom 200 -300 m i område
utan egen tomt.

Kulturhistoria, det rofyllda.

Närnaturvård.

Minst 3000 m2.

Inom 200 - 300 m där
förutsättningarfinns.

Exempel sociotopvärden

naturlek, odling, picknick, promenader, ro,
sitta i solen, djurhållning, utsikt, bollspel,
kulturmiljö,landform, backåkning.

FICK PÄR K Blomprakt, grönoas, ro, sitta i solen,
kulturmiljö,social samvaro.

NÄRNATURBlomprakt, grönoas, landform, sitta i solen.

VARDAGSGRÖNSKA

Låg-medel.
Närnaturvård/

Blomprakt, ro, landform, sitta i solen.

Alltid inom 50 m.

park/gata.

STRÖVOMRÅDE

Bäd, naturlig blomprakt, naturlek, picknick,
plocka svamp och bär, sitta i solen,
promenader, cykling, ro, skidor, skridskor,
utsikt, naturstudier, vild natur.

Det vilda, det rymliga,
det rofyllda, artrikedom,
prydnädsvärde,kulturhistoria,
det lekvänliga,vattenkontakt.

Naturvård.
(Har egna
skötselplaner)

Enkelt nåbartill fots, cykel
eller med kollektivtrafik.
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TRE SKÖTSELNIVÅERFÖRPARKER
Tyresös parker delas in i tre olika skötselnivåer.De innebärolika
skötselintensitetoch därmedolika kostnad i skötsel.Med hjälp av detta kan
vi på ett bättre sätt planera fören balans mellan vad som anläggs och hur
det kan och behöverskötas.
Ambitionen äratt alltid säkerställaen god skötsel,vilket ställerhögakrav på
planering och kvalitet i anläggningoch etableringsfas dåframtida
skötselåtgärderförebyggs.Under projekteringen tas alltid hänsyntill
framtida drift och underhåll. Driftansvariga ärinvolverade i gestaltningen
och granskar handlingar föratt säkerställaen bra skötsel.
Oavsett skötselnivåerärTyresösalla parker välgestaltademed höga
upplevelscvärden,tydlig rumslighet och förutsättningarförbiologisk
mångfaldoch andra ekosystemtjänster.
Gestaltningen utgåralltid frånvad som finns påplatsen, som uppvuxna
träd, topografi, mikroklimat mm och förstärksmed exempelvis förändrade
skötselåtgärdersom uppstamning av trädföratt förbättrasikt och ge ett
nytt uttryck, komplettering av växtmaterialsom buskar och solitärträd,
förtydligandeav entréeroch nya sittplatser.

Lågintensiv. Exempel på en välgestaltad park som inte kräverintensivt underhåll.

LÄGINTENSIVSKÖTSELNIVÅ
Tyresös parkbestånd börtill störstadelen beståav denna nivå. I dagslägetär
Peter Korns plantering i Trinntorp ett bra exempel på blommande
parkmiljö som kräverlågintensivskötsel.
Exempel på innehåll: Gräsmatta,ängsyta,hårdgjord yta utan fogar (ex
stenmjöl),träd, friväxandebuskar, lökväxter,enkla marktäckande
perennplanteringar som ärvälanpassade till växtplatsen, sittplatser,
papperskorg, belysning.
Skötselmoment:Klippning av gräsyta eller gångar i ängsyta, slätter,viss
beskärningbuskar och träd,viss ogräsrensning,städning, tömningav
papperskorg, underhållav möbleroch belysning. Årligtillsyn, vår-och
höststäd.
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Medelintensiv. Materialmöten och perenner som krävermer underhäll.

Högintensiv.Vattenkonst, perennplanteringar och stenläggningari Uppsala
Stadspark.

MEDELINTENSIV SKÖTSELNIVÄ

HÖGINTENSIVSKÖTSELNIVÄ

Parker på medelintensiv skötselnivåbörutgöraen mindre del av Tyresös
parkbestånd. Idag utgörsde av centrala Fornuddsparken.

Dessa parker börutgöraen liten del av Tyresös parkbestånd. Idag utgörsde
av Stadsparken.

