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Parkplan
Älvsjö
Del 1 
Strategier för utveckling av parker 
och naturområden

Parkplanens första del. 

Parkplan
Älvsjö
Del 2 
Beskrivning park för park 
och naturområden

Parkplanens andra del. 

Läsanvisning
Parkplan- så fungerar den

Parkplan Älvsjö är ett vägledande dokument som beskriver hur 
grönstrukturen inom stadsdelsområdet ska vårdas och utvecklas 
för framtiden. 

Parkplanen är uppdelad i två delar. Den första delen är en 
strategisk del, som övergripande beskriver stadsdelsområdets 
grönstruktur och strategier för utveckling. I den andra delen finns 
beskrivning, analys, mål och strategier för respektive park- och 
naturområde. 
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Övriga gröna friytor
15. Grönyta vid Annebodavägen
16. Grönyta vid Annebodavägen- Sylves-
tervägen
17. Grönyta mellan Sylvestergatan- Fack-
elvägen
18. Grönytor vid Sylvestergatan- Stjärn-
gossevägen
19. Grönytor längs Ottesångsvägen
20. Grönytor längs Staffan Stallares väg
21. Grönytor längs Åbyvägen
22. Grönytor vid Staffan Stallares väg- 
Luciastigen
23. Grönytor vid Anneboda- Götalands-
vägen
24. Grönytor längs Sävstaholmsvägen
25. Örby allé

Stadsdelspark
1. Örby slottspark

Närpark
2. Örby slottsplaner
3. Närpark Rävsnäs- Vibyholmsvägen
4. Takteglet
5. Äppelängen

Naturpark
6. Tre kungars lund

Fickpark
7. Fem fålars brunn
8. Klämman 

Landskapspark
9. Sjöängen

Bostadsnära natur
10. Kvarnbacken
11. Ringkorset

Park- och naturstråk
12. Stråk längs Huddingevägen
13. Stråk längs Åbyvägen
14. Långa gången

Antal invånare: 3224.
Yta: 96 ha. 
Terräng: Svagt kuperad. 

Liseberg- Örby slott

Beskrivning
Liseberg- Örby slott är belägen i stadsdelsområdets 
östra del. Stadsdelarna innehåller en stadsdelpark och 
ett stort antal mindre närparker och lekplatser.

En gång i tiden hörde stora delar av stadsdelarna till 
Örby slott och Västberga gård. I den södra delen finns 
Brännkyrka kyrka och Örby slott som har anor från 
1100, respektive 1600- talet. I slutet av 1800- talet 
och i början av 1900- talet avstyckades och såldes 
stora delar av markerna. Under 1920- talet infördes 
busslinjer i området. Mellan 1920- 1960 uppfördes 
varierande villor, småstugor, hyreshus och flerfamiljs-
hus. Mellan de nya bostadskvarteren anlades ett par 
mindre allmänningar med lekplatser, som Tre Kungars 
lund och Ringdanskroken. 

Under de senaste åren har flera tomter styckats av för 
att ge plats åt nya moderna hus och flera av de äldre 
villorna har rivits eller ändrat karaktär.

Platser
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Skala 1: 7500 (A4) 
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Översikt Liseberg- Örby slott
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1. Örby slottspark
Historik
Örby slott var en gång i tiden en del av Örby säteri. I samband med att nuvarande 
byggnad uppfördes år 1674 anlades en barockträdgård med blomsterrabatter, lindar 
i flerdubbla rader och en karpdamm. Under denna tid var trädgården större och 
gränsade mot dåvarande Kyrksjön. De äldre träden som man kan se idag är lindar, 
som förmodligen planterades under 1800- talet. Under 1940- talet restaurerades 
slottet och i samband med detta återställdes parkens dammar och alléer. Slottet 
har en välbevarad exteriör i karolinsk stil med säteritak. Under 1950- talet köpte 
Stockholms stad slottet och anlade en plaskdamm. Vietnamns ambassad är idag 
belägen i slottet. 

Beskrivning
Karaktär och storlek: Stadsdelspark, 1.3 ha.
Innehåll: En historisk parkanläggning i barockstil med grusade gångvägar, öppna 
klippta gräsytor, äldre lindalléer och symmetriska häck- och buskageplanteringar. 
Ytan närmast slottet är avstängd från parken med höga stängsel. Centralt i parken 
finns en nedsänkt cirkelformad fontändamm som kantas av en stenbelagd yta med 
parkbänkar. Ner till fontänen leder fyra röda granittrappor. Fontänen omgärdas av 
perennplanteringar i slänterna i cirkelns ytterkant. 

I den sydvästra delen av parken finns en rektangulär plaskdamm. 
Sluttningarna mot dammens långsidor är klädda med kullersten och längs 
kortsidorna leder gradänger av sten ner mot vattnet. Mitt i dammen finns en 
uppbyggd höjd klädd i kullersten. Vid den norra kortsidan finns ett konstverk 
”Skalden Ruben Nilsson” av Bitte Jonasson- Åkerlind från år 1993. Konstverket 
består av två skulpturer, ett porträtt och en häst- och vagn. Vid den södra kortsidan 
finns en utomhusdusch. Längs dammens långsidor löper en gångväg som kantas av 
lindalléer. I de yttre delarna av parken finns barr- och lövträd, häckplanteringar och 
i gräsytorna finns inslag av lökar.

Nedsänkt fontändamm framför Örby slott. 

1. Konstverk, 2. Plaskdamm, 3.Utomhusdusch, 4. Fontändamm, 5. Slottsbyggnader.

1 4

3

2Mälåkersvägen

Grip
sholm

svägen

Reuterholm
svägen

Örby slottsväg

100 m0

Liseberg- Örby slott



9|

Nedsänkt fontändamm med perennplanteringar och granittrappor i slänterna. 

Slottspark inramad av måbärshäckar och barr- och lövträd.  

Värden
Upplevelse: Grön oas, ro, blomprakt, lek, picknick och sitta i solen. 
Ekologiska: Äldre träd. 
Kulturhistoriska: Slott (fornlämning), barockträdgård och plaskdamm. 

Analys
Slottsparken ger möjligheter till samvaro och vila i en historisk miljö med 
vattenkonst. Parken har kulturhistoriska och rekreativa värden och är en viktig 
tillgång för boende i Örby och i dess närområde. Under sommartid är parken en 
populär samlingsplats för många solbadare och barnfamiljer. De stora lövträden 
ramar in parken och erbjuder skugga. Intrycket dras ner av ogräs i stenmjölsytorna. 
Slottet och en del av slottsparken är upplåtna till ambassaden och avstängda från 
parken med ett högt stängsel. 

