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Teckenförklaring

I Älvsjö finns en spolad isbana på Kämpetorps 
bollplan. Även intill parkleken i Kristallparken finns 
en gräsyta som spolas vintertid. På Långsjön finns 
en spolad naturisbana som är mycket populär under 
vintern. 

Strandparkerna är belägna i ett väderstreck så att 
de erbjuder sol under vinterhalvåret. Parkerna är 
populära och används under vintern för bland annat 
promenad, grillning och att sitta i solen. De flesta 
skridskoåkare utgår från strandparkerna när de ska åka 
på Långsjön. 

Genom att utveckla informationen om parkernas 
möjligheter och kvaliteter under vintertid kan vinter-
aktiviteter uppmuntras. Evenemang som ytterligare 
ökar intresset för vinteraktiviteter bör uppmuntras, till 
exempel tävling i snöskulpturer.

Riktlinjer för analyskartan: 
Pulkaåkning inom 500 meter.
Skidåkning inom 1000 meter.
Skridskoåkning inom 1000 meter.

Analyskarta vinteraktiviteter

Tillgångsanalys vinteraktiviteter, skala 1:40 000 (A4). Källa: Lantmäteriet.

Skidåkning

Pulkaåkning

Utpost skridskoåkning (plogad naturis) 

Skridskoåkning (spolad isbana) 

1000 m0

Älvsjös gröna vardagsrum
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Förskolor

Grundskolor

Teckenförklaring

Analyskarta förskolor och skolor

Tillgångsanalys förskolor och skolor, skala 1:40 000 (A4). Källa: Lantmäteriet.1000 m0

Tillgångsanalyserna har kompletterats med en karte-
ring av hundrastområden och skolverksamheter på 
följande sidor. Till dessa element har staden inga 
riktlinjer. 

Förskolor och skolor
Lekplatserna, naturlekplatserna och parkleken utnytt-
jas mer eller mindre av barngrupper från områdets 
förskolor och grundskolor. Områdena och platserna 
som barngrupperna utnyttjar mer är i högre grad 
utsatta för slitage och trängsel. 

Parkmarken intill förskolorna och grundskolorna är 
en värdefull tillgång som kan utnyttjas av verksam-
heterna. I den växande staden tenderar förskolorna 
och grundskolornas gårdar alltmer att bli mindre i 
yta. Trots att den allmänna park- och naturmarken är 
en värdefull tillgång kan den inte ersätta verksam-
heternas gårdar utan bör planeras och användas som 
komplement till dessa. Boverkets har beslutat om 
allmänna råd för friytor intill förskole- och skolverk-
samheter. Friytorna bör vara ändamålsenliga, ha goda 
ljus-, luft- och ljudförhållanden och vara placerade i 
direkt anslutning till verksamheten. 

I analyskartan är både kommunala och enskilt drivna 
förskole- och skolverksamheter markerade. Kartan 
visar att det i Långbro finns en hög tillgång på försko-
leverksamheter. Lägre tillgång finns i Herrängen och 
Långsjö. 

Älvsjös gröna vardagsrum

Analys övriga element
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Enligt stadens lokala föreskrifter ska hundar hållas 
kopplade på offentliga platser, med undantag för 
hundrastområden. Ett hundrastområde är ett utpekat 
naturområde eller en inhägnad hundrastgård. 

En hundrastgård är ett mindre inhägnat och uppskyl-
tat rastområde för hundar på gräs- eller grusyta där 
hundar kan släppas lösa. Hundrastgårdarna bör vara 
placerade en bit ifrån bostadsbebyggelse eftersom 
hundskall kan uppnå höga bullernivåer och anses vara 
störande. I Älvsjö finns en hundrastgård i Solberga-
skogen. 

Ett hundrastområde är ett friare rastområde som inte 
är inhägnat. Där får hunden springa lös under förut-
sättning att man har den under uppsikt och att den 
kommer när man kallar på den. Hundägaren är alltid 
ansvarig för den skada som hunden kan vålla. Nedan 
listas ett antal punkter som är viktiga att tänka på: 

• Under perioden 1a mars till den 20e augusti bör 
man vara särskilt noga med att ha tillsyn över sin 
hund ute i naturen för att inte störa vilda djur med 
ungar.