Exempel på innehåll: Gräsmatta,hårdgjord yta med fris (ex stenmjölmed
fris av smågatsten), träd,buskar/häck som kräverbeskärning,lökväxter,
marktäckande perennplanteringar som tålväxtplatsen, ev.
bevattningsanläggning, sittplatser, bryggor/spänger, papperskorg,
belysning, viss lekutrustning.

Exempel påinnehåll: Gräsmatta, sten-/plattlagd yta, gångar med fris, träd,
buskar/häck som kräverbeskärning, lökväxter,mer avancerade
perennplanteringar, bevattningsanläggning, konstnärligutsmyckning, ev.
vattenkonst, möbleringsom ärej ärstandardsortiment (ex sittplatser,
pergola, hammock, papperskorg, belysning) lekutrustning.

Skötselmoment:Klippning av gräsyta, kantskärningi materialmöten,
etablerings- och underhållsbeskärningbuskar och träd, ogräsrensning,
städning, tömningav papperskorg, underhållav möbler,belysning och
bryggor/spänger.Tillsyn fler gånger/år,vår- och höststäd.

Skötselmoment:klippning av gräsyta, ogräsrensingav hårdgjorda ytor,
kantskärningi materialmöten,etablerings- och underhållsbeskärning
buskar och träd, ogräsrensning, städning, tömningav papperskorg,
underhållav möbleroch belysning. Veckovis tillsyn, vår-och höststäd.

23

Såhärskavi göra - Finansiering av parker och närnatur

FINANSIERING AV PARKER OCH NÄRNATUR

DRIFTSBUDGET FÖRSKÖTSEL

Föratt nåvisionen förTyresös parker och närnaturbehövervi på ett klokt
sättinvestera i våra grönytor. Arbetet med kommunens parker och närnatur
finansieras på olika sätt, genom löpandedriftsbudget förplanering
respektive skötsel,genom projektspecifika investeringar och
medfinansiering.

Löpandedriftsbudget beräknas utifrån schablonsiffror förde tre olika
skötselnivåernaförpark i förhållandetill park- och närnaturbeståndoch
presenteras i förslagtill investeringstakt.

BUDGET FÖRETABLERINGSFASEN
Genom att projektera fören fungerande skötsel,säkerställakvalitet i
anläggningoch satsa på etäbleringsfasen sparar vi in pengar påatt undvika
framtida svårighetermed att förvaltaen ny park.

DRIFTSBUDGET FÖRPLANERING OCH PROJEKTERING
Driftsbudgeten finansierar det löpandearbetet planering av nya parker
och åtgärderinom närnatur. Häringår framtagande av parkplan, viss
projektering, skötselplaneroch de övrigaverktyg som behövertas fram för
att genomföra strategin.

Vid nyanläggningaroch uppriistningar av pariser äretableringsfasen avgöcmde
förhur anläggningen etableras. Etableungsfasen ärtiden direkt efiter ätt
anläggningoch börvara tre årlång. I det härskedet läggs grunden förden
framtida skötsekt.Bland annat ogräsrensas perennrabatter intensivt tills
växternahar etablerat sig ordentligt och planteringarna blir slutna, vilket
innebärmycket lite ogräsrensningi den fortsatta skötselnefter
etableringsfasen.
Föratt säkerställaen bra etableringsfas tillsätts en budget företableangsfasen för
vatje projekt Den börmotsvara 3 x kostnaden förlöpandeskötseln.En satsning
på etableringsfasen innebäratt vi sparar pengar i framtida skeden och får
parkanläggningar som hållerhögkvalitet.

Landskapsarkitekter inom planeringsansvarig avdelning leder, förankrar
och genomfördet fortsatta arbetet med parkstrategin i närasamarbete med
ansvariga förskötselav kommunens grönytor.
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INVESTERINGSPROJEKT
Ett investeringsprojekt ärett specifikt projekt med en tillsatt budget, som en
ny park eller program förgrönakilar. Parkinvesteringsprojekten följer
kommunens investeringsprocess.
Parkstrategins riktlinjer förpark och närnatursamt den åtgärdsinriktade
parkplanen används som underlag förprioritering av åtgärderoch val av
platser.

