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Platser

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

Långbro- Älvsjö

Beskrivning
Långbro- Älvsjö är belägen i stadsdelsområdets meller-
sta del. Stadsdelarna innehåller ett stort antal närpar-
ker 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 upp-
fördes ett sjukhusområde följt av ett antal småhus-
områden och fleramiljshus. Sjukhusområdet är idag 
omvandlat till en stadsdelspark som omges av bostä-
der och verksamheter. Kring år 1970 uppfördes Stock-
holmsmässan i den södra delen som idag är en mötes-
plats för både regionala och internationella besökare.  

För närvarande uppförs ny bebyggelse med bostäder 
och verksamheter i de centrala delarna av Älvsjö. 

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 Västerängsvägen- 
Svartlösavägen
94. Grönytor längs Bivägen
95. Grönytor längs Långbrovägen
96. Grönytor längs Pukslagargatan
97. Grönytor längs Spindelvägen
98. Grönytor längs Vivelvägen
99. Grönytor vid Långsjövägen- Sjätte-
novembervägen
100. Grönytor längs Trumslagargatan
101. Grönytor vid Johan Skyttes väg- 
Sjättenovembervägen
102. Grönytor längs Segervägen
103. Grönyta vid Långsjövägen- Klub-
bevägen
104. Grönytor vid Herr Stens väg- Stan-
darvägen
105. Grönytor vid Mässmotet
106. Grönytor vid Mässområdet

Stadsdelspark
67. Långbroparken
68. Vivelparken

Närpark
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- Skimmel-
vägen
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Skala 1: 12 000 (A4) 
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Översikt Långbro- Älvsjö
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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. 

Beskrivning
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 gång- 
och 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.

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.

1. Damm, 2. Lusthus, 3. Basketplan, 4. Nedsänkt gräsyta, 5. Stora Mans, 
6. Stora Kvinns, 7. Fornlämning.  
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Nedsänkt gräsyta framför Stora Mans. 

Äldre lindallé intill Stora Kvinns. 

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. 

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. 

Långbro- Älvsjö
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Gång- och cykelväg genom bostadsområde i den södra delen. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
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. 

Brygga i dammens södra del. 

Långbro- Älvsjö
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68. Vivelparken

Historik
Troligen tidigare betesmark under Långbro gård. 

Beskrivning
Karaktär och storlek: Stadsdelspark, 1.2 ha.
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. 

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. 

1. Lummig lekmiljö, 2. Träbrygga, 3. Pergola, 4. Multisportarena, 
5. Förskola, 6. Bollplan. 
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Lek- och aktivitetsytan i söder med bland annat klätterställning och multisportarena. 

Gångslinga genom lummig miljö med trästockar. 

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 lek- 
och 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. 

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. 

Långbro- Älvsjö
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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.

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.

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. 

1. Trätrappa och jätteek, 2. Naturmark, 3. Fornlämning och anlagd parkmiljö, 
4. Hamlade askalléer. 

Vallvägen

Långbrovägen
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Parksoffa framför planteringsyta. 

Naturmark med hällmarksskog och kala hällar. 

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. 

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. 

Långbro- Älvsjö
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Mål
Bevara nuvarande karaktär.

Strategi
Värna 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. 

Öppna gräsytor med fruktträd. 

Långbro- Älvsjö
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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. 

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. 

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

Öppna och slutna partier med träddungar och gräsytor. 

1. Småbarnslek, 2. Cirkulär yta, 3. Lekplats, 4. Lusthus, 5. Boulebana, 6. Sittyta. 
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Parksoffor med utblick mot rosenbuskage.  

Småbarnslek med gungdjur, lekstuga och sandlåda med bakbord. 

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. 

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. 
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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
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. 

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. 

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. 

Öppen gräsyta inramad av grönska. 

1. Den västra ovalen, 2. Den östra ovalen. 
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Vindlande gångväg mot Viktoriaparken.

Sittyta med parksoffor kantade av buskage. 

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. 
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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. 

Värden
Upplevelse: Lek, picknick och grön oas.  

Analys
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. 

Lekyta med varierad lekutrustning i den södra delen. 

1. Den norra lekytan, 2. Bergshäll, 3. Den södra lekytan, 4. Sluttande naturmark. 
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Smal gångväg genom naturmark. 