Trygghet: Belysning saknas, vilket gör att parken under vissa tider kan upplevas 
mörk och otrygg av kringboende och besökare. 

Tillgänglighet: Parken är flack. Gångvägarna består av hårt packad stenmjöl. 
Gångvägarna plogas inte vintertid. Det finns gott om parksoffor. 
Trapporna saknar kontrastmarkeringar, ramper och handledare. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om parkens kulturhistoriska värden. Inför högre 
skötselinsatser för att förtydliga parkens arkitektoniska element och höja 
upplevelsevärdet. Förnya parkmöbler och införskaffa belysning för att 
utöka parkens tillgänglighet och användning. Verka långsiktigt för att 
förstärka parkens koppling till slottet och resterande delar av slottsparken. 

Liseberg- Örby slott
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2. Örby slottsplaner
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 0.6 ha. 
Innehåll: Örby slottsplan är belägen intill slottet där Örby allé möter Örby 
slottsväg. Allén löper genom slottsplanen som bryts upp i två separata delar, 
den södra och den norra. I den södra delen finns öppna klippta gräsytor och en 
boulebana som omges av friväxande buskage. Runt boulebanan finns parksoffor 
och bord. I den norra delen finns en inhägnad lekplats som omges av friväxande 
buskage. Lekutrustningen består av lekstuga, sandlåda, fjäderlek, klätterställning, 
rutschkana och en gungställning. 

Längs delarnas östra långsidor löper en gångväg som kantas av buskage mot 
intilliggande tomter. Flera friväxande buskage skärmar av delarna från Örby 
slottsväg. Närmast slottet bildas två separata nedsänkta cirkelsektorer. Sektorerna 
ansluter till vägen via två granittrappor. I bakkant står parksoffor och belysning 
framför trädrader. I mitten av sektorerna står tre planteringsurnor med blomprakt. 

Värden
Upplevelse: Grön oas, lek, ro och sitta i solen. 
Ekologiska: Äldre träd, buskage som gynnar fågellivet. 
Kulturhistoriska: Koppling och utblick mot slottet, till vilken marken en gång 
tillhört. Ansluter till äldre allé i öster. 

Analys
Kopplingen till slottet ger parken en intressant karaktär och kulturhistoriska värden. 
Det krävs höga skötselinsatser för att bevara en prydlig karaktär som samspelar 
med slottet och slottsparken. Utbudet av aktiviteter lockar besökare i olika åldrar. 
Vegetationen ramar in parken, skapar rumslighet och utgör en visuell barriär mot 
vägen. De stora träden ger volym och karaktär. Buskagen vid lekplatsen används 
för lek och buskagen vid boulebanan är en populär plats för fåglar. Bristande 
skötsel och underhåll drar ner intrycket. 

Cirkelsektor med parksoffor och planteringsurnor. 

1. Lekplats, 2. Norra cirkelsektorn, 3. Södra cirkelsektorn, 4. Boulebana. 
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Inhägnad lekplats i parkens norra del.  

Cirkelsektor med utblick mot slottet. 

Trygghet: Vegetationen skymmer sikten, bryter kontakten med vägen och ger 
mörka partier. Belysningen är koncentrerad kring cirkelsektorerna. 

Tillgänglighet: Parken är flack. Gångvägen och cirkelsektorerna består av hårt 
packad stenmjöl. Gångvägarna plogas inte vintertid. Det finns gott om parksoffor. 
Trapporna saknar kontrastmarkeringar och ramper. Lekplatsen har löst packat 
underlag som består av en blandning av stenmjöl och stridsand. Gångvägen till 
boulebanan är igenvuxen. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om parkens kulturhistoriska koppling. Inför högre 
skötselinsatser och förnya parkmöbler för att höja upplevelsevärdet. 
Förbättra intryck och siktlinjer genom att se över växtmaterial. 
Utveckla inbjudande mötesplatser vid lek- och aktivitetsytorna. 

Liseberg- Örby slott
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3. Närpark Rävsnäsvägen- 
Vibyholmsvägen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 0.57 ha. 
Innehåll: Parken är belägen mellan flerfamiljshus och består av två delar, en öppen 
klippt gräsyta i söder och en halvöppen ängsmark i norr. Parken har en avlång 
rektangulär form och sluttar svagt mot Vibyholmsvägen i söder. Gräsytan i den 
södra delen kantas av mindre öar av naturmark i väster och högväxta lindar i öster. 
Söder om öarna finns en lekplats som består av en gungställning, fjäderlek och ett 
bakbord under tak. I anslutning till lekplatsen finns ett bänkbord. Runt lekplatsen 
finns flera buskage. Öster om lekplatsen finns en parkeringsplats. 

I naturmarken i norr finns träd, buskage och högt ogräs. Mot bostadshuset i 
öster finns en smal gräsremsa som leder mot Örby slottspark. Längs denna finns 
friväxande buskage, berg i dagen och en mindre perennplantering.

Värden
Upplevelse: Picknick, lek och sitta i solen. 
Ekologiska: Ängsmark med inhemsk flora. 

Analys
Parken används som en förlängning till angränsande fastighetsmark vilket kan 
begränsa andra besökares användning. Den öppna och klippta gräsytan ger 
möjligheter till flexibla aktiviteter. De stora äldre träden, lindar och askar, ger 
karaktär och volym till parken. 

Trygghet: Parken har en god kontakt med omgivande bostadshus. Parken har en 
öppen karaktär och innehåller få dolda platser. 

Tillgänglighet: Parken är svagt sluttande och saknar hårdgjorda gångvägar. 
Sittmöjlighet finns endast vid bänkbordet intill lekplatsen. 

Gräsytor, berg i dagen, träd och perennplantering i den norra delen. 

1. Halvöppen naturmark, 2. Privat lekplats. 
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Gräsyta kantad av buskage och parkeringsplats i den södra delen. 

Lekplats med gungställning, fjäderlek och bakbord.  

Mål
Utveckla nuvarande karaktär. 

Strategi
Förstärk parkens karaktär som närpark genom att tillgängliggöra ytor och 
förbättra kopplingen till slottet. Skapa nya rum och mötesplatser genom 
att tillföra rumsskapande element som dungar av träd och buskage. Anlägg 
ett genomgående gångväg som kopplar till slottet. Naturmarken i norr bör 
tillgängliggöras genom att utforma ett klippt stigsystem med en central 
mötesplats. 

