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Antal invånare: 8993.
Yta: 187 ha. 
Terräng: Kuperad. 

Solberga

Beskrivning
Solberga är belägen i stadsdelsområdets norra del. 
Centralt i stadsdelen är naturparken Solbergaskogen 
belägen. Kring skogen finns bland annat ett flertal 
parktorg, park- och naturstråk och två stadsdelparker, 
varav en utgörs av parkleken Kristallen.  

I den södra delen av stadsdelen finns Solberga präst-
gård som har anor från 1600- talet. Under 1930- talet 
avstyckades och såldes stora delar av Västberga gårds 
tidigare marker. År 1939 började ett småstugeområde 
att byggas. Kring år 1950 uppfördes flerfamiljshusen 
på ömse sidor om Folkparksvägen och år 1970 byggdes 
även Apelsinlunden med ”hus i park”. 

För närvarande sker en omvandling av framförallt 
stadsdelens centrala delar. I omvandlingen kommer 
området att förtätas med nya bostäder samtidigt som 
några av områdets parker sammankopplas och bildar 
en stadsdelspark. 

Platser
Park- och naturstråk
45. Centrumstråket
46. Stråk mellan Götalandsvägen, Folk-
parksvägen och Armborstvägen 
47. Stråk vid Solbergaskolan
48. Stråk mellan Folkparksvägen- Tof-
felbacken
49. Stråk vid Kämpetorpsskolan
50. Stråk mellan Pliggvägen-Toffelback-
en
51. Stråk längs Folkparksvägen
52. Stråk öster om Klacktorget
53. Stråk vid Lerkrogsvägen- Safirgränd
54. Stråk söder om Kristalltorget
55. Stråk nordost om Kristallparken
56. Stråk vid Folkparksvägen- Lerkrogs-
vägen

Övriga gröna friytor
57. Grönytor söder om Kontrollvägen
58. Grönytor längs Södertäljevägen
59. Grönytor norr om Kontrollvägen
60. Grönytor längs Örhängevägen
61. Grönytor längs Kedjevägen
62. Grönytor längs Brudkronevägen
63. Grönytor längs Juvelerarvägen
64. Grönytor längs Armborstvägen
65. Grönytor längs Götalandsvägen
66. Grönytor längs Toffelbacken

Stadsdelspark
26. Prästgårdsparken
27. Lerkrogsparken
28. Kristallparken

Närpark
29. Solbrännan
30. Klackparken
31. Fruktparken
32. Apelsinen

Naturpark
33. Solbergaskogen
34. Safirparken
35. Naturpark vid Armbandsvägen

Parktorg
36. Klacktorget
37. Kristalltorget
38. Juvelerartorget
39. Älvsjö torg
40. Torgbildning vid Johan Skyttes väg- 
Älvsjövägen

Bostadsnära natur
41. Natur vid Sulvägen
42. Natur vid Örhängevägen
43. Natur vid Armbandsvägen-Juvele-
rarvägen
44. Natur vid Folkparksvägen- Sandal-
makarbacken
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Skala 1: 10 000 (A4) 
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26. Prästgårdsparken

Historik
Den norra delen innehåller två fornlämningar. Parken har tidigare varit en del 
av Solberga prästgård. Nuvarande Solberga gård uppfördes kring år 1916 och 
lokalerna används idag av Riksförbundet för social och mental hälsa. Under 
1970-talet uppkom byggnaden öster om parken, som idag är ett vård- och 
omsorgsboende. Under 1980-talet planterades ett antal asiatiska växter, till exempel 
valnöt och kastanj, som man kan se än idag. Under 1990- talet anlades den 
befintliga bäckfåran och de slingrande gångvägarna. 

Beskrivning
Karaktär och storlek: Stadsdelspark, 1.4 ha.
Innehåll: Prästgårdsparken består av två parker som separeras av gång- och 
cykelvägen Smaragdstigen som leder mot Solbergaskogen i norr. Vägen kantas av 
friväxande buskage. Den östra delen innehåller slingrande gångvägar som kantas 
av blomprakt, vattenelement och gräsytor med träd och buskage. I norr gränsar 
parken till Solberga gård med en stenmur och friväxande buskage. I mitten av ytan 
vindlar en bäckfåra som kantas av kullerstenar och perennplanteringar. Vattenkällan 
är ett porlande stenröse i norra delen. I mitten av sträckan mynnar vattnet ut i en 
damm med stora runda stenar. Längs fåran finns flera parksoffor och bord. Vid 
entrén i söder finns en mandelformad damm med en fontän och parksoffor. Intill 
entrén finns planteringsurnor och en förrådsbyggnad som ramas in av buskage. I 
ytans östra del finns ett lusthus med väggfasta bänkar. 

I parkens västra del finns en inhägnad lekplats. Lekutrustningen består av ett 
sjörövarskepp, sandlåda med haj, fjäderlek, gungställning, volträcke och en 
labyrint av runda stenar. Norr om lekplatsen finns en öppen gräsyta med träd och 
en utomhusdusch. Intill gräsytan finns en fotbollsplan och en basketplan. Vid 
basketplanen finns en platå med öppen och trädbevuxen naturmark med inslag av 
berghällar. Mellan bollplanerna finns flera parksoffor, paviljong med bänkar och en 
utomhusgrill. 

Bäckfåra kantad av kullerstenar och perennplanteringar. 

1. Fornlämningar, 2. Basketplan, 3. Fotbollsplan, 4. Lekplats, 5. Bäckfåra.
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Handledare och parksoffor längs gångvägar. 

Sjörövarlekplatsen med sjörövarskepp och fjäderlek.

Värden
Upplevelse: Lek, bollspel, grön oas, ro, odling, blomprakt, picknick och sitta i solen.
Ekologiska: Groddjurshabitat i bäckfåra och damm. 
Kulturhistoriska: Har tillhört Älvsjö prästgård. 

Analys
Parken har ett centralt läge och är en viktig länk mellan Älvsjö torg och 
Solbergaskogen. Hela området är planerat att utvecklas till en del av stadsdelsparken 
tillsammans med Lerkrogsparken. I takt med att nya bostäder byggs i närområdet, 
ställs högre krav på parken att möta framtida behov och slitage. Parkens breda 
utbud lockar många typer av användare och är därmed en viktig mötesplats för 
unga som gamla. Den östra delen har en naturromantisk prägel med en lummig och 
variationsrik karaktär. Området är en viktig rekreativ tillgång för flera verksamheter. I 
dagsläget är parkens två delar tydligt separerade. 

Den östra delen kräver en hög skötselnivå för perennplanteringar och vattenelement 
för att bevara sin karaktär. I den västra delen är entréerna otydliga och vissa partier 
dåligt utnyttjade och skötta. Intrycket dras ner av vandaliserade parkmöbler, 
framförallt i den västra delen. I den östra delens mellersta del finns en pil med 
öppningar, stamskador och ett kraftigt pilrostangrepp. 

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gångvägarna, bollplanen och 
lekplatsen. Vegetationen försämrar sikten och skymmer belysningen längs 
Smaragdstigen vilket skapar mörkare partier. Parkens omgivning kan upplevas ödslig 
under kvällstid.  

Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader, den västra delen har en svag 
sluttning från norr till söder. Gångvägarna är asfalterade eller består av hårt packat 
stenmjöl. I den östra delen finns handledare inom vissa partier. Planteringsurnorna 
är vidare upptill så att personer med rullstol kan nå växterna. Underlaget i 
lekplatsen består av hårt packad sand och gummiasfalt. Bland utrustningen finns en 
kompisgunga. 

Solberga
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Planteringsurnor för odling. 

Paviljong med bänkar. 

Mål
Utveckla nuvarande karaktär. 

Strategi
Förbättra parkens funktion som mötesplats och utflyktsmål i stadsdelen. 
Utveckla tillsammans med Lerkrogsparken och nya parken i Kabelverket 
till ett sammanhängande grönstråk och stadsdelspark. Utveckla parkens 
värden för lek, aktivitet och rekreation. I samband med planering av nya 
bostäder i direkt anslutning till parken. I denna presenteras en målbild och 
principer för åtgärder. En av dessa är att knyta ihop den inre parkbilden, 
så att både den visuella kontakten och framkomligheten mellan de idag 
separerade delarna blir bättre. I samband med detta föreslås även att 
parkens entréer utvecklas och att kopplingen till Solbergaskogen i norr 
bör förstärkas. Solberga gård ligger idag gömd bakom höga buskage och 
borde lyftas fram och sätta en starkare prägel på parken. På samma sätt bör 
det finnas informationsskyltar med platsens historia och växtmaterialets 
artrikedom. Genom att skapa en tydligare struktur av ytor och rörelsestråk 
kan man möjliggöra en mer flexibel användning av ytor samtidigt som 
man kan ta tillvara på idag svårutnyttjade ytor. Den skadade pilen bör 
statusbedömas och eventuellt ersättas. 