EXPLOATERINGSBIDRAG
Vid nybyggnadsprojekt har kommunen i flera fall nyttjat
exploateringsbidrag föratt upprusta eller anlägga grönytori direkt
anslutning till exploateringsprojekt. Exploateringsbidrag som form kan
komma att omprövas pågrund av nya redovisningsregler. Under
förutsättningatt kommunen fortsätteranvändaexploateringsbidrag kan det
bli ett verktyg äveni framtida finansiering av nya parker, åtgärderför
värdefullanaturytor eller annan förbättringav grönstrukturen.

MEDFINANSIERING
Medfinansiering söksförlämpliganyanläggnings-och utvecklingsprojekt.
Olika typer av medfinansieringsmöjligheterkartläggs och sammanställs.
Den tid som krävs föratt utreda och sökabidrag ärnödvändigoch ses som
en satsning på utvecklingen av Tyresös parker och närnatur.
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TA FRAM PLANER OCH RUTINER
Föratt konkretisera och förenklaarbetet vidare mot visionen behovet
följandeverktyg tas fram.

ÄTGÄRDSINRIKTADPARKPLAN
I parkplanen föreslåsnya parker och åtgärderi närnatur, med
utgångspunkti mer djupgående inventeringar och analyser. Härredovisas
kommunens grönstrukturmed befintliga parker och närnatur samt
bristområden.
Eventuella planändringar föratt skydda eller utveckla närnatur och park
föreslåsi det här skedet.
»Riktlinjerförpark och närnatur«som presenteras häri parkstrategin är
underlag förparkplanen. Föreslagnaåtgärderstämmervälöverrensmed
utvecklingsstrategin i Tyresösöversiktsplan.Befintliga underlag som Tyresö
grönplan, Grönstrukturplanoch Rekreationsrapport används, tillsammans
med inventeringar och GIS-analyser.
Värdefulla parker och närnaturytorfinns i vissa fall äveninom icke
kommunägdmark, som exempelvis Granängsringen, parkrummet vid
Sikvägenoch Krusbodas stora lekpark. Dessa grönytoruppskattas av
många.De tas med i inventering och analys och vid behov påbörjasdialog

I parkplanen hanteras Tyresös grönakilar: Farmarkilen, Wättingekilen,
Petterbodakilen och Strand-Brevikskilen. I arbetet inventeras ekologiska
och rekreativa värdenoch förslagtill utyeckling presenteras. Ävenmötet
med intilliggande bebyggelse hanteras.
Prioritering av åtgärderbaseras på övergripandeinventeringar, analyser och
medborgardialog som genomförts i arbetet med parkstrategin, samt
översiktsplanensutvecklingsstrategi. Befolkningstäthet,exploateringstakt,
andel hårdgjordäytor, tillgångtill grönytoridag (ävenpåprivata tomter och
bostadsgårdar) och grönstrukturens täthetpåverkarprioriteringen.

LEKPLATSPLAN
Tyresöslekplatser äri stort behov av upprustning. Majoriteten av de
lekplatser som finns lever inte upp till krav på tillgängligheteller belysning.
Tillgångentill en lekplats skiljer sig mycket mellan kommundelarna och
mångabostadsområdensaknar ävenhelt tillgångtill en kommunal lekplats.
De kommunala lekplatserna ärtillsammans med våra parker och torg våra
viktigaste offentliga rum. Härska man som barn oavsett bakgrund och
boende kunna fåutlopp försin nyfikenhet, energi och fantasi. Det äräven
en social mötesplats.
Lekplatsplanen ska vara åtgärdsinriktadoch konkret sägahur vi ska
utveckla våralekplatser.

med fastighetsägare.
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SKADELINDRINGSHIERARKIN

