PÅGÅENDE OCH
BESLUTADE
PARKPROJEKT
Hornsbergs Strandpark, Kristinebergs Slottspark, Kristinebergs
Strandpark, Kungsholmstorg,
Lindhagenterrassen, Norr Mälarstrands Kaj, Rålambshovsparken,
Nelly Sachs Park och nya kolonier
vid Mariedal

FÖRSLAG TILL NYA PARKPROJEKT
Följande parker föreslås upprustas i första hand: Fredhällsparken (vid Fredhällsgatan), Jaktvarvsplan, Kronobergsparken, Plättlaggen, Pontonjärparken, Sankt Göransparken, gatuplanteringar i Stadshagen och på Ola Hanssonsgatan, parkerna på Kungsklippan, stranden vid Kungsbron, Vängåvan
(västra delen), Broparken, parktorg vid Essinge Brogata och parkerna vid
Strålgatan
Vill Du veta mer om eller har synpunkter på Kungsholmens parkplan kan Du vända
Dig till Kungsholmens stadsdelsförvaltning.
Parkmiljögruppen Norra innerstaden
Britt Mattsson tel 08 508 09 330
Box 3128, 103 62 Stockholm
info@kungsholmen.stockholm.se

Parkplan Kungsholmen
Plan för utveckling
2007
och skötsel av
Kungsholmens parker och natur

Du kan också läsa mer på www.stockholm.se/kungsholmen

Norr Mälarstrand är en del av det viktiga parkstråket mellan stadshuset och Fredhäll.

Rudbecksparken vid Rålambsvägen är en
värdefull grön oas.

Rålambshovsparken är en välbesökt aktivitetspark.

Inom Kungsholmens stadsdelsområde finns många
fina strandparker som t ex Luxparken på L Essingen.

www.stockholm.se/kungsholmen

INLEDNING
Ett förslag till PARKPLAN för Kungsholmens stadsdelsområde har tagits fram.
I planen beskrivs:
• Parkernas behov av framtida utveckling
• Förslag till angelägna åtgärder i parkerna
Planen ska dessutom vara ett underlag för stadens budgetarbete.

MÅLSÄTTNING
Skapa attraktiva och välskötta
parker för Kungsholmens
boende och besökare.

Kronobergsparken är en av Stockholms
karaktäristiska bergsparker, vars karaktär
är viktig att bevara.

ARBETSPROCESS för framtagande av parkplanen
Till grund för parkplanen ligger en inventering av samtliga parker som genomförts under sommarhalvåret 2007. Inventeringsresultatet har analyserats och
förslag till hur parkerna kan förbättras har tagits fram.
Planen är uppdelad i tre delar:

Del 1

Del 2

Del 3

Riktlinjer för utveckling
och skötsel av
Kungsholmens parker
och natur parker.

Beskrivningar
av varje enskild park.

Förslag till
åtgärder och
framtida utveckling.

FÖRSLAG TILLFRAMTIDA UTVECKLING
• Bevara och förstärk parkernas
karaktär och värden.
• Bevara och förstärk den biologiska
mångfalden.
• Bevara och utveckla stadsdelsområdets strandområden.
• Satsa mer resurser på parkernas skötsel
för att parkerna ska kunna tåla många
besökare och det stora slitaget.
• Rusta upp slitna parker så de blir attraktiva att vistas i.
• Öka tryggheten i parkerna genom
förbättrad belysning och röjning av
vegetation.
• Ta fram trädvårdsplaner för att få ett
varierat och olikåldrigt trädbestånd.
• Fortsätt påbörjat arbete att förbättra
• förhållandena för gatuträden.
• Ta fram skötselplaner för parker
och naturområden med prioritering.
på stränder och naturområden.
• Öka antalet finparker.
• Utveckla Stadshagslippan till en ny
stadsdeslpark.
• Utveckla Essingetorget till finpark.

Stadshagsklippan är ett viktigt naturområde som bör utvecklas.

Pontonjärparken är en omtyckt
kvarterspark som behöver upprustas

Naturen och parkleken i Vängåvan är
en grön oas för Essingeborna.

VÄRDETÄTA och ATTRAKTIVA
är många av Kungsholmens parker.
Flera av dem har kulturhistoriskt värde.
De är välbesökta med stort slitage som
följd. Skötselbehovet är stort.
Inom stadsdelsområdet finns flera
värdefulla naturområden och många
gamla ekar, varav en del är hemvist för
rödlistade arter.

BUDGET
För att uppfylla intentionerna i
Parkplan Kungsholmen 2007 behövs
en förstärkning av driftbudgeten.
Genom en större satsning på drift och
underhåll kan behovet av investeringar
minskas på sikt.
Kristinebergs nya strandpark