Liseberg- Örby slott
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4. Takteglet
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 0.5 ha. 
Innehåll: Parken består av en stor och öppen gräsyta som kantas av träd. Längs 
parkens långsidor löper grusade gångvägar mellan Örby slottsväg och Äppelängen. 
I gräsytans södra del står två bänkbord. I den norra delen finns en lekplats med 
fjäderlek, gungbräda, lekstuga, sandlåda, lekställning med rutschkana och en 
inhägnad gungställning. Runt lekplatsen finns parksoffor och höga friväxande 
buskage i söder. 

Värden
Upplevelse: Picknick, lek och sitta i solen.  

Analys
De intilliggande huskropparna ger parken ett dolt läge som kan upplevas privat från 
gatorna omkring. Parkens entréer är dessutom otydliga vilket gör att den främst 
fungerar som en bostadsgård. Den stora öppna gräsytan ger möjligheter till flexibla 
aktiviteter. Intrycket dras ner av att skötseln inte harmoniserar med intilliggande 
bostadsgårdar. Nuvarande gräsklippning lockar inte till aktiviteter eftersom gräset 
är högt och inte krattat. Parken saknar rumsbildningar och blomsterprakt. Ytan 
kring lekutrustningen är stor och upplevs ödslig. Det ödsliga intrycket förstärks av 
pilarna som angripits av pilskorv. 

Trygghet: Belysningen är placerad längs gångvägen som löper längs parkens 
södra långsida. Parken har en öppen karaktär, få dolda platser och en god kontakt 
med intilliggande bostadshus. De friväxande buskagen intill lekplatsen skärmar av 
och skapar ett mörkt parti. 

Tillgänglighet: Parken är plan, men gångvägarna är smala och igenväxta. Vid 
lekplatsen är stenmjölsytorna utblandade med stridsand. 

Lekplats med bland annat gungbräda, lekstuga och klätterställning med rutschkana. 

1. Öppen gräsyta, 2. Lekplats.
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Gångväg mellan Örby slottsväg och Äppelängen. 

Gångväg längs fasad. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Förstärk parkens karaktär som närpark genom att tillföra rumsskapande 
element och utveckla parkens lekvärden. Tydliggör entréer genom 
att förbättra kopplingen till anslutande vägar. Komplettera med 
mer lekutrustning för framförallt äldre barn. Skapa en inbjudande 
mötesplats med utomhusgrill intill lekplatsen. Förnya växtmaterial och 
kompletteringsplantera med andra träd i närheten av pilarna. Analysera 
pilarna, som troligen får invintringsproblem. Intensifiera skötseln och 
gräsklippning för att förbättra intrycket och locka till fler aktiviteter. Öka 
tillgängligheten genom att bredda och jämna till gångvägarna.  

Öppna gräsytor med pilar. 

Liseberg- Örby slott
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5. Äppelängen
Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 2 ha. 
Innehåll: Äppelängen är belägen mellan villatomter och består av en stor öppen 
gräsyta som kantas av träddungar. Längs parkens östra sida löper en gång- och 
cykelväg som kantas av parksoffor. Längs parkens västra sida löper en paralell 
gångväg som leder till en lekplats och bollplan. Lekplatsen är uppdelad i två delar, 
en för mindre och en för större barn. En förskola gränsar till lekplatsen. För de 
äldre barnen finns en kompisgunga, klätterställning med rutschbana, volträcke, 
cykelkarusell och en inhägnad gunga. För de mindre barnen har lekplatsen ett 
havstema och innehåller gungdjur, klätterställning med rutschkana och en sandlåda 
med parasoll och bakbord. Intill lekutrustningen finns två lekskulpturer, parksoffor 
och ett bord. Ytorna binds samman av en träbrygga. 

Värden
Upplevelse: Promenad, grön oas, lek, bollspel, picknick och sitta i solen. 
Ekologiska: Spridningskorridor, buskage som gynnar fågellivet. 

Analys
Parken är en viktig mötesplats i området med öppna gräsytor som möjliggör 
flexibla aktiviteter. Gång- och cykelvägen är välanvänd och förskoleverksamheten 
ger liv och rörelse i parken. Lekplatsen, som används av förskoleverksamheten, 
innehåller ett varierat utbud av lekutrustning för både äldre och yngre barn. 
Vegetationen ramar in och ger volym till parken. 

Trygghet: Belysningen är placerad längs gång- och cykelvägen. Parken har en 
öppen karaktär, få dolda platser och en god kontakt med intilliggande villor och 
förskolan. 

Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är asfalterad och gångvägen i den västra 
delen består av hårt packat stenmjöl. Det finns gott om parksoffor. Vid lekplatsen 
består underlaget av hårt packat stenmjöl. Fallskyddsunderlaget är sand och 
gummiasfalt. Träbryggan sammanbinder de olika delarna. Bland utrustningen finns 
en kompisgunga och en cykelkarusell. 

Öppen gräsyta med träddungar. 

1. Lekplats, 2. Bollplan. 
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Gångväg genom björk- och poppeldunge. 

Lekplats med en varierad lekutrustning och underlag av gummiasfalt och stridsand. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om parkens värden som lekmiljö och mötesplats för människor i 
olika åldrar. Uppmuntra till fler aktiviteter genom att anpassa gräsklippning 
till upplevelsevärden som att sitta i solen och ha picknick. Underlätta 
skötsel genom att plantera buskage vid bollplanens södra kortsida där det 
finns en sluttning. Förbättra tillgängligheten genom att bredda och jämna 
till gångvägen intill bollplanen. 

Liseberg- Örby slott
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6. Tre kungars lund
Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark, 0.61 ha. 
Innehåll: Tre kungars lund är beläget mellan villor och radhus. Parken består 
mestadels av varierad naturmark med hällmarksskog med inslag av tallar och 
kala klipphällar. I de öppna partierna är markvegetationen gräs och i de mer 
skogsklädda delarna blåbärsris. Genom naturmarken leder upptrampade stigar 
till Tre kungars väg och Lisebergsvägen. Mot Lisebergsvägen i söder finns en 
asfalterad väg. 

I parkens södra del finns en stenmjölsyta som inhägnas av ett trästaket. Ytan är 
uppdelad i två delar som binds samman av en smal passage. I den norra delen 
bildar ytan och staketet en rundel där det finns en basketkorg. I den södra delen 
finns en lekplats med ett bänkbord och en utomhusgrill. Lekutrustningen består 
av gungbräda, gungställning, lekställning med rutsch, volträcke, fjäderlek och en 
sandlåda. Utanför staketet finns träd och täta friväxande buskage. 