Solberga
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27. Lerkrogsparken

Historik
I parkens södra del finns en inhägnad tomt med två äldre byggnader som ägs 
av Fastighetskontoret. Den ena byggnaden är doktorsvillan, villa Elfhem, 
som uppfördes under 1900-talets början. Idag innehåller villan bostäder. Den 
andra, Lerkrogen, är en krogbyggnad som återuppfördes år 1986. Idag används 
byggnaden av en hembygdsförening. Lerkrogen har anor från slutet av 1600- talet 
och var då belägen intill Göta landsväg. Huset nedmonterades år 1968 för järnvägs- 
och vägutbyggnader. Innan återuppförandet pågick en längre utredning innan det 
beslutades att huset skulle uppföras på samma tomt som doktorsvillan.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Stadsdelspark, 0.6 ha. 
Innehåll: Lerkrogsparken består av en anlagd parkmiljö, två torgbildningar 
och naturmark. De olika delarna binds samman av gång-och cykelvägar som 
ansluter till Armborstvägen och Sandalettstigen i norr och till Götalandsväg och 
Älvsjö torg i söder. Den anlagda parkmiljön är belägen mellan flerfamiljshus och 
servicehus. Ytan består mestadels av gräsytor med träd. I mitten av gräsytan bildas 
en oval som kantas av träd, buskage och perennplanteringar. Längs ovalen löper 
en gångväg som kantas av flera parksoffor. Den inhägnade tomten är belägen 
i parkens södra del och innehåller två äldre byggnader som är inbäddade av 
högvuxna träd och friväxande buskage. I öster gränsar tomten mot ett smalare 
parti som utgör en passage med en föreningsmeddelandetavla och ett cykelställ. 
Passagen leder till en torgbildning i parkens södra del. Torgbildningen utgörs av 
en rundel i smågatsten som omgärdas av träd, buskage och perennplanteringar. 
Längs rundelns ytterkant finns parksoffor som blickar mot Älvsjö torg på andra 
sidan Götalandsvägen. I mitten av rundeln finns ett konstverk ”Drömmarnas sjö” 
av Hillevi Berglund, ett stort mörkt stenblock med en blank yta med näckrosor som 
anknyter till återkommande detaljer i markbeläggningen på Älvsjö torg. Den andra 
torgbildningen är belägen i parkens norra del och består av två mindre rundlar av 
smågatsten. som innehåller planteringsytor och parksoffor. Naturmarken är belägen 
i parkens västra del. Ytan är skogsklädd och består av högvuxna träd och kala 
hällar. Det finns flera ekar, varav en jätteek som är belägen i den mellersta delen. 

Oval med träd, buskage och perennplanteringar.

1. Norra torgbildningen, 2. Ovalen, 3. Naturmarken, 4. Passagen, 5. Södra torgbildningen, 
6. Fornlämning. 
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Konstverk, parksoffor och perennplanteringar i den södra torgbildningen.

Gång- och cykelväg intill friväxande buskage i passagen mellan parken och torget.  

Värden
Upplevelse: Grön oas, folkliv, blomprakt, picknick och sitta i solen.
Ekologiska: Värdefull ekmiljö, jätteek. 
Kulturhistoriska: Fornlämning, äldre byggnader. 

Analys 
Parken har ett centralt läge och en stor betydelse för Älvsjös stadsbild. Förutom att 
den är en viktig mötesplats för boende och besökare är det även en viktig länk mellan 
Älvsjö torg och Solberga. Parkens anknytning till Lerkrogen och Doktorsvillan 
ger en historisk karaktär som kontrasterar mot nya Älvsjö torg. I takt med att nya 
bostäder byggs i närområdet, ställs högre krav på parken att möta framtida behov 
och slitage. Ett rådande problem är att boende och besökare otillåtet parkerar bilar på 
torgbildningen och längs parkens gång- och cykelvägar. Bilarna drar ner intrycket och 
minskar framkomligheten. Bristande skötsel och underhåll drar ner intrycket. Parkens 
entréer är otydliga, framförallt från Götalandsvägen. 

I den norra delen verkar den öppna gräsytan vara dåligt utnyttjad. De äldre 
byggnaderna är idag undangömda och otillgängliga. Cykelparkeringen och 
buskagen vid passagen bryter kopplingen mellan parken och Älvsjö torg. Parken, 
framförallt vid passagen, har även en viktig koppling till centrumstråket. Den södra 
torgbildningen är välskött men upplevs inte som en del av parken. Naturmarken 
behöver kontinuerlig undanröjning av sly och gallring av träd för att upprätthålla en 
stadskaraktär. Jätteeken kan gynnas av bättre ljusinsläpp. 

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring torgbildningen och en gång- och 
cykelväg i den östra delen. Hög och tät vegetation i kombination med brister i 
belysning skapar mörka och dolda partier. Inom vissa delar försämrar vegetationen 
även kontakten med omgivningen. Under kvällar och nätter är parken ett tillhåll. 

Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader. Gång- och cykelvägarna är 
breda, jämna och består av asfalt eller betongplattor. Det finns gott om parksoffor på 
torget och i parken. 

Solberga
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Gångvägar som löper genom parken.

Mål
Utveckla nuvarande karaktär. 

Strategi
En upprustning av parken påbörjas under hösten år 2016. Utveckla 
Lerkrogsparken tillsammans med Prästgårdsparken och nya parken 
i Kabelverket till en sammanhängande stadspark. Utveckla parkens 
funktioner, entréer och förstärk kopplingarna till omgivande gröna 
samband. Öka tryggheten genom att komplettera med belysning. Utred 
möjligheten att lyfta fram och tillgängliggöra Lerkrogen och Doktorsvillan 
som en integrerad del av parken. Förbättra upplevelsen, siktlinjer och 
gynna växtförhållandena genom att gallra naturmarken. 

Parksoffor med utblick mot perennplanteringar. 

Solberga
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28. Kristallparken

Beskrivning
Karaktär och storlek: Stadsdelspark, 1.46 ha.
Innehåll: Kristallparken är belägen mellan Solbergaskogen och flerfamiljshus. 
Parken utgörs framförallt av en stor lekplats med plaskdamm och en bemannad 
parklek. Lekplatsen omges av öppna gräsytor och hällmarksskog med tall, ek och 
kala bergshällar. Genom området löper ett nät av gång- och cykelvägar som leder 
upp mot Solbergaskogen och Folkparksvägen. Intill skogen finns en utomhusgrill 
och en skräpkorg intill ett par målade bänkbord. Plaskdammen är belägen i den 
norra delen och kantas av klipphällar. Intill klipphällarna finns ett konstverk, 
”Hybrid” av Viekko Keränen från år 1985. Längs dammen löper en yta med målade 
vita mönster och parksoffor. Intill ytan finns en utomhusdusch. 

Lekplatsen är belägen söder om dammen och har en avlång sträckning. 
Byggnaderna och lekytorna binds samman av ett nät av gångvägar. Längst i norr 
finns två mindre trähus som används av parkleken och inhyser caféet. Mittemot 
husen, finns småbarnsleken, som är inspirerad av en gårdsmiljö med varierad 
lekutrustning och lekskulpturer som är inhägnade av ett rött trästaket. Gräsytan 
intill används för bollspel. Söder om denna finns förråd, odlingsurnor och djurstall 
med burar för tuppar, höns och kaniner. Öster om djurstallen finns ett stort utbud av 
lekredskap, bland annat gungställning, klätterställning, studsmatta och rutschkana. 
Längst i söder finns en byggnad för bygglek. Öster om byggnaden finns en 
cykelslinga intill en skogsdunge.
 

Värden
Upplevelse: Bollspel, grön oas, picknick, sitta i solen, lek, folkliv, pulkaåkning, 
djurhållning och evenemang. 

Plaskdamm intill klipphällar och naturmark.

1. Plaskdamm, 2. Konstverk, 3. Grillplats, 4. Lekplats, 5. Djurstallar. 
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Analys
Parken har ett centralt och naturnära läge. Parken är en viktig samlingsplats med 
höga lekvärden som lockar besökare från flera stadsdelar. För Älvsjö innehåller 
parken sällsynta upplevelsevärden, som pulkaåkning, djurhållning och odling. 
Antalet besökare förväntas öka ytterligare som en följd av att nya bostäder byggs 
i närområdet. Parken karakteriseras av sitt läge i utkanten av Solbergaskogen och 
sin tilltalande inramning av naturmark och bergknallar. Temat djur och natur har 
präglat parkens utformning. Parken används till bland annat Valborgsmässofirande, 
marknader och loppisar. Intill skogen finns en backe som under vintertid används 
för pulkaåkning. De öppna gräsytorna används för picknick och möjliggör flexibla 
aktiviteter. 

Trygghet: Parken har en god belysning. De centrala delarna av parken har en god 
kontakt med omgivningen och innehåller inga mörka eller dolda partier. Hög och 
tät vegetation skapar ett mörkt och dolt parti i söder. 

Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader. Det finns gott om parksoffor 
i alla väderstreck, vid plaskdammen finns parksoffor utan armstöd. Lekplatsen har 
underlag av gummiasfalt eller stridsand. Under parklekens öppningstider finns 
möjlighet att använda en tillgänglighetssanpassad toalett. Bland utrustningen finns 
en kompisgunga och en cykelkarusell.

Parklek med varierad lekutrustning, djurhållning och odling. 

Bergsknallar och öar av naturmark intill lekplatsen.   

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Bevara parkens lekvärden och funktion som samlingsplats. Förstärk 
parkens gröna kopplingar till omgivande naturmark och skolor. Öka 
tryggheten genom att se över området som upplevs mörkt och är utsatt 
för skadegörelse. Bidra till att stärka parkens funktion genom att stödja 
parklekens möjligheter att driva en utökad pedagogisk verksamhet i 
samarbete med skolor och ideella föreningar. 

Solberga
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29. Solbrännan

Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 1.1 ha.
Innehåll: Området består av två separata ytor, den norra och den södra, som är 
belägna på vardera sidan om Götalandsvägen. Ytorna länkas samman via tunnel 
under vägen. Den norra delen gränsar till flerfamiljshus och parken Apelsinen. Ytan 
består av en öppen gräsyta som korsas av med gång- och cykelvägar. I ytans östra 
del finns det inslag av berghällar och en jätteek som kantas av friväxande buskage. 
Intill eken finns flera bänkbord. 

Den södra delen är belägen mellan Götalandsvägen i norr och ett industriområde 
och järnvägsspår i söder. Ytan utgörs av en öppen böljande gräsyta i väster och 
kuperad naturmark i öster. Gräsytan ramas in av friväxande buskage, bland annat 
paradisbuskar. Genom ytan löper gång- och cykelvägar som ansluter till tunneln 
mot områdets norra del. Längs vägen finns parksoffor. I ytans västra del finns en 
bollplan som ramas in av friväxande buskage. Bollplanen är inhägnad och har två 
entréer i söder, en via en äldre granittrappa med smidesräcke och en via en plan 
gräsyta. I det norra hörnet finns en parksoffa. Längs gång- och cykelvägen i ytans 
norra del finns en trädallé av tätt planterade lönnar. Gång- och cykelvägen i ytans 
östra del löper genom kuperad naturmark. Närmast tunneln finns en stor ek. 

Värden
Upplevelse: Grön oas, bollspel, picknick och sitta i solen.
Ekologiska: Jätteek. 