SKÖTSELPLANER

Föratt säkra fortsatt god tillgångtill vardagsgrönskaoch en finmaskig
grönstrukturska vi strävamot att vid exploatering tillföranaturvärdendär
det behövs.Dåärdet viktigt att tänkautanfördetaljplanegränsen, se till
grönstrukturen som en helhet och ha ett långt tidsperspektiv. Föratt
begränsa förlustav värdefullaekosystemtjänsteroch tydliggöravilka
värden som finns påplatsen användervi oss av skadelindringshierarkin.
Den går ut på att i förstahand undvika skador, i andra hand skadebegränsa,
i tredje hand restaurera och som sista alternativ kompensera skador.
Vid exploateringsprojekt bådei kommunal regi och med externa
byggaktörerska vi tillämpaskadelindringshierarkin. Måletäratt nyttja den
ävenvid mindre projekt föratt undvika förlustav befintliga värden.

Alla parker delas in i skötselkategoriernaoch informationen läggsin i
kommunens skötselprogram,tillsammans med individuella skötselplaner.
Befintlig skötselplanförnärnaturuppdateras i samarbete mellan
kommunens landskapsarkitekter, kommunekolog och naturvårdschef.Den
digitaliseras och läggsin i kommunens digitala skötselprogram.Det blir
därigenomtydligt hur närnaturenska förvaltasoch vem som ansvarar.
Skötselnska vara rekreadonsinriktad, bjuda in till naturen och värna
naturvärden.

Avtal/anvisning

Steg 1. Undvika;

Planeringsförutsät|BtE||gRi"

negativ påverkan
undviks

Detaljplanearbete

Antagande r
Avtal/anvisning

Steg 3. Utjämna;
(U
J3

U)
-o

~~"""-~'""'^
Steg 2. Minimera; |
negativ påverkan kan ]

PROJEKTERINGS- OCH ANLÄGGNINGSANVISNINGAR
Föratt säkerställakvalitativa anläggningarsom går att skötaoch underhålla
tas anvisningar förprojektering och anläggningfram. De läggsin i
kvalitetsprogram till detaljplaner och används som underlag förskisser och
projektering, bådeinternt och förkonsulter. Tas fram i samarbete mellan
kommunens landskapsarkitekter, projektorer och driftansvariga förpark.

inte undvikas, men
minimeras.

negativ påverkan som
inte kan undvikas eller
minimeras, utjämnas
j sitt funktionetla
sammanhang.

Steg 4. Ers,
jnegativ påverkan som inte kunnat undvikas, minim
;r utjämnasi sitt funktionella sammanhang far
annat sätt.

Illustration av skadelindringshierarki, hämtadfrånEkologigruppen

RUTIN FÖRÖVERLÄMNANDE
Föratt säkrakunskapsåterföring,återkopplingoch en smidig övergång
mellan projektets genomförandefas,etableringsfas och drift tas en rutin
fram föröverlämningsskedetdäremellan.Avsikten äratt förbättra
kontakten mellan ansvariga förrespektive fas och förståelsendäremellan,
en bättreöverblicköverett projekt frånbörjantill löpandeunderhålloch i
slutändanmer lättsköttaoch hållbarautemiljöer.Rutinen tas fram i
samarbete mellan berördainom respektive projektfaser.
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BILAGA: PARK OCH NATUR l TYRESÖIDAG
ÖVERGRIPANDEGRÖNSTRUKTUR
Tyresöhar stora naturområden, s.k. strövområdenmed mångarekreativa
och ekologiska värdenkopplade till dem. Inom kommunen finns flera
naturreservat samt en stor del av Tyresta nationalpark. Tyresösskärgårdoch
de stora naturområdenautgörströvområdendär man fritt kan gå ut i natur
och mark. De har bådenationellt och regionalt värde.
I centrala delarna av Tyresöfinns en sammanhållen rekreativ grönstruktur.
Ävenpå Brevik finns väl sammanhållen grönstruktur, som har mer kuperad
terrängoch därförinte erbjuder sålättillgängliganaturområden.
Grönstruktureni västraoch nord-östraTyresöärbristande. Därfinns
grönskainom privata trädgårdar,men inte någonsammanhängande
struktur med värdekärnor,parker och grönastråk.