Värden
Upplevelse: Grön oas och lek. 
Ekologiska: Ekar, inhemsk flora. 

Analys
Området erbjuder bostadsnära natur. Vegetationen ramar in och ger en upplevelse 
av lugn och avskildhet. Parken är en fin och värdefull tillgång i området med lek 
och natur. Möjligheten att leka, spela basket och grilla skapar en mötesplats för 
besökare i olika åldrar. Parkens läge omgiven av villatomter gör att den känns en 
aning privat och kan vara svår att hitta till. Ogräs vid lekplatsen drar ner intrycket. 
Den asfalterade ytan mot Lisebergsvägen används som infart eller parkering för 
bostäderna intill. 

Basketkorg i inhägnad yta. 

1. Varierad naturmark, 2. Basketkorg, 3. Lekplats. 
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Lekplats med bänkbord och grillplats.  

Upptrampade gångstigar mot Lisebergsvägen. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om parkens funktion som mötesplats för besökare i olika åldrar och 
värde som grön oas med öppna gläntor. Förbättra tillgängligheten genom 
att hålla entréer öppna och fria från bilar med hjälp av pollare. Lekplatsens 
storlek är stor i förhållande till funktionerna och vissa partier kan ersättas 
med gräs för att underlätta skötseln. 

Trygghet: Hög och tät vegetation skapar mörkare partier och ger parken ett dolt 
läge. Belysning saknas. 

Tillgänglighet: I naturmarken saknas sittmöjligheter och stigarna är smala och 
otillgängliga. Vägen till lekplatsen från Lisebergsvägen är bred och asfalterad. 
Lekplatsen har löst packat underlag som består av en blandning av stenmjöl och 
stridsand. Vid lekplatsen finns bänkbord och flera parksoffor. 
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7. Fem fålars brunn
Beskrivning
Karaktär och storlek: Fickpark, 0.1 ha. 
Innehåll: Fem fålars brunn är en liten park som gränsar mot tre mindre vägar och 
villatomter i väster. Parken innehåller en lekplats som omgärdas av ett trästaket 
längs vägarna. Lekutrustningen består av gungbräda, lekställning med rutschkana, 
klätterställning, sandlåda, gungdjur, cykelkarusell och en sandlåda. I de soligaste 
lägena finns parksoffor och i den västra entrén finns en föreningsmeddelandetavla. 
Utanför staketet mot vägen finns klippta gräsytor med olika trädslag. Längs 
villatomterna finns en gräsremsa och en gångväg av stenmjöl. Gångvägen kantas av 
ett längsgående buskage som har två öppningar mot lekplatsen. 

Värden
Upplevelse: Lek och sitta i solen. 

Analys
Parken är en värdefull lekmiljö och mötesplats i området. Vegetationen som kantar 
lekplatsen mot vägarna, bland annat ett syrénbuskage, ornäsbjörkar och hängaskar, 
ramar in och ger karaktär till parken.  

Trygghet: Belysningen från intilliggande vägar är tillräcklig. Parken har en öppen 
karaktär med en god insyn från husen. 

Tillgänglighet: Parken är plan med mestadels hårt packade underlag. Närmast 
lekutrustningen är stenmjölsytorna utblandade med stridsand.  Bland utrustningen 
finns en cykelkarusell. Det finns flera parksoffor, dessa saknar armstöd.

Lekplats inramad av olika träd, bland annat ornäsbjörkar och hängaskar. 

1. Lekplats. 
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Gångväg och buskage längs lekplatsen.

Lekplats med bland annat sandlåda, gungbräda och klätterställning med rutschkana. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Förstärk parkens funktion som mötesplats även för vuxna genom att 
utforma en yta med flyttbara bänkbord, utomhusgrill och blomprakt. Öka 
parkens värde genom att flytta ut staketet för att kunna använda en större 
yta för lek och möten. 

Inhägnad lekplats. 
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8. Klämman 
Beskrivning
Karaktär och storlek: Fickpark, 0.08 ha. 
Innehåll: Klämman är en lekplats som är belägen längs Sylvestergatan. Vid 
parkens entré finns en boulebana och en föreningsmeddelandetavla. Lekplatsen 
omgärdas av träd, buskage och ett trästaket. På ytan finns flera parksoffor, 
bänkbord och en planteringsurna. Lekutrustningen består av sandlåda, 
cykelkarusell, gungdjur, lekställning med rutschkana, gungbräda, volträcke och en 
inhägnad gungställning. Invid sandlådan finns en förrådslåda i trä. 

Värden
Upplevelse: Lek, sitta i solen och grön oas. 

Analys
Parken är vackert inbäddad i grönska vilket ger en småskalig och inbjudande 
karaktär. Utbudet av lekutrustning är varierande och passar barn i olika åldrar. 
Boulebanan kan locka även äldre besökare. Parksofforna är placerade i solläge. 
Lekplatsen är en välanvänd målpunkt för förskoleverksamheter. Löv och ogräs på 
ytorna drar ner intrycket. 

Trygghet: Belysning saknas i parken, men finns längs vägen intill. Parken har en 
god kontakt med nära intilliggande bostadshus trots att vegetationen i viss mån 
avgränsar parken från omgivningen. 

Tillgänglighet: Lekutrustningen har sandunderlag, i övrigt består underlaget av 
hårt packat stenmjöl. Det finns flera parksoffor utan armstöd. Bland utrustningen 
finns en cykelkarusell. 

Entré till boulebana och lekplats. 

1. Sittmöjligheter, 2. Lekplats, 3. Boulebana.  
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Varierad lekutrustning med bland annat sandlåda och klätterställning med rutschkana. 

Boulebana mellan gräsyta och buskage. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om parkens värde som lekmiljö och mötesplats för besökare i olika 
åldrar. Bevara den lummiga inramningen som är en viktig del av parkens 
karaktär. Förbättra tillgängligheten vid boulebanan genom att placera 
flyttbara stolar och en parksoffa för spelare och åskådare. 

Grind mot lekplats.
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9. Sjöängen
Historik
Sjöängen är belägen söder om Brännkyrka kyrka med anor från 1100- talet. En 
gång i tiden fanns på platsen en sjö, Kyrksjön, som sträckte sig ända till Örby slott 
och mässområdet. 