Analys
Grönytorna har en inbjudande inramning och utgör två gröna oaser mellan de 
trafikerade lederna. Gång- och cykelvägarna är välanvända och kopplar ihop 
Solberga med stadsdelarna Örby slott och Liseberg. De stora uppvuxna träden ger 
volym och karaktär till platsen. Hela området är bullerpåverkat, men den kuperade 
terrängen tillsammans med vegetationen skapar en visuell barriär mot omgivande 
trafikleder. Intrycket dras ner av klotter vid industrin och sprickor i asfalten. Den 
södra delen används för picknick, sitta i solen och pulkaåkning. 

Gräsklädd bollplan med fotbollsmål och sittplatser.  

1. Jätteek, 2. Trädallé, 3. Naturmark, 4. Bollplan. 
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Böljande gräsyta och upptrampad gångstig mot Apelsinen i norr.  

Gång- och cykelväg genom naturmark i den östra delen.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. Kring 
bollplanen och i naturmarken finns hög och tät vegetation som skapar mörka och 
dolda partier. 
 

Tillgänglighet: Parken innehåller flera nivåskillnader. Gångvägarna är breda och 
asfalterade. Längs vägarna finns två parksoffor, en är placerad i den västra delen 
längs det norra stråket. Den andra är en parksoffa utan armstöd som är placerad på 
bollplanen. Trappan saknar kontrastmarkeringar och ramp, men det finns en alternativ 
entré som är mer tillgänglighetsanpassad. 

Mål
Utveckla nuvarande karaktär. 

Strategi
Utveckla parkens funktion som en samlingsplats som tilltalar ungdomar. 
Tillför fler funktioner som framförallt kan locka ungdomar att vistas 
på platsen, till exempel skateboard. Planerad bebyggelse i närområdet 
kommer sannolikt att öka parkens besökstryck vilket innebär ökat slitage 
och högre skötselintensivitet. Minska bullerpåverkan genom att förstärka 
parkens inramning med hjälp av grönska. Öka tryggheten genom att 
förbättra siktlinjerna längs gång- och cykelvägarna. Anlägg ny växtbädd 
med markerade kanter och skelettjord som infiltrerar dagvatten för eken 
intill tunneln. Förbättra intrycket genom att klottersanera och åtgärda 
sprickor i asfalten. 
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30. Klackparken

Historik
Klackparken anlades samtidigt som omkringliggande bebyggelse år 1954 och har 
karaktären av en tidstypisk närpark. 

Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 0.26 ha.
Innehåll: Parken utgörs av en öppen och avlång gräsyta med en bred gångväg 
längs den östra långsidan. Parkens västra långsida har en svag sluttning inåt parken. 
Utmed den östra sidan av gångvägen står en rad högvuxna hästkastanjer och bakom 
dessa finns ett friväxande häckbuskage som gränsar mot parkeringsplatser. Vid 
den södra delen av gångvägen finns en boulebana och två parksoffor. I den norra 
delen av parken mynnar gångvägen ut i en oval yta som omges av perenner och 
blommande buskage. Innanför planteringen finns flera parksoffor. 

Värden
Upplevelse: Grön oas, picknick och sitta i solen. 
Kulturhistoriska: Tidstypisk 1950- tals park.  

Analys
De stora uppvuxna träden ger volym, befäster parkens historia och ger 
sittmöjligheter i skugglägen. Den stora öppna gräsytan ger möjligheter till flexibla 
aktiviteter.  Parkens gröna kopplingar till Klacktorget i söder och till naturparken 
mellan Folkparks- och Lerkrogsvägen i norr är otydliga. Parken har ett lågt 
besökstryck och innehåller få värden som lockar besökare. Norr om parken 
planeras nya bostadskvarter vilket innebär att trycket på parken sannolikt kommer 
att öka. 

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring den ovala ytan och till intilliggande 
vägar. Parken har en god kontakt med omgivningen. 

Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader. Gångvägen och den ovala 
ytan består av hårt packad stenmjöl. Det finns gott om parksoffor både i den södra 
och norra delen. 

Oval yta med sittplatser.

1. Oval sittyta, 2. Boulebana. 
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Gångväg kantad av hästkastanjer och buskage.    

Inramning av blommande buskage. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Förstärk parkens inramning och de gröna kopplingarna mot norr och 
söder. Planerad bebyggelse i närområdet kommer sannolikt att öka parkens 
besökstryck vilket innebär ökat slitage och högre skötselintensivitet. 
Tydliggör parkens struktur med en öppen gräsyta och en inbäddad 
mötesplats. Öka prydnadsvärdet genom att se över befintligt växtmaterial 
och varva med fler perenner i rabatterna. Tillför fler funktioner som kan 
locka fler människor att vistas på platsen. Utveckla den ovala ytan till en 
trevligare mötesplats med bänkbord där man kan umgås tillsammans och 
grilla vid en utomhusgrill. 
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31. Fruktparken

Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 0.1 ha (Allmän fastighetsmark).
Innehåll: Längs Älvsjövägen finns en mindre rektangulär park som består av en 
gräsyta som inramas av träd och täta buskage. Genom ytan löper en gångväg som 
leder till en boulebana med en parksoffa i den norra delen. Öster om boulebanan 
står en parksoffa framför en rad med klotpilar. Längs fickparkens bägge kortsidor 
finns två återvändsgator som löper mot Götalandsvägen i öster. Mot Älvsjövägen 
avskärmas parken med ett lägre klippt häckbuskage. På gräsytan finns bland annat 
äldre fruktträd. 

Värden
Upplevelse: Grön oas.  

Analys
Träden och buskagen ger en vacker inramning och karaktär till platsen, särskilt 
klotpilarna vid boulebanan. Parken lockar till vistelse i en grönskande miljö längs 
den trafikerade vägen. Trafiken längs Älvsjövägen ger en visuell och bullermässig 
påverkan. 

Trygghet: Belysningen från Älvsjövägen ger parken en god belysning. Parken 
innehåller inga dolda eller mörka partier och har en god kontakt med vägen och 
flerfamiljshusen intill. 

Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader och gångvägarna är breda och 
hårt packade. Vid boulebanan finns en parksoffa. 

Svängande gångväg mot boulebana. 

1. Boulebana. 
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Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Förstärk parkens värde som grön oas genom att komplettera med högre 
buskage som skapar en visuell barriär mot vägen. Utveckla parkens 
prydnadsvärde genom att plantera buskage, perenner och lökar invid 
boulebanan. Förstärk med belysning vid boulebanan för att möjliggöra 
boulespel kvällstid och komplettera med en effektbelysning under träd och 
buskage som kan upplevas från vägen.

Boulebana mellan ornäsbjörkar och äppelträd.

Parksoffa mellan boulebana och klotpilar.  
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32. Apelsinen

Historik
Lekplatsen har tidigare innehållit en parklek.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Närpark, 1 ha.
Innehåll: Apelsinen består av är en stor lekplats som omges av öppna gräsytor 
och naturmark. Området omges av flerfamiljshus och en förskola i norr. Genom 
området löper gång- och cykelvägar som leder mot Solbrännan i söder och till 
Solbergaskogen i norr. I norr ansluter de till gång- och cykelvägar mot Västberga. 
Lekplatsen kan delas upp i fyra delar. I den södra delen finns en fotbollsplan med 
stenmjölsunderlag. Den andra delen utgörs en stor lekyta med två klätterställningar 
med rutschkanor, snurrlek, balanslek och en gungställning. Intill ytan finns klippta 
buskage och flera parksoffor. I den mellersta delen finns en stor asfalterad yta med 
parklekens gamla hus. Intill husen finns en inhägnad lekyta med sandlåda, fjäderlek 
och en mindre sittplats i trä. Intill lekytan finns ett trätak med bänkbord. Ytan 
kantas av parksoffor och i norr gränsar ytan till en gräskulle med en flaggstång på 
toppen. I sluttningen finns gradänger av träkubbar. I den fjärde delen i norr finns en 
mindre lekyta med basketkorg, cykelkarusell och en inhägnad gungställning. 

Värden
Upplevelse: Bollspel, lek, picknick och sitta i solen. 

Analys
Naturmarken och den svagt kuperade terrängen ger området en tilltalande 
inramning. Parken används som en samlingsplats och lek- och aktivitetsytorna 
lockar barn i olika åldrar. Gradängerna i gräskullen kan användas till lek eller 
som en mindre amfiteater. Området är en viktig del i grönstrukturen men dess 
kopplingar mot Solbergaskogen och Solbrännan är otydliga. Den visuella 
kopplingen mot skogen försämras av en förskola som är belägen i anslutning till 
parken. Mot Solbrännan försämras kopplingen av en parkeringsplats. 

Böljande gräsyta intill den gamla parklekens byggnader. 

1. Fotbollsplan, 2. Stor lekyta, 3. Asfalterad yta, 4. Mindre lekyta, 5. Gräskulle med flagg-
stång och gradänger, 6. Inhägnad lekyta. 
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Vissa ytor, framförallt den stora asfalterade ytan, är omotiverat stor. Området är 
utsatt för skadegörelse och vandalism vilket kräver högre skötselinsatser. Apelsinen 
är sliten vad gäller utrustning och växtlighet. Lekutrustningen är mer anpassat 
för yngre än för äldre barn. I samband med att nya bostäder byggs i närområdet 
kommer parkens användning sannolikt förändras med ökat besökstryck vilket 
innebär ökat slitage och högre skötselintensivitet. 

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna och 
lekytorna. Parken har en god kontakt med omgivningen och innehåller få dolda 
eller mörka partier. 

Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader och gång- och cykelvägarna är 
breda och asfalterade. Det finns gott om parksoffor utan armstöd invid lekplatsen. 
Bland utrustningen finns en kompisgunga och en cykelkarusell. Lekplatsen har 
löst packat underlag som består av en blandning mellan stenmjöl och stridsand. 
Lekutrustningen behöver tillgänglighetsanpassas. 

Lekplats med gung- och klätterställningar och balanslek. 

Mål
Utveckla nuvarande karaktär. 