• Tikar ska under löptid vara kopplade när de vistas 
utanför inhägnade områden. 

• Hundar får inte vistas inom vissa områden eller 
vid vissa badplatser. Närmare information om 
detta finns på stadens hemsida. 

• Hundägarna ska alltid se till att deras hund inte 
orsakar skada eller obehag för andra.

Hundrastning (Olsson, 2014, t.v.), hundrastområde i Herrängsskogen (överst t.h) och hundrastgård i Solbergaskogen (ovan 
t.h). 

Hundrastning

Älvsjös gröna vardagsrum



78 |

Hundrastområde

Hundrastplats

Teckenförklaring

Analyskarta hundrastning

Tillgångsanalys hundrastning, skala 1:40 000 (A4). Källa: Lantmäteriet.

Stadsdelen har det övergripande ansvaret och beslutar 
om hundrastning inom sitt område. Inom staden finns 
en grupp som arbetar med riktlinjer för hundrastning. 
Arbetsgruppen består av de olika stadsdelarna samt 
Trafikkontoret som även ger råd om riktlinjer och 
policy. 

Hundrastområdena i Älvsjö ligger i Herrängsskogen, 
norra Solbergaskogen, norra Långsjöbranten och en 
strandpark vid Maskrosstigen. Kartan visar att hund-
rastområdena har en god spridning över stadsdelsom-
rådet. 

1000 m0

Älvsjös gröna vardagsrum
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Grönstrukturen består av två delar, den formella och 
den informella. Den formella strukturen utgörs av 
offentliga parker och naturområden medan den infor-
mella strukturen utgörs av resterande grönytor, som 
till exempel är privat eller ingår i ett verksamhetsom-
råde. Tillsammans bildar den formella och informella 
strukturen ett nätverk av gröna stråk. Stråken varie-
rar i storlek och utformning och består av allt ifrån 
bredare park- och naturstråk till smalare gång- och 
cykelvägar. 

Stråken binder samman olika målpunkter samtidigt 
som de stärker kopplingarna mellan olika områden 
och stadsdelar. För att skapa en sammanhållen grönst-
ruktur med tydliga samband är det viktigt att de gröna 
stråken förstärks och sammankopplas. 

Den gröna stråken är ofta populära och uppskat-
tade för bland annat promenader, hundrastning och 
löpning. Samtdigt kan de sociala värdena i de gröna 
stråken sammanfalla med ekologiska värden och 
kopplingar. Vissa stråk, som i skogsområdena, är 
tydliga och starka medan andra stråk som utmed 
Långsjön är otydligare och svagare. 

I vissa delar är de offentliga ytorna belägna som 
mindre öar i bebyggelsen eller längs gator. Att plante-
ra en allé kan vara ett sätt att visuellt koppla samman 
ytorna. Kopplingen mellan grönytorna kan då bli mer 
inbjudande samtidigt som de ekologiska sambanden 
förstärks. 

”Hälsans stig” längs grönt stråk vid Herrängsskogen. 

Gröna stråk

Älvsjös gröna vardagsrum
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I analyskartan är de tydligaste gröna stråken marke-
rade. Dessa är lokala gröna stråk som sammanbinder 
större och mindre grönytor. 

Även för de gröna stråken utgör de trafikerade lederna 
barriärer som bryter eller försvagar kopplingarna. 
Dessa leder är framförallt Åbyvägen, Södertäljevägen, 
Huddingevägen och järnvägen. Barriärerna försämrar 
kontakten mellan stadsdelarna och grönområdena 
och gör att stadsbilden bryts upp i olika beståndsde-
lar. Bristfälliga kopplingar finns längs Långsjön där 
sambanden bryts av villatomter som når till vattnet. 
Kopplingar saknas mellan olika stadsdelar där 
sambanden bryts av större trafikleder. 