Beskrivning
Karaktär och storlek: Landskapspark, 10 ha.
Innehåll: Sjöängen består av öppna ängar som mot bebyggelsen övergår till 
skogsklädd naturmark med brynkaraktär. I den nordöstra delen finns ett flertal 
träd som skapar en lund. I öster gränsar parken till Sjöängsskolan och en bollplan. 
Genom området löper asfalterade gång- och cykelvägar med belysning som leder 
mot västra Östberga och Älvsjö centrum. Norr om skolan finns en gångväg med 
stenmjölsunderlag som kantas av gräs och örter. 

Värden
Upplevelse: Promenad, grön oas, picknick och bollspel. 
Ekologiska: Flora och fauna typisk för våtmarker. 
Kulturhistoriska: Koppling och utblick mot kyrkan.

Analys
Kyrkan är väl synlig och ger en historisk förankring och karaktär till platsen. 
Vegetationen skapar inom flera partier en visuell barriär mot vägen, men hela 
ängen är mer eller mindre bullerpåverkad. Sjöängen ingår i ett programområde för 
tyngdpunkt Älvsjö Örby. Ängarna är vattensjuka. Området har en unik karaktär för 
hela stadsdelsområdet, men innehåller endast ett fåtal vistelsevärden. 

Trygghet: Belysningen är placerad längs gång- och cykelvägarna. Parken har en 
öppen karaktär och få dolda platser. 

Tillgänglighet: Området innehåller få nivåskillnader. Gång- och cykelvägarna är 
breda och asfalterade. Det finns parksoffor.  

Sjöängen mot Brännkyrka kyrkogård.  

1. Brännkyrka kyrkogård, 2. Grusad gångväg, 3. Sjöängsskolan, 4. Bollplan. 
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Utblick över öppen ängsmark.

Gång- och cykelväg med belysning och parksoffor. 

Mål
Utveckla nuvarande karaktär. 

Strategi
Utveckla parkens funktion och upplevelsevärden. Förstärk barriären mot 
vägarna genom att plantera fler träd. Möjliggör flexibla aktiviteter genom 
att klippa gräsytor vid torrare partier. Utveckla vattenkontakten genom att 
anlägga stigar som ansluter till de vattentäckta partierna. Skapa inbjudande 
mötesplatser som bidrar till folkliv. Gynna den biologiska mångfalden 
genom att förstärka ekosystemtjänster och möjliggöra stadsodling.  

Gångväg kantad av högt gräs och örter. 
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10. Kvarnbacken
Historik
Kvarnbacken har fått sitt namn efter Örby kvarn, en väderkvarn som byggdes 
på platsen år 1672. Från kvarnens tid finns mjölnarstugan bevarad, som idag är 
ombyggd till villa. Under berget finns ett skyddsrum. I parkens norra del finns spår 
av Göta landsvägs ursprungliga sträckning. 

Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 1.3 ha. 
Innehåll: Kvarnbacken gränsar till Östberga och består av kuperad naturmark 
som sluttar mot bostadskvarteren intill. Genom området leder upptrampade stigar 
som ansluter till bostadskvarteren och en gångväg vid Sävstaholms- Julitavägen i 
norr. I den västra delen finns ett mycket brant skogsområde med framförallt tallar. 
Naturmarken är bergig med träd i halvöppna ängsytor, kala hällar, torrbackar och 
tätare skog i de mer låglänta partierna. I norr finns en ängsyta med högt gräs som 
gränsar till en sluttande gångväg mot Östberga. Vid den högsta punkten i den södra 
delen finns flera kala hällar och en parksoffa.  

Värden
Upplevelse: Promenad, grön oas, picknick, sitta i solen, utsikt och lek. 
Ekologiska: Inhemsk flora och fauna, torrbacke. 
Kulturhistoriska: Kvarngrund (fornlämning) och Göta landsväg.

Analys
Kvarnbacken innehåller bostadsnära natur för boende i Liseberg och Östberga. 
Från den öppna höjden har man en fin utsikt över omgivningen. Området verkar 
framförallt användas till naturlek och picknick. Platsen har höga kulturhistoriska 
värden och är en mycket viktig och värdefull tillgång som ger besökarna en 
historisk förståelse för landskapet som Göta landsväg gick genom på väg mot 
staden. 

Högglänt område med kala klipphällar och halvöppna ängsytor. 

1. Ängsyta, 2. Kvarngrund, 3. Parksoffa i högsta läget. 
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Parksoffa med utblick mot omgivande bostadskvarter. 

Halvöppna ängsytor på höjden. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om områdets höga kulturhistoriska värden och funktion som 
bostadsnära natur för rekreation och naturlek med utsikt över omgivningen. 
Förbättra användningen genom att slå ängsytan i den norra delen så att den 
kan användas för flexibla aktiviteter, som bollspel och picknick. 

Upptrampad gångstig som leder upp mot höjden.  

Trygghet: Området har en öppen karaktär med en god kontakt med omgivningen. 
Belysningen är koncentrerad till intilliggande vägar, men saknas inom området. 

Tillgänglighet: Området innehåller många nivåskillnader och endast upptrampade 
stigar. Flyttbar parksoffa finns i den södra delen, sittmöjligheter saknas i övrigt.
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11. Ringkorset
Historik
Har tidigare varit en lekplats. 

Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0.14 ha 
Innehåll: Naturmarken är belägen mellan villaträdgårdar och bostadsgårdar. I 
området finns gles hällmarksskog med främst tallar, friväxande buskage och kala 
bergshällar. I de öppna partierna är marken gräsklädd. Längs kanterna finns tätare 
skog. En smal gångstig av stenmjöl leder in i området från Staffan Stallares väg. 
Från Tre Kungars väg finns även en smal entré som är igenvuxen och leder fram 
till en mindre trappa som täcks av gräs. Längs gångarna finns gräsremsor och 
friväxande buskage. I naturmarkens västra del finns en igenvuxen parksoffa. 

Värden
Upplevelse: Grön oas och lek. 
Ekologiska: Inhemsk flora och fauna. 

Analys
Området erbjuder bostadsnära natur och fungerar som en grön oas. Platsen är 
avskild och kan användas för naturlek. Området har otydliga entréer och är mycket 
igenvuxet, till syntes övergiven. Tillgängligheten försämras av grenar som väller in 
över gångvägar. Högt gräs döljer parksoffa och trappa.  

Trygghet: Området saknar belysning. Vegetationen skapar mörkare partier och 
skärmar delvis av området från intilliggande villaträdgårdar. 