Strategi
Utveckla parkens funktion som utflyktsmål och samlingsplats. Ta fram 
ett program för förnyelse av lekplatsen, samla lekytorna och se över 
rumsligheten. Förbättra områdets gröna kopplingar till Solbrännan i söder 
och Solbergaskogen i norr. Utveckla parkens funktioner för lek, aktivitet 
och rekreation. Lekplatsen bör tillgänglighetsanpassas och kompletteras 
med funktioner som passar äldre barn. Värna om parkens tilltalande 
inramning av vegetation och naturliga inslag av gräskullar och öppna 
klipphällar. 

Flaggstång ovanför gradänger av trä. 
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33. Solbergaskogen

Historik
Namnet Solberga är sedan länge namnet på berget och höjdryggen som sträcker sig 
fram i den södra delen av Solbergaskogen. Namnet kan komma från bergets branta 
sluttning mot söder och avsaknaden av träd på toppen vilket ger ett soligt läge. 
Idag finns ett antal fornlämningar med stensättningar från husgrunder och gravfält. 
Dessa är daterade till någon gång mellan Stenåldern och Järnåldern. Solberga blev 
senare namnet på prästgården som tillhörde Brännkyrka socken. Under denna tid 
hörde skogen till gården och dess södra delar användes som betesmark. 

Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark, 35 ha. 
Innehåll: Solbergaskogen är ett kuperat skogsområde med flera naturtyper 
som mestadels gränsar till olika bostadsområden med villor och flerfamiljshus. 
Området är beläget längs en östvästlig höjdrygg. Skogen består till största delen 
av hällmarkstallskog, men även av våtmarker, kärr och blandskog. Genom 
skogen och de olika miljöerna löper ett nät av gång- och cykelvägar som 
ansluter till bostadsområdena. Vägarna ansluter även till Prästgårdsparken i 
söder, Kristallparken i öster och Kämpetorpsskolan i väster. De största entréerna 
finns vid Smyckesgränd och Agraffvägen i väster, Prästgårdsparken i söder och 
Folkparksvägen i öster. Längs vägarna finns belysning, parksoffor och skräpkorgar. 
Från vägarna och bostadsområdena löper även flera större och mindre upptrampade 
gångstigar genom området. Vissa av stigarna leder upp till olika bergshöjder 
varifrån man har en fin utsikt över omgivningarna. En av stigarna är en kulturstig 
med informationsskyltar om skogens växt- och djurliv och fornlämningar. I den 
östra delen finns en inhägnad bollplan och en intilliggande boulebana. Längs 
boulebanans västra långsida finns parksoffor och ett bänkbord. I den mellersta 
delen, väster om Kristallparken finns en inhägnad hundrastgård med belysning och 
bänkbord. 

Skogen är äldre och artrik. I hällmarksskogen består vegetationen mestadels av 
tallar och bärris. Vissa av tallarna är cirka 150 år gamla. I mitten av skogen finns 
ett större lövkärr och på flera platser runtom finns mindre vitmossekärr. I den västra 
delen finns en bergbrant med lövskog med flera äldre ekar. 

Värdefullt lövkärr. 

1. Skyddsvärd ekmiljö, 2. Hundrastområde/ Hundrastgård, 3. Fotbollsplan och boulebana, 
4. Våtmarksområde, 5. Fornlämningsområde. 
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Upptrampad gångstig genom naturmark. 

Högglänt område med tallar.

Värden
Upplevelse: Bollspel, grön oas, lek, vild natur, picknick, ro, utsikt, löpträning, 
pulkaåkning, promenad och sitta i solen. 
Ekologiska: Del av spridningskorridor, värdefull ekmiljö, många viktiga 
nykelbiotoper, viktig groddjurslokaler och ett stort antal fågelarter. 
Kulturhistoriska: Fornlämningar, jätteekar och äldre träd. 

Analys
Skogen har höga natur- och rekreationsvärden. Skogen binder ihop olika områden 
och har ett högt besökstryck av bland annat skolor och förskolor. Ny bebyggelse 
i närområdet kommer troligen öka antalet besökare. De öppna bergshöjderna 
med utblickar över omgivningen används för picknick och att sitta i solen. I 
hela området finns spår av naturlek. I skogen finns det största av Älvsjös fyra 
hundrastområden som innefattar skogens norra del samt en inhägnad hundrastgård 
i den mellersta delen. Under våren lockar grodkärret många besökare att se på de 
hundratals grodorna som leker. Det finns endast ett fåtal reproduktionslokaler för 
grodor i Stockholms närhet. De olika naturtyperna ger även skogen en variationsrik 
och intressant karaktär med en stark gammelskogs- och vildmarkskänsla. Området 
har en intressant geologi med bland annat jättegrytor i den västra delen. På de 
gamla ekarna växer rödlistad oxtungssvamp. Skogen utgör en viktig häckningsplats 
för ett stort antal fågelarter, bland annat liten och stor hackspett. Intrycket dras ner 
av slitna och vandaliserade parkmöbler. 
 
Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna och i 
bostadsområdena intill. Längs vägarna finns klippta gräsremsor vilket ger goda 
siktlinjer. Vegetationen är hög och tät vilket skapar mörka partier. 

Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. Gång- och cykelvägarna 
är breda och asfalterade. Längs vägarna finns flera parksoffor, parksofforna intill 
boulebanan saknar armstöd. 
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Gångväg kantad av naturmark och granar. 

Vindlande gång- och cykelväg kantad av gräsytor.

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Genomför de åtgärder som finns i det framtagna programmet för skogen. 
Värna om skogens höga ekologiska, kulturhistoriska och rekreativa värden. 
Värna om skogens särskilda betydelse för ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald. För de ekologiska funktionerna är det även viktigt att området 
inte naggas i kanten i samband med att nya bostäder uppförs. Förbättra 
orienterbarheten genom att förtydliga entréer och placera skyltar med 
kartor som visar nätverket av stigar och gångvägar. Förstärk skogens skydd 
genom att utreda frågan om naturreservatbildning. Förbättra intrycket 
genom att rusta upp parksofforna intill boulebanan och rensa ogräs i 
bollplanen. I samband med att nya bostadskvarter uppförs, kommer en ny 
gång- och cykelväg anläggas längs skogens södra del. Skydda forn- och 
kulturlämningar genom att följa Skogsstyrelsens rekommendationer.
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34. Safirparken

Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark, 0.43 ha.
Innehåll: Safirparken består av två olika delar, den största delen är naturmark 
som är belägen intill Folkparksvägen i väster och den andra delen består av en 
mer anlagd park intill ett bostadsområde i öster. Mellan de två delarna löper en 
vindlande gång- och cykelväg mellan Folkparksvägen i norr och Kristallvägen 
i söder. Längs vägen finns belysning, parksoffor och klippta gräsremsor. I 
naturmarken i den västra delen finns en skogsklädd höjd med kala berghällar, 
tallar och ekar. I den södra delen finns en jätteek. Den anlagda parkdelen är 
belägen i öster mellan ett vinklat flerfamiljshus. Ytan består av en nedsänkt öppen 
gräsyta med skogsklädda öar och en lekplats. Lekutrustningen utgörs av fjäderlek, 
klätterställning med rutschkana och en inhägnad gungställning. I anslutning till 
lekplatsen finns bänkbord, parksoffor och bord. 

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

Analys
Området erbjuder bostadsnära natur. Parken är en fin och värdefull tillgång 
i området med lek och natur. Naturmarken och vegetationen ger parken en 
inbjudande inramning och skapar en skyddad grön oas som ger en upplevelse av 
lugn och avskildhet. De öppna gräsytorna är böljande och ger tillsammans med de 
skogsklädda öarna tilltalande och varierande miljöer. De stora uppvuxna träden 
ger volym och karaktär till platsen. Naturmarken utgör en visuell och bullermässig 
barriär mot Folkparksvägen och Södertäljevägen i norr. Intrycket försämras av 
ogräs på lekplatsen. Antalet besökare förväntas öka som en följd av att nya bostäder 
byggs i närområdet. 

Lekplats omgiven av grönska.

1. Naturmark, 2. Lekplats, 3. Jätteek. 
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Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen. Gång- och 
cykelvägen och lekplatsen har en god kontakt med omgivningen. Hög och tät 
vegetationen i naturmarken och i de skogsklädda öarna skapar vissa mörka och 
dolda partier. 

Tillgänglighet: Parken innehåller stora nivåskillnader, särskilt i naturmarken. Det 
finns flera parksoffor längs gång- och cykelvägen och bänkbord vid lekplatsen. 
Underlaget vid lekplatsen består av löst packad sand. Naturmarken skärmar av 
parken så att den kan vara svårt att hitta. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Bevara parkens värden som lekmiljö och grönskande oas. Utveckla 
parkens lekvärden genom att komplettera med lekutrustning för framförallt 
äldre barn. Förbättra intrycket genom att rensa ogräs vid lekplatsen. 
Öka tryggheten genom att ta bort sly och beskära grenar för att förbättra 
ljusinsläpp och siktlinjer. Bevara naturmarkens funktion som barriär mot 
Folkparksvägen. Förbättra tillgängligheten genom att anpassa lekplatsen 
och förtydliga parkens entréer.  

Vindlande gång- och cykelväg längs sluttande naturmark. 

Skogsklädda öar intill flerfamiljshus.
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35. Naturpark vid Armbandsvägen

Beskrivning
Karaktär och storlek: Naturpark, 1.12 ha.
Innehåll: Där Armbandsvägen möter Juvelerarvägen finns ett kuperat område 
som gränsar till villaträdgårdar i söder och väster. De mest högglänta partierna 
av naturmarken består av gles hällmarkstallskog. I den högsta punkten finns en 
öppen klipphäll. I sluttningarna är vegetationen tätare med inslag av sly. Genom 
naturmarken löper upptrampade stigar i de norra och i de mest högglänta partierna. 
Närmast Juvelerarvägen i öster sluttar naturmarken som brantast. 