Kal klipphäll mellan lekytor. 

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. 

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.   
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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. 

Värden
Upplevelse: Lek, picknick, sitta i solen och bollspel.
Ekologiska: Del av spridningskorridor. 

Analys
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. 

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

1. Naturmark i den västra delen, 2. Högvuxna kornellbuskage, 3. Fotbollsplan, 4. Lekplats.  
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Fotbollsmål framför högvuxna kornellbuskage.

Lekplats i parkens södra del. 

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. 

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.
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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. 

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. 

Gångväg i den norra delen. 

1. Lekplats, 2. Basketplan, 3. Utomhusgrill. 
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Lekplats och basketkorg på höjden. 

Öppen gräsyta närmast Lagerbielkes väg. 

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. 

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. 
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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 gång- 
och 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
Upplevelse: Bollspel, lek, evenemang och promenad. 
Ekologiska: Värdefull ekmiljö.  

Analys
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. 

Lekplats och bollplan i den östra delen. 

1. BMX-bana, 2. Skyddsvärd ekmiljö, 3. Fotbollsplan, 4. Lekplats.
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BMX- bana i parkens västra del. 

Upptrampad gångstig genom naturmark. 

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. 

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. 
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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
Upplevelse: Lek, picknick, sitta i solen, promenad och löpträning.  
Ekologiska: Stadsnära natur med värdefulla ekbestånd, varav några jätteekar. 

Analys
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. 

Sluttande naturmark. 

1. Jätteek, 2. Lek- och motionsytor, 3. Lekslinga. 
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Högglänt naturmark.

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.  

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. 

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. 

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. 

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. 

Öppen gräsyta intill Svartlösavägen.

1. Busshållplats, 2. Återvinningsstation. 
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Parksoffa under ek. 

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. 

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. 

Analys
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. 

Öppna gräsytan med små kullar. 

1. Sandlåda, 2. Pergola, 3. Planteringsyta i den norra delen. 
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Pergola i trä.   

Planteringskärl med doftande lavendel. 

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. 

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. 
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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. 

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

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

Boulebana framför tunnel. 

1. Boulebana. 
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Gångväg och parksoffor intill boulebana. 

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.  
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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
Upplevelse: Grön oas, ro, promenad och blomprakt. 

Analys
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.

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. 

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

Gångväg mellan odlingslotter. 

1. Odlingslotter, 2. Pergola. 
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Pergola med sittplatser och klätterväxter. 

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. 

Odlingslotter med blomprakt. Rosenbuskage intill trästaket. 
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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. 

Analys
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. 

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. 

Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad och innehåller endast upptrampade 
stigar. Sittmöjligheter saknas. Trappan saknar kontrastmarkeringar och viloplan. 

Höjdrygg i den södra delen. 

1. Smalt parti, 2. Granittrappa. 
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Skogsklädd naturmark. 

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.  

Villor intill naturmark. 

Bostadsnära natur
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82. Natur vid Blackensvägen- 
Skimmelvägen

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. 

Analys
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. 

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. 

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.    

Gångväg närmast Skimmelvägen. 

1. Trappa mot Skimmelvägen, 2. Höjden, 3. Parksoffa, 4. Trappor mot Blackensvägen. 
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Parksoffa på höjden. 

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. 

Trappor närmast Blackensvägen. 
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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. 

Värden
Upplevelse: Promenad.  
Ekologiska: Del av spridningskorridor. 

Analys
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. 

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

1. Nedsänkt gräsyta, 2. Väg mot Pälsängen, 3. Tunnel och busshållplats, 4. Rondell. 
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Götalandsvägen

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. 

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. 

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
Upplevelse: Promenad.

Analys
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. 

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.   

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. 

Gång- och cykelväg genom kuperad naturmark. 

1. Den norra delen, 2. Tunnel, 3. Trädbevuxen och kuperad naturmark. 
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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. 
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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. 

Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är bred, asfalterad och innehåller få 
nivåskillnader. Det finns gott om parksoffor. 

Kuperad naturmark. 

1. Boulebana 2. Öppen gräsyta.  
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Gångväg mellan naturmark och gräsyta.  

Gräsyta som gränsar mot naturmark och bostäder. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

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

Långbro- Älvsjö
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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. 