Tillgänglighet: Området och gångvägarna är igenvuxna. Parksoffa finns, men 
denna är övervuxen. 

Lummig miljö med tallar, friväxande buskage och högt gräs. 

1. Trappa. 
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Naturmark mellan bostadsgårdar och villaträdgårdar. 

Entré via smal passage. 

Mål
Utveckla nuvarande karaktär. 

Strategi
Håll naturmarken halvöppen och inbjud till fler funktioner. Tydliggör 
entréer genom att bredda gångvägarna och rensa sly och grenar som väller 
in över vägarna. Placera en sandlåda och gungdjur i naturmarken och öka 
användbarheten genom att skapa en samlingsplats med bänkbord och en 
utomhusgrill. 

Gles hällmarksskog.
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12. Stråk längs Huddingevägen
Beskrivning
Karaktär: Park- och naturstråk, 2.2 ha.
Innehåll: Längs Huddingevägens sträckning mellan Östberga och Sjöängen löper 
en gång- och cykelväg som kantas av gröna ytor. Mot Huddingevägen avgränsas 
stråket mestadels av ett bullerplank av trä. Mot Sjöängen i sydväst är grönytorna 
smala. Närmare Östberga är ytorna bredare. Ytorna består av klippta gräsytor 
eller öppen naturmark med högväxande gräs och örter. Det finns även träd och 
friväxande buskage. Vid Äppelängen och Örby slottsväg finns två gång- och 
cykelbroar över Huddingevägen. Vid Örby slottsväg nås gångbron via en ramp eller 
en granittrappa. Intill finns en öppen klippt gräsyta kring en återvinningsstation. 

Värden
Upplevelse: Promenad. 
Ekologiska: Del av spridningskorridor. 

Analys
Gång- och cykelvägen är ett viktigt och välanvänt kommunikationsstråk. 
Stråket erbjuder varierande miljöer med öppna och slutna partier. Bullret från 
Huddingevägen påverkar hela sträckan, särskilt där bullerplanket upphör. Inom 
vissa partier är bullerplanket placerat nära stråket vilket skapar smala och 
svårskötta ytor med högt ogräs. Längs stråket finns även slänter och stora stenar 
som försvårar skötseln. Stråket innehåller inga ytor för vistelse, utan fungerar 
som en länk mellan olika områden, parker och naturmarker som Sjöängen och 
Äppelängen. I närheten av Sjöängen finns några högvuxna silverpilar som ramar in 
och ger karaktär till stråket. 

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen. Stråket 
tenderar att bli igenvuxet vilket skapar trånga passager.

Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är bred och asfalterad. Parksoffor saknas 
längs stråket. Vid gräsytan intill gångbron finns en parksoffa. Trappan upp till 
gångbron saknar ramper och kontrastmarkeringar. 

Gång- och cykelväg mellan träd och buskage i den västra delen. 

1. Övergångsställe, 2. Återvinningsstation, 3. Gångbro, 4. Gång- och cykelbro. 
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Bullerplank mellan gång- och cykelväg och Huddingevägen. 

Gång- och cykelväg intill Äppelängen. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om stråkets funktion som spridningskorridor och 
kommunikationsstråk. Förbättra tryggheten genom att skapa friare 
siktlinjer. Förbättra intrycket genom att flytta återvinningskärlen och öka 
skötselintensiviteten i de smalaste partierna. 

Bullerplank och bostadshus i den mellersta delen. 
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13. Stråk längs Åbyvägen
Beskrivning
Karaktär: Park- och naturstråk, 3.8 ha.  
Innehåll: Längs Åbyvägen löper en asfalterad gång- och cykelväg som kantas 
av gröna ytor. Ytorna består mestadels av naturmark som varierar mellan öppna 
gräsklädda gläntor och mer täta skogsklädda partier. På vissa ställen finns kala 
bergshällar. Terrängen är mjukt böljande med några nivåskillnader. Vissa delar av 
stråket är mer anlagda och består av öppna gräsytor, enstaka träd och friväxande 
buskage. Hela stråket kantas av klippta gräsytor. Åbyvägen som löper nära intill 
parkstråkets norra del har sprängts fram i en bergknalle och vägbanan är till största 
delen nedsänkt i förhållande till gång- och cykelvägen. I den norra delen ansluter 
stråket till en bro mot Västberga allé. I den södra delen finns en trappa mellan 
Götalandsviadukten och Götalandsvägen. 

Värden
Upplevelse: Promenad. 
Ekologiska: Del av spridningskorridor. 

Analys
Parkstråket är ett variationsrikt och viktigt kommunikationsstråk mellan Årstaberg, 
Liljeholmen och Älvsjö centrum. Stråkets läge ovanför Åbyvägen innebär att det 
varken påverkas mycket bullermässigt eller visuellt av biltrafiken. Den norra delen 
är avlägset, vandaliserat och används som tillhåll. Vid Lisebergsvägen finns även 
en dold glänta bakom ett buskage som används som tillhåll. Planerad bebyggelse 
av gång- och cykelbro vid Västberga allé kommer helt eller delvis att ändra stråkets 
utformning och användning i den norra delen. Kopplingen via Götalandsviadukten 
i den södra delen fungerar dåligt. 

Trygghet: Belysningen är god. Kontakten med omgivningen varierar eftersom 
parkstråket löper genom både öppna och mer slutna partier där vegetationen 
skärmar av och skapar dolda platser. 

Tillgänglighet: Gång- och cykelvägen är bred och asfalterad. Stråket innehåller 
få nivåskillnader. Det finns gott om parksoffor. Trapporna intill bron saknar ramper 
och kontrastmarkeringar. 

Gång- och cykelväg genom skogsklädd naturmark i den södra delen. 

1. Trappa intill bro, 2. Glänta, 3. Trappa.   

1

2

3Götalandsviadukten
Götalandsvägen

Lisebergsvägen

Å
by

vä
ge

n

Sylvestergatan

200 m0

Liseberg- Örby slott



33|

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Håll siktlinjer öppna genom att ta bort vegetation som skapar dolda och 
mörka partier. Förbättra intrycket genom att se över tillhållen och förnya 
parkmöblerna. Förbättra kopplingen via Götalandsviadukten. 

Öppna gräsytor och friväxande buskage i den norra delen.