I det nordöstra hörnet finns ett flackare parti med en lekplats som inhägnas av ett 
trästaket mot vägarna. Närmast staketet i öster finns flera bänkbord, en permanent 
utomhusgrill och ett förråd för mulleverksamhet. Intill förrådet finns ett mindre 
bord och stolar av stubbar. Lekutrustningen har sandunderlag och består av 
klätterställning, rutschkana, gungdjur, sandlåda och en lekstuga. Närmast staketet 
i norr finns flera förrådslådor. Mellan staketet och Juvelerarvägen finns en öppen 
klippt gräsyta med en parksoffa. 

Värden
Upplevelse: Promenad, lek och grön oas. 
Ekologiska: Inhemsk flora. 

Analys
Området fungerar som en samlingsplats och innehåller varierande och lekvänliga 
miljöer. Lekplatsen passar yngre barn och är en målpunkt för flera förskolegrupper. 
Kopplingen mellan lekplatsen och naturmarken är en viktig tillgång och höjer 
områdets lekvärde. Naturmarken erbjuder mulleverksamhet, bostadsnära natur 
och naturlek. Bänkborden ger möjlighet för flera att sitta tillsammans. Vid 
lekytan försämras intrycket av sandficka och återvinningsstation i området på 
andra sidan Armbandsvägen. Planerad bebyggelse av förskola kommer på sikt 
att förändra områdets utformning och användning. I samband med detta kommer 
Armbandsvägen att stängas av och lekplatsen att försvinna. 

Lekplats med förråd, bänkbord, klätterställning, gungdjur och rutschkana. 

1. Lekplats, 2. Trädbevuxen naturmark. 
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Gungdjur intill sluttande naturmark. 

Upptrampad gångstig som kantas av blåbärsris och kala klipphällar. 

Trygghet: Naturmarken saknar belysning och innehåller igenväxta och mörka 
partier. Lekplatsen är öppnare och har bättre kontakt med omgivande vägar. 
Belysning vid lekplatsen saknas, men belysningen längs intilliggande vägar är 
tillräcklig.   

Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad och igenväxt. Det finns endast 
upptrampade gångstigar. I naturmarken saknas sittmöjligheter. Vid lekplatsen finns 
flera bänkbord och parksoffor utan armstöd. Lekutrustningen är placerad i strid 
sand och har träsarger. Stenmjölsytorna runtom är utblandade med strid sand.  

Mål
Bevara nuvarande karaktär.

Strategi
Anpassa områdets karaktär efter ny bebyggelse och användning. Bevara 
områdets lekvärden och funktion som samlingsplats. Värna om kopplingen 
till naturmarken genom att hålla upptrampade gångstigar öppna. 

Solberga
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36. Klacktorget

Historik
Klacktorget anlades i samband med att bostäderna längs Folkparksvägen 
byggdes under 1950- talet. Torget uppkom som en del av arbetet med att skapa 
grannskapenheter, bostadsområden med centralt placerade torg för affärer och 
service. År 2008 genomfördes en upprustning där torgets tidsenliga karaktär 
bevarades och förstärktes. 

Beskrivning
Karaktär och storlek: Parktorg (Gatumark), 1.9 ha.
Innehåll: Torget omges av flerfamiljshus med verksamheter i bottenvåningarna. 
I den norra delen finns en parkering som kantas av planteringsytor med träd 
och högt gräs. Intill parkeringen finns cykelparkeringar och en rundel med en 
blomsterurna och ett mindre träd. Torget omges av låga murar i granit och en mur 
i betong med kopparkanter. Murarna ramar in en rundel med en kvadratisk fontän 
och planteringsurnor. På insidan av muren finns flera parksoffor som blickar mot 
fontänen. Mot Folkparksvägen finns två gångvägar och planterade ytor kantade av 
cortenstål med exotiska träd och perenner. 

Värden
Upplevelse: Folkliv och sitta i solen. 
Kulturhistoriska: Tidstypiskt 1950- tals torg. 

Analys
Torget har en viktig funktion som samlingsplats med närservice och 
kulturhistoriska värden. På ytan finns karakteristiska detaljer och intressanta 
växtmaterial. Torget saknar torghandel. Fontänens kanter är för höga för att man 
ska kunna se vattnet från parksofforna. Intrycket dras ner av ogräs i rundlarna. 

Klacktorget kantad av flerfamiljshus med verksamheter i bottenvåningarna. 

1. Fontän, 2. Mur med kopparkanter, 3. Uteservering. 

1

2

Folkparksvägen

Klackvägen

50 m0

Solberga

3



75|

Blomsterurnor och murar kring rundel med fontän och parksoffor. 

Exotiska träd och perenner intill Folkparksvägen.

Trygghet: Belysningen är god och koncentrerad kring torget och intilliggande 
vägar. Torget har en god kontakt med intilliggande bostadshus.  

Tillgänglighet: Torget innehåller få nivåskillnader. Entréerna är tillgängliga. 
Markmaterialet består i huvudsak av betongsten. Det finns gott om 
parkeringsplatser i nära anslutning till verksamheterna. Det finns gott om 
parksoffor. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Bevara torgets kulturhistoriska värden och funktion som mötesplats i 
området. Nya bostäder i torgets närområde kommer sannolikt öka torgets 
folkliv och efterfrågan på närservice, vilket vore positivt. I samband med 
att Solberga bollplan bebyggs, kommer torgets koppling till Klackparken 
sannolikt att bli mer betydelsefull och bör därmed utvecklas. Förbättra 
intrycket genom att rensa ogräs. 

Solberga
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37. Kristalltorget

Historik
Torget har tidstypiska drag från 1950- talet då det utformades av 
landskapsarkitekten Erik Glemme. Under år 2007 upprustades torget och fick i 
samband med detta en mer tillgänglighetsanpassad utformning.

Beskrivning
Karaktär och storlek: Parktorg (Gatumark), 0.3 ha.
Innehåll: Kristalltorget är beläget mellan två flerfamiljshus med verksamheter 
i bottenvåningarna. Intill Folkparksvägen i öster finns en yta med parksoffor, 
bord och en plantering av torvblock. I söder gränsar torget till naturmark. Längs 
naturmarken finns kala bergshällar och parksoffor som är vända mot torget. På 
torget finns av flera cirkulära ytor med olika innehåll. Närmast Kristallvägen i norr 
finns ena entrén som består av en stödmur, en trappa och två sluttande ramper. 
Invid muren mot torget finns sittplatser som blickar mot perennplanteringar och 
en fontän som är belägna i de cirkulära ytorna. I de cirkulära ytorna mot söder 
finns trädplanteringar och en sittplats omsluten av en berså med lägre buskage. 
Vid den sydvästra fasaden finns en svängande stödmur med trappa, ramp och 
planteringsytor. 

Värden
Upplevelse: Folkliv, uteservering och sitta i solen. 
Kulturhistoriska: Tidstypiskt 1950- tals torg. 

Analys
Torget har en inbjudande och tilltalande utformning med en karakteristisk 
inramning mot naturmarken i öster. Torget är för området en viktig mötesplats med 
en fontän och blomsterprakt. Intrycket dras ner av dåligt underhållet växtmaterial, 
möbler och markytor. Nuvarande uteservering passar inte in i miljön.  

Cirkulära ytor med olika innehåll. 

1. Trappa och ramper, 2. Fontän, 3. Berså, 4. Indragen sittyta.  
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Cirkulära ytor mellan flerfamiljshus med verksamheter i bottenvåningarna. 

Parksoffa med utblick mot fontän och perennplantering.

Trygghet: Belysningen är god och koncentrerad kring torget och intilliggande 
vägar. Torget har en god kontakt med intilliggande bostadshus. 

Tillgänglighet: Torget innehåller få nivåskillnader och har tillgängliga entréer 
med ramper och handledare. Markytan består av smågatsten vilket kan vara svårt 
att ta sig fram på med rullstol. På torget finns gott om parksoffor i alla väderstreck. 
Trapporna saknar kontrastmarkeringar. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Bevara torgets kulturhistoriska värden och funktion som mötesplats i 
området. Nya bostäder i torgets närområde kommer sannolikt öka torgets 
folkliv och efterfrågan på närservice, vilket vore positivt. Skapa ett mer 
levande och stadsmässigt intryck genom att införa högre skötselinsatser. 
Detta gäller framförallt kontinuerlig rensning av ogräs i mark- och 
planteringsytor och reparationer av skadegörelse. Se över val av 
växtmaterial och kompletteringsplantera i vissa av cirklarna. 

Solberga
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38. Juvelerartorget

Beskrivning
Karaktär och storlek: Parktorg (Gatumark), 0.24 ha. 
Innehåll: Juvelerartorget är ett rektangulärt torg där Juvelerarvägen möter 
Älvsjövägen. Torget gränsar mot två fastigheter med verksamheter för närservice 
i bottenvåningarna. Ett par restauranger har uteplatser mot torget. Längs fasaderna 
finns en bred trottoaryta av betongsten. Längs trottoaren finns en rad med träd 
och cykelställ. Träden vid torget är naverlönn och rysk lönn. Längs trottoaren 
vid Juvelerarvägen i norr finns en busshållplats. Centralt på torgytan finns en 
asfalterad parkeringsficka. Vid infarten till parkeringen finns en refug med en 
återvinningscentral. Älvsjövägen och parkeringsfickan avgränsas av en smal 
remsa med klippt gräs och en rad träd. I söder ansluter torget till grönytorna längs 
Kämpetorpsskolan.

Värden
Upplevelse: Folkliv och uteservering. 

Analys
Torget är levande med folkliv och uteserveringar i sydvästläge. Bilarna har en 
stor inverkan på torgets karaktär, både visuellt och bullermässigt. Måtten för 
parkeringen är överdimensionerade och tar även upp stor del av torgytan. Intrycket 
av torget försämras av dåligt underhållna ytor. Återvinningscentralen är centralt 
placerad och tar över blickfånget från uteserveringarna. Lönnarna har utsatts för 
en långvarig misskötsel vilket innebär att de idag är dåliga och har schakt- och 
påkörningsskador. 

Trygghet: Torget är öppet och överblickbart. Belysningen är god och koncentrerad 
kring torget och omkringliggande vägar. Torget har en god kontakt med 
intilliggande bostadshus och vägarna intill. 