TYRESÖSGRÖNAKILAR
Tyresösegna grönakilar bestårav natur- och parkområden som länkax
samman de östligaoch västligakommundelarna med de stora
naturområdenai Tyrestakilen. De tre kilarna har även tvärkopplingar
sinsemellan som ärmycket värdefulla. Kilarna äroerhörtviktiga för
kommunens sammanhängande grönstruktur, förspridning av växteroch
djur och möjlighetenförTyresöbornaatt rörasig frånexempelvis Tyresö
centrum till Alby naturreservat via ett gröntstråk.
Farmarstigens kilområde (benämns som Farmarkilen) sträckersig från
Tyresta nationalpark via Gammelströmoch Barnsjönsblivande
naturreservat mot Skrubba, som utgörett svagt gröntsamband.

Centrala Tyresöskilområde (benämns som Wättingekilen) utgårävendet
frånTyresta och Gammelströmoch sträckersig längsWättingestråketin
mot Tyresöcentrum föratt övergåi ett svagt gröntsamband mot Erstavik
och Nackareservatet. Petterbodaängenskilområde (benämns som
Petterbodakilen) binder samman Bergholms och Rakstas grönområden,
Tyresta och Gammelströmvia Alby naturreservat och sträckersig via
Petterboda ängarin mot Tyresöcentrum och upp mot Erstavik, därsista
partierna utgörsvaga grönasamband. Mellan Alby naturreservat och
Nackareservatet finns ett regionalt svagt gröntsamband i Tyrestakilen.
Tyresöstrands kil (benämns Strand-Brevikskilen) har även den svaga gröna
samband mot Erstvik i norr och Brevik i söder.

TYRESÖBORNASBÄSTAPLATSER
Medborgardialogen som genomfördesi börjanav 2019 visar att
Tyresöbornasabsoluta favoritplats ärAlby med omgivningar. De vanligaste
att görapåplatsen äratt promenera, njuta av växtligheten, finna ro och
motionera. Ävenpicknick, beundra utsikten, sitta i solen, se påintressant
landskap äromtyckta sysselsättningar.ÄvenSlottsparken och Notholmen
samt Fornuddsparken inklusive fornlämningsområdetärspeciellt
välbesöktaoch omtyckta av Tyresöborna.Därefterkommer Barnsjön,
Stadsparken, gångstråkenkring Gammelströmoch Långsjönsamt Tyresta
naturreservat. I övrigtvar platser längs kommunens kust och sjöarpopulära
och ävenPetterboda ängar,Fnyskens odlarförening,Kokrdammarna och
Wättinge gårdsvägnämndes som favoriter.
Det Tyresöbornaönskarmer av äratt kunna njuta av växtlighetoch
blommor, promenera, leka/ta barnen till lekplats, finna ro och sitta på
uteservering.
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ONT OM PARKER
I Tyresöråderbrist på de rekreativa värden som finns i anlagda och
välsköttaparker. Blommande perennrabatter, omhändertagnamötesplatser
försocial samvaro och lekmöjligheterärexempel på sådanavärden. I delar
av kommunen finns relativt god tillgångytor planlagda som park, som dock
i realiteten ärnärnatureller ytor utan varken rekreativa värdeneller
naturvärden.
Tyresökommun ägerinte all mark inom kommunen och kan därförinte
styra överalla park- och naturområden. Exempelvis ägsTyresöslottspark av
Nordiska museet. Ävenandra värdefulla grönytori form av parker och
närnaturfinns inom privtägd mark, men har stor betydelse förden
sammanhängande grönstrukturen.
Planlagd parkyta med potential, i LindaLen.
Sta d spad

Tyresöhar i dagslägetingen park som kan räknas som fickpark eller
lokälpark, pågrund av bristande innehåll, sociotopvärden, parkkaraktärer
och skötsel.Stadsparken och Fornuddsparken ärvåratvå
kommundelsparker. Kommundelarna Strand och Yttre Brevik, Dyviksudd,
Vissvass och öarnasaknar kommundelspark.

Fornuddsparken

Tyresöstvå parker, kommundelsparkerna Stadsparken och Fornuddsparken.