Trygghet: Belysningen är god och koncentrerad kring vägen. Området har en god 
kontakt med omgivningen. 

Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är bred, asfalterad och innehåller få 
nivåskillnader. Parksoffa finns i den östra delen. 

Gång- och cykelväg kantad av gräsremsor med björkar. 

1. Återvinningsstation, 2. Fornlämning. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Bevara områdets funktion som grönskande kommunikationsstråk och låt 
nuvarande skötselinsatser fortlöpa. Förbättra tillgängligheten genom att 
placera ut fler parksoffor. 
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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. 

1. Gång- och cykelväg. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Bevara ytans funktion som grön koppling och genväg mellan 
villaträdgårdarna. Förbättra intrycket genom att åtgärda sättningar i 
asfalten och ogräs vid vägbommen. 1

Blackensvägen

Tröskverksvägen
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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.

1. Högvuxen ek. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om ytans gröna värden i gaturummet och upprätta en trädvårdsplan 
för eken. 

Skovelvägen

Trollsländevägen

1
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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.

1. Den västra ytan, 2. Den östra ytan. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om ytornas gröna värden i gaturummet och håll siktlinjer öppna. 
Bevara ytornas intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa. 

1 2

Lievägen

Trollslä
ndevägen Spadvägen

Långbro- Älvsjö

20 m0



174 |

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. 

1. Elstation. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
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. Spadvägen

Svartlösavägen
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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. 

1. Elstation. 

Mål
Utveckla nuvarande karaktär.

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

1

Krattvägen
Långbrovägen
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2

1

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. Triangelformad yta, 2. Förgårdsliknande ytor. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

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. 

Johan Skyttes väg

Fru Marias väg

Harvstigen

Örtagårdsvägen
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93. Grönytor längs Västerängsvägen- 
Svartlösavägen

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. 

1. Ekar. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna ytornas gröna värden i gaturummet, ekarna och den gröna 
kopplingen till Långbroparken i norr. Bevara ytornas intryck genom att låta 
nuvarande skötselinsatser fortlöpa. 

Västerängsvägen
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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.

Almar längs den östra delen.

1. Smala gräsytor. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
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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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. 

1. Den norra delen, 2. Den södra delen. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas intryck 
genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa. Förbättra intrycket 
genom att rensa sly i buskagen. 

1

2
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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.

1. Smala gräsytor, 2. Trädalléer.

Mål
Utveckla nuvarande karaktär. 

Strategi
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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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.

1. Gång- och cykelväg i den västra delen. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om ytornas gröna värden i gaturummet och håll siktlinjer öppna. 
Bevara ytornas intryck genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa. 
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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. 

1. Rader av askar på vardera sidan om Långbrodalsvägen. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
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. Vivelvägen

Viktoriavägen

Pukslagargatan
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99. Grönytor vid Långsjövägen- 
Sjättenovembervägen

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. 

1. Kandelaberaskar, 2. Gräsytor. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

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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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. 

1. Askar längs vägen. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Följ utvecklingen av de nyplanterade och väletablerade askarna. 
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101. Grönytor vid Johan Skyttes väg- 
Sjättenovembervägen

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.  

1. Den norra ytan, 2. Gångstig i den östra ytan, 3. Den södra ytan. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om ytornas gröna värden i gaturummet och förbättra intrycket 
genom att reparera gräsytan i den östra delen.  

Johan Skyttes väg
Johan Skyttes väg

Sj
ätt

en
ov

em
be

rv
äg

en1

2

3

Långbro- Älvsjö

20 m0



186 |

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. 

1. Gräsytor med hästkastanjer. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas intryck 
genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa. 
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Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
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. 

103. Grönyta vid Långsjövägen- 
Klubbevägen

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.

1. Återvinningsstation.
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104. Grönytor vid Herr Stens väg- 
Standarvägen

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. 

1. Den norra ytan, 2. Den södra ytan. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

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

1. Nordöstra motet, 2. Parkeringsplatser i de södra motena. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
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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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. 

Analys
Området har ett centralt läge och en stor betydelse för Älvsjös stadsbild. Gång- 
och 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 gång- 
och 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.

1. Konstverk, 2. Skärmtak, 3. Gång- och cykelbro, 4. Öppna gräsytor med pilar. 
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Skärmtak längs sluttning. 

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. 
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