Tillgänglighet: Torget innehåller få nivåskillnader och har tillgängliga entréer 
med ramper till verksamheterna och uteserveringarna. Markytan består av 
betongsten som genom sättningar och körning har blivit ojämn. Sittmöjligheter 
saknas, förutom vid uteserveringarna och busshållplatsen.  

Trottoar med trädplantering och cykelparkering.

1. Parkering, 2. Återvinningsstation, 3. Uteserveringar, 4. Busshållplats. 
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Parkeringsplatser längs torget.

Återvinningscentral, parkeringsficka och uteserveringar.

Mål
Utveckla nuvarande karaktär. 

Strategi
Omvandla hela torget genom att skapa en mer inbjudande och tilltalande 
karaktär. Utveckla torgets värden genom att lyfta fram verksamheterna 
och föra in blomprakt. Minska bilarnas inverkan genom att minska antalet 
parkeringsplatser och skapa en visuell barriär mot Älvsjövägen med hjälp 
av grönska. Förstärk kopplingen till parkstråket mot Kämpetorpsskolan 
genom att se över ytor och placering av elstation. Förläng parkstråket 
genom att föra in mer grönska över torget mot Juvelerarvägen. Förbättra 
intrycket genom att flytta återvinningscentralen och cykelställen. Förbättra 
tillgängligheten genom att se över markmaterial och möbler. Se över 
växtmaterialet. 

Solberga
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39. Älvsjö torg

Beskrivning
Karaktär och storlek: Parktorg (Gatumark), 0.3 ha.
Innehåll: Älvsjö torg är beläget intill stationen. Förutom stationsbyggnaden omges 
torget av nya flerfamiljshus med verksamheter i bottenvåningarna. Torget består av 
en stor och öppen yta av skiffersten med sittplatser, trädplanteringar, belysning och 
en stor yta med markfontäner. Sittplatserna utgörs av två längre parksoffor och röda 
sittskulpturer. Sittskulpturerna är utplacerade centralt på ytan och har värme och 
belysning. Träden är mestadels placerade i den västra delen mot Lerkrogsparken. 
Belysningen består dels av master och dels av en linspänd armatur i väster. Den 
nya stationsbyggnaden har en fasad av screentryckta klarglaspaneler. Glaset 
bildar ett mönster med transparenta och färgade ytor i olika nyanser av grönt. 
I den västra delen inhyser byggnaden ett cykelgarage som nås genom interiöra 
och exteriöra cykelramper. I markbeläggningen finns mönster av näckrosor som 
anknyter till konstverken ”Drömmarnas sjö” och ”Drömmarnas sjö över månen” 
av Hillevi Berglund, som är belägna på ömse sida av stationen. Det finns även flera 
blomsterurnor med åretruntprogram. 

Värden
Upplevelse: Folkliv, uteservering, torghandel och sitta i solen. 

Analys
Torget har en levande karaktär med folkliv, uteservering och torghandel. Över 
torget tar sig människor som byter mellan pendeltåg, buss och cykel dagligen. 
Torget är förutom ett resecentrum en viktig länk mellan Älvsjös olika stadsdelar 
som är belägna på ömse sidor om spårområdet. Stationen och torget har nyligen 
renoverats för att leva upp till det stora trafikflödet och samtidigt inbjuda till 
vistelse. De röda sittskulpturerna med värme och belysning passar väl under 
vintern och är tillsammans med glasfasaden karakteristiska element på torget. I 
dagsläget är de sista byggnaderna som omger torget under uppförande. I nuläget är 
markfontänen inte igång och träden har inte vuxit till sig, vilket gör att ytan upplevs 
stor och hårdgjord. Utformningen av cykelgarage och tillhörande ramper verkar 
inte fungera som planerat vilket leder till konflikter mellan fotgängare och cyklister. 

Torghandel framför den gröna stationsbyggnaden. 

1. Linspänd belysningsarmatur, 2. Offentlig toalett, 3. Markfontäner, 4. Sittskulpturer.
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Offentlig toalett, nyplanterade träd och belysningsvajrar i den norra delen.

Uteservering och sittplatser på parksoffor och röda sittskulpturer. 

Trygghet: Torget har en god belysning och en god kontakt med de omgivande 
bostäderna. Kollektivtrafiken ger folkliv stora delar av dygnet. 

Tillgänglighet: Torget innehåller få nivåskillnader och markytorna är hårdgjorda 
och jämna. Det finns gott om parksoffor. Entréerna är tillgängliga. Offentlig toalett 
finns i den västra delen.  

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Nya bostäder i torgets närområde kommer sannolikt öka torgets folkliv och 
efterfrågan på närservice, vilket vore positivt. Markfontänen är viktig för 
upplevelsen av torget och bör hållas igång i största möjliga mån.  

Solberga
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40. Torgbildning vid Johan Skyttes väg- 
Älvsjövägen

Beskrivning
Karaktär: Parktorg, 0.5 ha (Gatumark). 
Innehåll: I korsningen Älvsjövägen- Johan Skyttes väg finns tre separata 
gröna friytor. I ytterkanten gränsar ytorna till fastigheter med verksamheter i 
bottenvåningarna. I den norra delen finns en parksoffa intill en trädplantering och 
parkeringsplatser. På andra sidan Älvsjövägen finns två gräsytor med hästkastanjer. 
Under dessa finns cykelställ och den södra ytan omges av ett lågt järnstaket. 
Längs Älvsjövägen finns även en brant klippväggsom gränsar mot friväxande 
buskage, klippta gräsytor och två parksoffor. 

I den södra delen finns en öppen klippt gräsyta med en rad träd. Intill gräsytan finns 
en parksoffa och cykelställ. Närmast vägen finns en stödmur i granit med inbyggda 
bänkar som omgärdar en perennplantering. 

Värden
Upplevelse: Sitta i solen. 

Analys
Korsningen är utsatt för stor och kontinuerlig bullerpåverkan. Trafiken ger platsen 
liv och rörelse dygnet runt. Korsningen är en viktig entré till Älvsjö. 

Trygghet: Korsningen har en god belysning från vägarna och intilliggande 
fastigheter. Platsen är öppen, överblickbar och har en god kontakt med 
fastigheterna och trafikanterna. 

Tillgänglighet: Korsningen innehåller få nivåskillnader. Det finns gott om 
parksoffor i olika väderstreck. Det finns gott om parkeringsmöjligheter för bilar 
och cyklar. Entréerna till fastigheterna är tillgängliga med ramper. Trottoarernas 
underlag utgörs av betongplattor.  

Hästkastanjer i den nordvästra delen. 

1. Branta klippväggar, 2. Stödmur.  
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Parksoffa och rader av träd i den sydvästra delen. 

Stödmur och perennplanteringar i den västra delen. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara platsens funktion 
som en inbjudande och välskött entré till Älvsjö.

Solberga
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41. Natur vid Sulvägen

Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 1.3 ha. 
Innehåll: Mellan Folkparksvägen och Sulvägen finns ett område som består av 
kuperad naturmark som gränsar till flerfamiljshus. I mitten av naturmarken löper en 
brant gång- och cykelväg som går mellan bostadsgårdarna på Sulvägen i väster och 
Folkparksvägen i öster. Längs gång- och cykelvägen finns belysning, handledare 
och parksoffor. Naturmarken är skogsklädd och innehåller höglänta partier med 
klipphällar, tallar och ekar. Närmast vägen finns klippta gräsytor. 

Värden
Upplevelse: Naturlek, promenader och grön oas.  
Ekologiska: Del av spridningskorridor. 

Analys
Gång- och cykelvägen kopplar ihop Folkparksvägen och Klacktorget med de högre 
belägna bostadshusen. I naturmarken finns upptrampade stigar, spår av naturlek 
och uppvuxna träd som ger volym och karaktär till platsen. Naturmarken ramar in 
bostadsgårdarna. 

Trygghet: Belsyningen är koncentrerad till gång- och cykelvägen. Närmast vägen 
är naturmarken öppen vilket ger en god uppsikt. Naturmarken är tät och igenväxt 
vilket försämrar områdets kontakt med omgivningen. 

Tillgänglighet: Området är kuperat och innehåller flera nivåskillnader. Gång- och 
cykelvägen är bred, asfalterad och innehåller flera nivåskillnader. Längs den norra 
sidan löper en handledare och längs vägen finns tre parksoffor.   

Gång- och cykelväg i mellersta delen.

1. Gång- och cykelväg. 

Sulvägen

Folkparksvägen
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Bostadsnära natur.

Upptrampad gångstig mot söder.

Mål
Bevara nuvarande karaktär.

Strategi
Bevara områdets värden som bostadsnära natur och inramning till 
bostadshusen. Bevara siktlinjer genom att ta bort sly och ogräs närmast 
gång- och cykelvägen. 

Solberga
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42. Natur vid Örhängevägen

Historik
Mitt i ytan finns ett äldre järnkors (daterat år 1853). 

Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0.1 ha.
Innehåll: Kuperat mindre område beläget i villabebyggelse. I väster gränsar ytan 
till Örhängevägen och i övrigt till villaträdgårdar. Området består av en öppen 
berghöjd med kala hällar, träd, buskage och perenner. Järnkorset är belägen på 
höjden. Närmast vägen finns en brant sluttning, buskage och en elledning. Tydligt 
upptrampade stigar saknas. 

Värden
Upplevelse: Lek och utsikt. 
Kulturhistoriska: Fornlämning, järnkors. 

Analys
Området är svårtillgängligt och har ett lågt besökstryck. Ytan är liten till storlek 
och innehåller inte särskilt många funktioner som lockar besökare. Idag fungerar 
ytan som ett grönskande område mellan villaträdgårdarna och kan även fungera 
som en samlingsplats för barnen i området. 

Trygghet: Området får tillräcklig belysning från vägarna och villorna intill. 
Området är öppet och har en god kontakt med omgivningen. 

Tillgänglighet: Området är kuperat och innehåller flera nivåskillnader. Det finns 
inga upptrampade gångstigar och sittmöjligheter saknas. 

Äldre järnkors i den mellersta delen.

1. Järnkors. 

Örhängevägen

1

20 m0

Solberga



87|

Perenner och buskage närmast villaträdgårdar.  