För att få ihop områdena är det viktigt att se över 
länkarna som binder samman stadsdelarna med varan-
dra, inom och utom stadsdelsområdet. Vid de större 
bristande kopplingarna kan till exempel socio- eller 
ekodukter skapas för att kopplingen ska stärkas. 

Lokalt grönt stråk

Större grönområde

Mindre grönyta

Bristfällig koppling

Koppling saknas

Teckenförklaring

Analyskarta gröna stråk

Älvsjös gröna vardagsrum

De gröna stråken i karta

Älvsjös grönstruktur, skala 1:30 000 (A4). 1000 m0 500
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Strategier för Älvsjös gröna vardagsrum

Stadsdelsområdets parker ska bidra till ett rikt och hälsosamt stadsliv och möta den växande 
befolkningens behov. Tillgången till gröna mötesplatser och samband ska vara god. 

Utveckling av parker med höga 
upplevelsevärden och plats för alla

Kunskapen om livet i staden, om hur parker och 
grönområden fungerar, finns till stor del hos 
dem som bor nära eller använder platserna ofta. 
Att hämta in kunskap, erfarenhet och förslag 
från närboende och besökare ska fortsatt vara 
en viktig och given del av arbetet med park-
skötsel och upprustningar.

Metoder för medborgarmedverkan och åter-
koppling ska analyseras och anpassas efter 
projektets och brukargruppernas förutsätt-
ningar. Upprustningar och andra parksatsningar 
ska planeras så att om prioriteringar kan göras 
utifrån inkomna synpunkter och förslag.

Förbättrade förutsättningar för urban odling 
bidrar till ökad trivsel, gemenskap kreativitet, 
förbättrad folkhälsa och ökad förståelse för 
kretslopp och ekologiska processer. Avtal för 
stadsodling ska skrivas med intresserade fören-
ingar eller nätverk.

Stadens kanaler för att lämna förslag, synpunk-
ter och felanmälan ska även i fortsättningen 
vara viktiga verktyg för att länka samman 
staden med dess medborgare. 

Parkerna ska vara betydelsefulla mötesplatser 
för rekreation och aktiviteter. I parkerna kan 
årstidsväxlingar följas och naturens ljud och 
dofter upplevas. Parkerna skall vara anpassade 
för många olika typer av besökare.

Trygghet och tillgänglighet ska vara givna 
utgångspunkter i utvecklingen av parkerna.

Parkernas innehåll ska anpassas efter deras 
karaktär. Alla aktiviteter kan inte finnas över-
allt, därför renodlas upplevelsevärden i utpe-
kade parker.

Tillfälliga evenemang kan berika de offentliga 
parkerna. Kommersiella budskap får inte före-
komma i parkerna.

Parkerna ska främja folkhälsan och platser för 
fysisk aktivitet ska utvecklas.

Parkerna ska i högre utsträckning kunna använ-
das året runt. Möjligheterna till vinteraktiviteter 
ska utvecklas och förbättras. Solbelysta och 
vindskyddade platser ska tas tillvara.

Allmänhetens engagemang tas tillvara Dialogmetoder ska utvecklas för att passa alla 
typer av brukargrupper. Förslag och perspektiv 
ska fångas upp vid både planering och förvalt-
ning. 

Olika verksamheter ska användas som resurser 
och ingångar till samtal om parkutveckling med 
barn, unga och andra grupper.

Brukarmedverkan, där stadsdelen tecknar 
brukaravtal med medorgare eller föreningar ska 
uppmuntras och vidareutvecklas. 

Förslag från allmänheten om tillfälliga evene-
mang och andra initiativ som berikar parkerna 
ska uppmuntras.

Vid exploatering eller tillbyggnad som ger fler
boende i stadsdelsområdet ska möjligheten att
investera i kringliggande parker prövas, så att
dessa miljöer klarar ett ökat besökstryck.

Om natur- eller parkmark tas i anspråk för
annat ändamål bör förlorade gröna kvaliteter
och värden kompenseras i närområdet.

Förbättrade processer vid 
samutnyttjande av park- och naturmark
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