Skyltar och parksoffor intill Lisebergsvägen.
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14. Långa gången
Beskrivning
Karaktär: Park- och naturstråk, 0.2 ha. 
Innehåll: Långa gången består av en gångväg som löper mellan villaträdgårdar. 
Gångvägen kantas av klippta gräsytor, friväxande buskage och högvuxna träd. 
Gångvägen går från Örby allé, passerar den södra delen av Örby slottsplaner och 
ansluter till Täckhammarsvägen i nordöst. Längs gångvägen löper en teleledning. 
Där gångvägen möter Täckhammarsvägen bildas en triangelformad gräsyta med 
flera stora lönnar. 

Värden
Upplevelse: Promenad. 

Analys
Parkstråket är en grönskande kil mellan tätbebyggda villaområden. Grönskan 
ramar in och ger stråket en inbjudande karaktär. De stora lönnarna vid 
Täckhammarsvägen är stora och ger karaktär och volym till platsen. Vegetationen 
längs gångvägen är inom vissa partier hög och tät vilket skapar trånga passager. 
Några av anslutningarna till vägarna i norr och söder är igenvuxna. Villornas tak 
och lågt dragen teleledning gör att träden måste beskäras regelbundet. 

Trygghet: Stråket har en god kontakt med intilliggande villor. Belysning saknas. 

Tillgänglighet: Gångvägen består av hårt packat stenmjöl, inom vissa partier 
finns större stenar som ger en ojämn yta. På vissa ställen väller vegetation in över 
gångvägen. Sittmöjligheter saknas. 

Gångväg mellan villaträdgårdar och blommande buskage i den mellersta delen. 

1. Triangelformad yta. 
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Gräsytor och höga buskage. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Bevara parkstråkets inbjudande och promenadvänliga karaktär. Förbättra 
tillgängligheten genom att jämna till gångvägen och rensa sly och grenar 
som väller in över vägen. Förbättra intrycket genom att se över och anpassa 
växtmaterialet till den begränsade ytan. Komplettera med fler mindre och 
blommande buskage och ersätt de högvuxna träden längs gången med 
mindre. Undersök möjligheten att ta bort eller gräva ner teleledningen. 

Friväxande buskage i den norra delen.

Liseberg- Örby slott
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15. Grönyta vid Annebodavägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor. 
Innehåll: Mellan Annebodavägen och gränsen till Östberga finns en mindre 
grönyta med naturmark. Genom ytan löper en upptrampad gångstig som ansluter 
till en gång- och cykelväg i Östberga. Stigen kantas av gräsremsor.  

Analys 
Grönytan är en värdefull koppling mellan seniorboendet och naturmarken i 
Östberga. Underlaget består av löst och ojämnt packat stenmjöl. Seniorboendet 
utökar sin verksamhet med 140 stycken nya lägenheter, vilket kommer att förändra 
områdets utformning och karaktär. 

Naturmark intill seniorboende. 

1. Upptrampad gångstig.

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Anpassa området till ett ökat besökstryck och utvecklas rekreativa värden. 
Förbättra tillgängligheten genom att asfaltera ytan och öka tryggheten 
genom att införskaffa belysning. Annebodavägen

1

100 m0
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16. Grönyta vid Annebodavägen- 
Sylvestervägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor. 
Innehåll: Längs gränsen till Östberga finns längor av radhus och en längsgående 
gång- och cykelväg. Mot Liseberg i väster kantas vägen av en smal klippt 
gräsremsa framför häckbuskage som gränsar till radhustomterna. I Östberga, på 
den östra sidan, kantas vägen av en klippt öppen gräsyta och en rad träd. I norr 
fortsätter stråket in i ett bredare parti som består av naturmark. 

Analys
Gång- och cykelvägen är ett viktig och välanvänt kommunikationsstråk. Stråket 
binder samman stadsdelarna och löper genom inbjudande och varierande miljöer. 
Många äldre besökare från äldreboendet vid Annebodavägen verkar använda 
området för promenad och rekreation. 

Gång- och cykelväg längs gränsen till Östberga. 

1. Klippt gräsremsa. 

Annebodavägen

Sylvestervägen

1

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Bevara upplevelsen av trygghet genom att hålla siktlinjer öppna. Förbättra 
intrycket genom att klottersanera fasader och parksoffor.  

100 m0
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17. Grönyta mellan Sylvestergatan- 
Fackelvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor. 
Innehåll: Mellan Sylvestergatan i norr och Fackelvägen i söder finns en långsmal 
grönyta som kantas av en låg stenmur och ett lågt trästaket mot villaträdgårdar. 
Ytan består mestadels av klippt gräs. Mot Fackelvägen finns en sluttning.  

Analys
Grönytan innehåller inga upplevelsevärden och har ett lågt besökstryck. Ytan 
används främst som en smitväg mellan Sylvestergatan och Fackelvägen. 

Smal gräsyta mellan villaträdgårdar. 

1. Sluttning.

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Bevara tillgängligheten genom regelbunden gräsklippning och rensning av 
sly. Förbättra intrycket genom att klottersanera elskåp mot Sylvestergatan. 

Sylvestergatan

Fackelvägen

1

20 m0
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18. Grönytor vid Sylvestergatan- 
Stjärngossevägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (även Allmän fastighetsmark). 
Innehåll: Där Sylvestergatan och Stjärngossevägen möts finns två separata 
grönytor. Den största består av en klippt gräsyta, träd, buskage och en öppen 
bergshäll. Ytan inrymmer även en busshållplats och en elstation. Den mindre ytan 
består av en klippt gräsyta och ett buskage. 

Analys
Ytorna tillför grönska och ger gaturummet och korsningen en mer tilltalande 
karaktär. 

Bergshäll och gräsyta med elstation intill korsning. 

1. Mindre ytan, 2. Större ytan, 3. Busshållplats.  

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

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

Sylvestergatan

Annebodavägen

Stjärngossevägen

2

1

3

20 m0
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19. Grönytor längs Ottesångsvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor. 
Innehåll: Längs västra sidan av Ottersångsvägen finns en gräsremsa som gränsar 
mot häckbuskage mot villorna intill och kantsten mot gatan. Mellan remsorna finns 
infarter till tomterna. 

Analys 
Häckbuskagen längs gatan ger en inbjudande karaktär. 

Smala gräsremsor intill häckbuskage. 

1. Buskage i den södra delen. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

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

Ottersångsvägen

Stjärngossevägen

1

50 m0
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20. Grönytor längs Staffan Stallares 
väg
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark).  
Innehåll: Den östra delen av Staffan Stallares väg innehåller ett parti som 
kantas av gräsremsor. I öster ansluter partiet till Annebodavägen och i väster till 
Stjärngossevägen. Gräsremsorna är smala och löper längs vardera sidan av vägen. 
Vägen har stenmjölsunderlag. 