Tyresökommun äger grönytorutöverde som ärplanlagda som park och
natur. Förutomgrönytorsom inte ärskyddade enligt plan finns möjligheter
att förstärkaväxtlighetlängsvägaroch utveckla dem som grönakorridorer.
Mycket närnaturfinns påprivata villa- och radhustomter och bostadsgårdar.
Granängsringenoch parkrummet vid Sikvägenärtvåstörresådana ytor
med stora rekreativa värdenoch naturvärden.
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VÄRDEFULLNATUR
I de flesta delar av Tyresöfinns relativt god tillgångtill näraaturoch tnyeket
god tillgångtill strövområden.
Närnaturen bestårofta av bergknallar med mager hällmarkstallskogeller
öppnaföredetta åker- eller ängsområden,ibland med mindre kärrmarker.
Det finns ävennaturmark med välvuxnaekar och en del frisk granskog med
inslag av lövträdspeciellt i dalsänkoroch bergssidor mot norr.
Tyresöhar värdefulla partier av skog insprängdai bebyggelsestrukturen.
Dessa har till skillnad från störreskogar fåttståi fred och utvecklas fritt.
Därförhar de ovanligt höganaturvärden. Närnatureninnehållervärden
som inte går att återskapa.
Tillgången till närnaturbedömsrelativt god inom flerfamiljshusområdenai
kommunen, men dåligger viss del av den inom privat mark. I vissa
tätbebyggdavillområden finns bristande tillgångtill närnatur.
De flesta Tyresöbornahar mycket god tillgångtill strövområden.De ytor
som till översiktsplanensunderlagsrapporter kartlagts som strövområden
täcker4000 ha och kommunen har drygt 47 000 invånare. Detta ger ett snitt
på 850 m2 strövområdeper kommuninvånare. Oftast ligger dessa områden
inom promenadavstånd eller nås genom en kort resa med kollektivtrafik.
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BARNENS LEK OCH NÄRNATUR
Tyresökommun inventerade under 2009 skolornas och förskolornas
nyttjande av natur näraverksamheten. Resultatet sammanställdes2011 i
rapporten »Barnensnärnatur«och ärfortfarande aktuellt.
I rapporten framgårett antal närnaturområdensom ärsärskiltpopulära och
av stort värde förbarnen. Viktigt äratt de ärstörre,sammanhängande
områden. Några förskoloroch skolor saknar närnatursom ärlämpligatt
vistas i, främsti de västraoch centrala delarna av kommunen. I rapporten
föreslåsett antal åtgärderföratt ökatillgången genom att återskapa
naturliknande miljöeri lämpligalägen.
2017 genomfördes en lekplatsinventering i kommunen. Denna behandlar 19
st lekplatser spridda överTyresö.Mångaav lekplatserna äri dåligtskick och
ska åtgärdaseller i vissa enstaka fall tas bort föratt i framtiden ersättasav
nya om behov finns. Tillgången till lekplatslek ärlåg,med undantag för
delar av Bollmora. I Tyresöfinns ingen bemannad parklek och ingen
lekplats som ärfullt ut handikappanpassad.
Det finns goda förutsättningarförnaturlek i stora delar av kommunen, men
de kräverförbättringsåtgärder
förexempelvis ökadtillgänglighet.
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1.

Barnsjön-PrästängenGammetströmområdet

2. Alby naturreservat
3. Petterboda ängarsamt närområden
till dessa
4. Tyresöslottsområdet
5. Måndalsberget
6. Fomuddssparken
7. Skogsområdevid VästraFarmarstigen
8. Kyrkvägstriangeln

Teckenförklaring

9. Fatburen med omgivning
10. Grönområdetvid Tjärnstigen

Populäranärnaturomraden
Kommunala lekplatser 2019

Kartan visar de delområden som ärextra populära ättanvändai förskoleoch skolverksamheten. Dessa områdenärockså populära hos övriga
befolkningen i kommunen, vilket bekräftadesi enkäten som genomfördes
2018 i arbetet med strategin.
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