Kala berghällar, träd och buskage på höjden. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär.

Strategi
Värna platsen värde som bostadsnära och grönskande område. Förbättra 
siktlinjer och framkomligheten genom att kontinuerligt ta bort sly och 
buskage som väller in över vägen. 

Solberga
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43. Natur vid Armbandsvägen- 
Juvelerarvägen

Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 1.5 ha.
Innehåll: I den sydvästra delen av korsningen mellan Kontrollvägen och 
Juvelerarvägen finns ett naturområde. Den största delen av ytan består av kuperad 
och trädbevuxen naturmark. Genom området löper några upptrampade stigar från 
söder till norr. I söder närmast Armbandsvägen finns en elstation som omges av 
klippt gräs. Öster om elstationen finns återvinningskärl och en upplagsplats för 
sand. Närmast Juvelerarvägen finns öppna klippta gräsytor. Den mellersta delen av 
naturmarken är höglänt med gles tallskog med inslag av ekar och kala klipphällar. 
De mer låglänta partierna är tätare och innehåller sly. I den nordöstra delen finns en 
busshållplats och en trottoar. 

Värden
Upplevelse: Promenad och lek. 
Ekologiska: Inhemsk flora. 

Analys
Området erbjuder bostadsnära och varierande natur som används för promenad 
och naturlek. Framförallt den norra delen av naturmarken skapar en god visuell 
och bullermässig barriär mellan villorna och Södertäljevägen. Planerad bebyggelse 
av förskola kommer på sikt att förändra områdets utformning och användning. I 
samband med detta kommer Armbandsvägen att stängas av och lekplatsen i söder 
att försvinna. 

Trygghet: Belysning saknas. Naturmarken innehåller igenväxta och mörka partier. 
Den östra delen är öppnare och har en bättre kontakt med omgivande vägar.  

Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad och igenväxt. Det finns endast 
upptrampade gångstigar. Sittmöjligheter saknas. 

Upptrampad gångstig som leder in i naturmarken. 

1. Busshållplats, 2. Elstation, 3. Återvinningsstation, 4. Upplagsplats. 
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Öppna gräsytor närmast Juvelerarvägen.

Upptrampade gångstigar som kantas av tallar och blåbärsris. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär.

Strategi
Anpassa områdets karaktär efter ny bebyggelse och användning. 
Bevara områdets karaktär och funktion som visuell och bullermässig 
barriär. Förstärk områdets koppling till naturmarken i söder genom att hålla 
den södra delen öppen. Se över placering av elstation, återvinningsstation 
och upplagsplats. 

Solberga
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44. Natur vid Folkparksvägen- 
Sandalmakarbacken

Beskrivning
Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0.9 ha. 
Innehåll: Längs den södra delen av Folkparksvägen finns ett högglänt område 
som gränsar till bostadsområdet Apelsinen i öster. Den södra delen av området 
är belägen nära Götalandsvägen. I den södra delen av området finns en öppen 
klippt gräsyta som kantas av träd och buskage. Genom gräsytan löper en gång- 
och cykelväg med belysning som ansluter till bostäderna i öster. Den största 
delen området består av kuperad naturmark med hällmarksskog. Högst upp på 
höjden finns ett öppnare parti med kala klipphällar. Naturmarken har en klippigare 
karaktär mot Folkparksvägen i väster. Genom naturmarken leder upptrampade 
stigar från norr till söder. Vid Folkparksvägen finns en busshållplats och en 
föreningsmeddelandetavla. 

Värden
Upplevelse: Promenad och lek. 
Kulturhistoriska: Fornlämning. 

Analys
Naturmarken fungerar som en god visuell och bullermässig barriär mellan 
bostadshusen och Folkparksvägen. Området erbjuder bostadsnära natur och 
används för promenader och naturlek. Området ger en ökad förståelse för 
landskapets topografi från Folkparksvägen. Det öppna partiet på höjden har en 
vacker inramning och fin utsikt mot omgivningen. 

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen. Naturmarken 
innehåller igenväxta partier som kan bli mörka. 

Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad och innehåller igenväxta partier och 
endast upptrampade gångstigar. Gång- och cykelvägen är bred, asfalterad och 
innehåller få nivåskillnader. Sittmöjligheter saknas. 

Höjd med öppen naturmark. 

1. Fornlämning, 2. Busshållplats, 3. Gång- och cykelväg.

1

2

Folkparksvägen

3
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Solberga
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Öppna klipphällar, träd och buskage. 

Upptrampad gångstig som kantas av ekar, tallar och blåbärsris.

Mål
Bevara nuvarande karaktär.

Strategi
Bevara områdets funktion som bostadsnära natur och en grönskande barriär 
mellan bostäderna och Folkparksvägen. Förbättra tryggheten genom att 
hålla ytan närmast gång- och cykelvägen öppen och fri från sly och ogräs. 

Solberga
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45. Centrumstråket

Beskrivning
Karaktär: Park- och naturstråk, 0.7 ha. 
Innehåll: Centrumstråket är centralt beläget nära Älvsjö station och löper parallellt 
med Götalandsvägen. I öster ansluter stråket till en tunnel som leder till Solbrännan. 
I den västra delen ansluter stråket till Lerkrogsparken. Stråket löper mellan 
fastigheter med uteplatser eller verksamheter i bottenvåningarna. Stråket utgörs av 
en bred gångväg som kantas av träd- och buskageplanteringar. Markbeläggningen 
består av betongsten med inslag av smågatsten format som linjer och rundlar. 
Längs stråket finns ett antal platsbildningar med varierande innehåll och karaktär. 
Stråket kan delas upp i fyra delar utifrån de korsande infartsvägarna vilka kommer 
beskrivas från väster till öster.  

Den första delen kantas av klotlönnar, rönnar och buskage. Framför buskagen 
finns flera parksoffor. Den andra delen av stråket innehåller en rundel av 
smågatsten som kantas av parksoffor och buskage. Intill denna finns en upphöjd 
planteringsbädd med buskage och perenner. Närmast Solberga hagväg finns en 
silverpil och söder om denna en rad klotlönnar. Intill silverpilen, mynnar gångvägar 
ut i en platsbildning som består av en klippt oval gräsyta med parksoffor och 
högväxta pilar. Gräsytan omges av låga järnstaket och korsas av två gångvägar i 
betongmarksten. Den tredje delen av stråket kantas av höga buskage och en rad med 
träd, mestadels högvuxna popplar. Intill popplarna mynnar parkstråket ut i en rundel 
av smågatsten. I mitten av rundeln finns en silverpil och intill denna finns parksoffor 
och en upphöjd plantering med rhododendron. Intill rundeln finns en kvadratisk 
yta i smågatsten med två parksoffor och körsbärsträd. Norr om ytan finns en oval 
platsbildning som består av en klippt gräsyta med två parksoffor och ett par pilar. 
Intill ovalen mynnar parkstråket ut i ytterligare en rundel av smågatsten som kantas 
av parksoffor, träd och buskage. Den fjärde delen av stråket gränsar mot en förskola 
och kantas av trädplanteringar med klotlönnar. Det finns även en parksoffa och en 
gräsyta med träd och buskage. 

Värden
Upplevelse: Promenad, folkliv och grön oas. 

1. Rundel av smågatsten, 2. Oval platsbildning, 3. Kvadratisk yta.  

Götalandsväg

Solberga ängsväg

Prästgårdsgränd

Solberga hagväg

1

1

1

2

2
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100 m0

Solberga

Oval gräsyta med korsande stråk och pilar i den andra delen. 
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Oval gräsyta med pilar och parksoffor i den tredje delen. 

Analys
Trots ett centralt läge med möjligheter till folkliv upplevs stråket som en bakgata.
Platsbildningarna varierande miljöer längs stråket. Läget mellan byggnadskroppar 
ger ett skuggigt läge med få ljusinsläpp som ger komplicerade växtförhållanden 
som kräver robusta skugg- och torktåliga perenner. Pilarna och popplarna längs 
stråket är mycket utrymmeskrävande och höga. Längs fasaderna finns stora och 
kala plattytor som upplevs ödsliga. I planteringarna med buskage och perenner 
dras intrycket ner av ogräs och växtmaterial i dåligt skick. Klotlönnarna utanför 
förskolan ser ut att vara i dåligt skick, speciellt en som är toppskadad. De högvuxna 
popplarna och silverpilen ger volym och karaktär till platsen samtidigt som de 
är utrymmeskrävande och skuggar. Längs hela stråket efterföljs inte förbudet för 
motorfordon. 

Trygghet: Gatan upplevs som en bakgata. Belysningen är koncentrerad kring 
stråket. Området har en god kontakt med bostäderna längs den norra delen. 
Vegetationen är hög och tät vilket försämrar siktlinjer och skapar mörkare partier. 

Tillgänglighet: Stråket innehåller få nivåskillnader. Längs hela stråket finns 
flera jämnt utplacerade parksoffor. Parkerade bilar försämrar framkomligheten för 
fotgängare och cyklister. Entréerna till verksamheterna är tillgängliga. 

Solberga

Kvadratisk sittyta med parksoffor och körsbärsträd i den tredje delen. 

Mål
Utveckla nuvarande karaktär. 

Strategi
Omvandla stråkets karaktär genom att skapa ett variationsrikt och 
tryggt grönt parkstråk. Utveckla stråkets kopplingar till Älvsjö torg och 
Lerkrogsparken. För in högre skötselåtgärder som speglar dess centrala 
läge. För att skapa en trygg och tilltalande miljö är belysning och 
ljusinsläpp viktiga aspekter. Därmed bör pilarna och popplarna bör på sikt 
bytas ut mot småskaligare träd. Hela stråkets träd och växtförhållandena 
bör analyseras för att förbättra stråkets planteringsytor och grönska. Äldre 
parkmöbler bör renoveras eller bytas ut och på sikt skapa en helhet. Stoppa 
olovlig trafik genom att sätta upp pollare. 
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46. Stråk mellan Götalandsvägen, 
Folkparksvägen och Armborstvägen 

Beskrivning
Karaktär: Park- och naturstråk, 0.58 ha (Del av stadsdelspark). 
Innehåll: Norr om centrumstråket finns en parallell gångväg som kantas av klippta 
gräsytor med träd och buskage. Vägen löper mellan Armborstvägen i väster och 
tunneln som ansluter till Solbrännan via Götalandsvägen i öster. På vardera sidan 
om vägen finns flerfamiljshus. 