Analys 
Vägen är smal och grönskande. Asfalten från anslutande vägar börjar vittra sönder. 

Staffan Stallares väg mellan gräsytor och häckbuskage. 

1. Stenmjölsunderlag. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Förbättra intrycket genom att reparera asfalteringen. 

Stjärngossevägen

Annebodavägen

Staffa
n Stallares väg

1

50 m0
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21. Grönytor längs Åbyvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (varav en del tillhör Trafikverket)  
Innehåll: Mellan Åbyvägen och järnvägsspåren finns en långsmal yta som består 
av skogsklädd naturmark. Från Götalandsviadukten har man utsikt över områdets 
norra och södra del. Naturmarken är kuperad och har inslag av äldre ekar. Den 
norra delen är en otillgänglig smal kil med klipphällar. Den mellersta delen 
sträcker sig mot mässområdet och består av kuperad och halvöppen naturmark. 
Närmast mässan finns en upplagsplats för grus och en avspärrad bilväg. Intill 
Götalandsviadukten finns även en busshållplats. I den södra delen finns en gång- 
och cykeltunnel under Åbyvägen som leder mellan mässområdet och Sjöängen. 
Intill tunneln finns gräsklädda slänter och friväxande buskage. Längst i söder finns 
klippta gräsytor med träd och diken kring mässans parkering. Från den södra delen 
av mässan leder en gång- och cykelväg mellan tunneln och ett längre stråk längs 
Huddingevägen. 

Analys
Den större delen av området är kuperat och otillgängligt. Området är en 
trafikgrönyta som saknar upplevelsevärden. Hela området är bullerpåverkat. 
Träden, som de gamla ekarna, ger volym och karaktär till området.

Skogsklädd naturmark i den mellersta delen. 

1. Kuperad naturmark, 2. Busshållplats, 3. Grusupplag, 4. Tunnel mot Sjöängen. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Bevara upplevelsen av trygghet genom att hålla siktlinjer öppna, 
framförallt intill tunneln och vid vägslänterna. 

4
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22. Grönytor vid Staffan Stallares väg- 
Luciastigen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (även gatumark).
Innehåll: Vid Luciastigen och Staffan Stallares väg finns två separata grönytor. 
Ytan längs Staffan Stallares väg utgörs av klippta gräsytor som omgärdar 
några parkeringsplatser. Vid Luciastigen finns en gångväg med belysning som 
löper mellan villaträdgårdar. Längs ena sidan av vägen finns buskage och 
mot andra sidan kantas gångvägen av en smal remsa och ett trästaket. Mot 
Götalandsvägen i söder finns en trappa i granit. Ovanför trappan vid vägen finns en 
föreningsmeddelandetavla. 

Analys
Luciastigen fungerar som en grönskande genväg. Buskagen i den södra delen 
börjar bli väl tilltagna och väller ut över vägen vilket gör att passagen upplevs trång 
och mörk. Trappan vid Götalandsvägen saknar kontrastmarkeringar. 

Luciastigen mellan buskage och staket. 

1. Parkeringsplatser, 2. Luciastigen, 3. Trappa. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Förbättra tillgängligheten och öka upplevelsen av trygghet genom att 
hålla gångvägen och siktlinjer fria från överhängande buskage. Förbättra 
intrycket genom att rensa ogräs och sly längs gångvägen och i trappan. 
Underlätta skötsel genom att plantera låga buskage och marktäckare. 

Staffan Stallares väg

Götalandsvägen

1

2

3
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23. Grönytor vid Annebodavägen- 
Götalandsvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Park- och gatumark). 
Innehåll: Där Annebodavägen och Götalandsvägen möts finns två separata 
grönytor. Den ena ytan, som är belägen längs Annebodavägen, består av naturmark 
med en klippt gräskant närmast vägen. På ytan finns en elstation. Ytan längs 
Götalandsvägen består av klippta gräsytor med inslag av träd och buskage. 

Analys
Ytorna tillför grönska i gaturummet. Intrycket dras ner av den dåliga gräsytan 
framför elstationen och slyuppslag i buskagen. 

Elstation och busshållplats längs Annebodavägen. 

1. Busshållplats, 2. Elstation, 3. Klippta gräsytor. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Förbättra intrycket genom 
att reparera ytorna framför elstationen och rensa sly i buskagen.  

32

1

Götalandsvägen

Annebodavägen
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24. Grönytor längs Sävstaholmsvägen
Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor. 
Innehåll: Längs Sävstaholmsvägen finns breda remsor av klippt gräs och en 
ensidig allé av körsbärsträd. I den norra delen finns en brant gångväg som leder 
mot Östberga och området Kvarnbacken. Gångvägen kantas av klippta gräsytor, 
träd och buskage. 

Analys
Den södra delen förbinder Äppelängen i söder med Örby bollplan i norr och gör 
gatan promenadvänlig. Den breda gräsytan tillför grönska och skapar ett trivsamt 
gaturum. Gångvägen i den norra delen är Göta landsvägs ursprungliga sträckning 
och därmed kulturhistoriskt värdefull. Längsgående ledstång, belysning och flertal 
parksoffor längs gångvägen förbättrar tillgängligheten och ökar tryggheten. 

Gräsytor och körsbärsträd längs Sävstaholmsvägen. 

1. Brant gångväg mot Kvarnbacken och Östberga, 2. Klippta gräsytor och trädrad. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion 
och karaktär genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa.Bevara 
upplevelsen av trygghet genom att hålla siktlinjer fria. 
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25. Örby allé
Historik
Tillhörde ursprungligen Örby slott. 

Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor. 
Innehåll: Dubbelsidig allé som leder fram till Örby slott. Allén består av almar 
och askar i olika åldrar. De äldre träden är två askar närmast slottet och några almar 
längre österut. Mellan de äldre träden finns yngre askar. Marken längs vägen består 
av klippta gräsytor. 

Analys
Endast enstaka träd från den gamla allén finns kvar. Den ena asken närmast slottet 
är placerad mitt i trottoaren vilket försämrar framkomligheten. 

Äldre askar närmast slottet. 

1. Äldre askar, 2. Äldre almar.   

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om de kulturhistoriska värdena och de äldre träden. Planera en 
generationsväxling för att säkerställa ett långsiktigt och symmetriskt 
trädbestånd i allén. Förbättra framkomligheten genom att lägga trottoaren 
innanför den ena asken närmast slottet.  
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