Där Götalandsvägen möter Folkparksvägen, finns en granittrappa. Intill trappan 
finns en triangelformad yta med klippt gräs, buskage och en upptrampad gångstig. 
Vid Prästgårdsparken finns rader av träd och ett stängsel mot parken. 

Värden
Upplevelse: Promenad och grön oas. 

Analys
Gångvägen är varierande, promenadvänlig och binder samman bostadskvarter 
med parker och vägar. Vägen är ett centralt stråk, men entréerna i väster och 
öster upplevs ovårdade och ger inget inbjudande eller stadsmässigt intryck. 
Intrycket dras ner av sly och ogräs. Längs hela stråket efterföljs inte förbudet för 
motorfordon. 

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen. Området 
har en god kontakt med intilliggande bostäder. Vegetationen är hög och tät vilket 
skapar en del mörkare partier. 

Tillgänglighet: Gång- och cykelvägarna är breda, asfalterade och innehåller få 
nivåskillnader. Sittmöjligheter saknas. Buskage och grenar tenderar att breda ut sig 
över gång- och cykelvägen vilket försämrar framkomligheten. Granittrappan mot 
Götalandsvägen saknar ramp. 

Gång- och cykelväg vid Sandalettstigen i väster.

1. Triangelformad yta, 2. Trappa i granit.
Götalandsväg

Solberga ängsvägPrästgårdsgränd

Folkparksvägen1

2

100 m0

Solberga
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Sluttande gräsytor med träd och buskage.

Gång- och cykelväg längs Götalandsvägen i öster. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Bevara nuvarande funktion som variationsrikt och promenadvänligt 
stråk som binder samman olika områden. Förbättra siktlinjer genom att 
hålla gräsremsorna fria från sly och ogräs. Förstärk entéer och stråkets 
stadsmässiga intryck genom att kompletteringsplantera med buskage och 
perenner, framförallt vid entréerna. Stoppa olovlig trafik genom att sätta 
upp pollare vid entréerna. 

Solberga
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47. Stråk vid Solbergaskolan

Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 1.5 ha.
Innehåll: Mellan Solbergaskolan och Folkparksvägen finns ett långsträckt område 
som består av kuperad naturmark och mindre gräsytor. I mitten av ytan, med 
anslutning till Folkparksvägen, finns två inhägnade fastigheter med verksamheter. 
Söder om husen finns en grusad yta som är en gammal grund från en tidigare 
förskola. Naturmarken består av blandskog, med barr- och lövträd med mestadels 
tall, björk och ek. Genom området löper ett nät av gång- och cykelvägar som 
ansluter till Västberga industriområde i öster och Folkparksvägen i väster. Gång- 
och cykelvägarna har belysning, parksoffor och kantas av klippta gräsytor. Längs 
skolans västra långsida löper stråket nära intill stängslet som hägnar in skolan. 
På andra sidan finns en sluttning som är klädd av högt ogräs. I den norra delen av 
naturmarken finns en trappor i granit som leder upp till verksamheterna. Närmast 
Folkparksvägen finns öppna klippta gräsytor med kala klipphällar och träd. 
Närmast verksamheternas södra entré finns ett övergångsställe som leder mot 
Kristallparken. 

Värden
Upplevelse: Grön oas, lek och promenad.   
Ekologiska: Värdefull ekmiljö. 
Kulturhistoriska: Fornlämning. 

Analys
Stråket erbjuder naturkontakt och kopplar ihop olika områden. Stråket är centralt 
för och används dagligen av flera skolbarn eftersom det sammanbinder skolan med 
Kristallparken. Intrycket dras ner av ogräs längs gång- och cykelvägarna närmast 
skolan och vid granittrappan. Ny idrottsplats vid Solberga äng och nya bostäder vid 
Solberga bollplan kommer förändra områdets utformning och användning.  

Gång- och cykelväg genom trädbevuxen och öppen naturmark. 

1. Trappor, 2. Skyddsvärd ekmiljö, 3. Fornlämning. 

1

2

Folkparksvägen

Krist
allvägen

Lerkrogsvägen

100 m0

Solberga

3



97|

Gång- och cykelväg längs Solbergaskolans långsida. 

Entré från Folkparksvägen.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägen. Det är viktigt 
att hålla siktlinjer öppna kring vägarna. När skolan är stängd kan stråket som 
löper intill upplevas avskilt och ödsligt. Naturmarken innehåller igenväxta partier 
som kan bli mörka. Kontakten med Folkparksvägen är viktig för att området ska 
upplevas tryggt.

Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad. Gång- och cykelvägarna är breda, 
asfalterade och innehåller färre nivåskillnader. Inom vissa partier finns sättningar i 
asfalten. Längs stråken och intill Folkparksvägen finns tre parksoffor. Ogräs väller 
in över trappstegen. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär.

Strategi
Bevara områdets funktion som en grönskande koppling mellan olika 
områden och verksamheter. Håll ytorna närmast gång- och cykelvägarna 
öppna och fria från sly och ogräs. Anpassa området till ny bebyggelse och 
användning. 

Solberga
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48. Stråk mellan Folkparksvägen- 
Toffelbacken

Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 2.15 ha. 
Innehåll: Området består av partier av naturmark och öppna gräsytor med träd. 
Genom området löper ett nät av gång- och cykelvägar som kantas av klippta 
gräsytor. Längs vägarna finns parksoffor och belysning. Vägarna ansluter till olika 
gång- och cykelvägar och till omgivande bostadsområden med flerfamiljshus. I den 
västra delen finns en förskola. Intill förskolan ansluter en av vägarna till en gång- 
och cykelbro till Solbergaskogen. I söder ansluter en av vägarna till Apelsinen. 
Naturmarken består av halvglesa skogspartier med kala bergshällar, tall, lönn och 
ek. Genom skogspartierna löper upptrampade stigar som kantas av högt gräs och 
blåbärsris. 

Värden
Upplevelse: Lek, promenad, grön oas och picknick.
Ekologiska: Del av spridningskorridor. 

Analys
Området utgör en viktig del av grönstrukturen. Den östra delen av området erbjuder 
bostadsnära natur och i den västra delen finns öppna gräsytor som möjliggör 
flexibla aktiviteter. Gång- och cykelvägen är promenadvänlig, välanvänd och 
knyter samman omgivande bostadsområden och vägar. Den gröna kopplingen 
mellan området och Solbergaskogen är svag och utgörs endast av gång- och 
cykelbron. Naturmarken används för naturlek och utgör ett värdefullt komplement 
till lekplatsen i Apelsinen. Området har en grön koppling mot Västberga i norr. 
Ny idrottsplats och nya bostäder i Solberga i väster och ny gång- och cykelbro i 
Västberga i öster kommer sannolikt öka besökstrycket.   

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. Inom vissa 
partier är vegetationen hög och tät vilket skapar mörka partier.  

Tillgänglighet: Området innehåller nivåskillnader. Gång- och cykelvägarna är 
breda, asfalterade och innehåller nivåskillnader inom vissa partier. Längs gång- och 
cykelvägarna finns flera parksoffor. 

Gång- och cykelväg genom bostadsområde. 

1. Gång- och cykelbro, 2. Trappa. 

Folkparksvägen

Toffelbacken

Pliggvägen

1

2

100 m0

Solberga
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Gång- och cykelväg kantad av gräsytor med träd. 

Upptrampad gångstig genom naturmark.

Mål
Utveckla nuvarande karaktär.

Strategi
Stärk grönstrukturen genom att koppla området på ett bättre sätt 
till Solbergaskogen. Värna om områdets varierande miljöer som 
erbjuder naturlek och flexibla aktiviteter. Bevara områdets funktion 
som kommunikationsstråk mellan olika områden och vägar. Förbättra 
tillgängligheten och öka tryggheten genom kontinuerlig beskärning 
och borttagning av hög och tät vegetation nära gång- och cykelvägarna. 
Förbättra intrycket genom att upprusta parkmöbler och belysning. Flytta 
skräpkorgar så att de är inom räckhåll från parksofforna. 

Solberga
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49. Stråk vid Kämpetorpsskolan

Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 0.86 ha. 
Innehåll: Längs Älvsjövägen, mellan Juvelerartorget i norr och Kämpetorps 
bollplan i söder, finns ett långsträckt grönområde kring Kämpetorpsskolan. Genom 
området löper gång- och cykelvägar över öppna gräsytor med träd och buskage. 
Längs den östra långsidan kantas området av bostadsområden, Kämpetorpsskolan 
och en förskola. Mot Älvsjövägen i väster finns bullerplank och höga stängsel. 
Intill planken finns böljande klippta grässlänter, med öppen naturmark, träd 
och buskage. I den norra delen finns en gräsyta med en öppen klipphäll och en 
elstation. I mitten av området, intill skolan, finns en tunnel som leder över till 
området Långbro. I slänterna kring tunneln finns kullerstenar. I tunnelns norra 
del finns en granittrappa som leder upp till en busshållplats. Intill skolan finns en 
parkeringsficka för bilar som omges av höga träd och buskage. 

Värden
Upplevelse: Promenad. 
Ekologiska: Del av spridningskorridor. 

Analys
Gång- och cykelvägen är en promenadvänlig del av Älvsjövägen med varierande 
miljöer och ett högt besökstryck av fotgängare och cyklister. Hela området är 
bullerpåverkat, men vegetationen ger inom vissa partier en visuell och bullermässig 
barriär mot vägen. Tunneln används bland annat som en skolväg för barnen i 
skolan och förskolan. Stråket upplevs välskött och ger ett gott intryck. Närmast 
Juvelerartorget har gång- och cykelvägen en dold och smal entré mellan elstationen 
och intilliggande villaträdgård. Närmast skolan dras intrycket ner av övervuxna 
buskage och vattenansamlingar intill tilltäppta brunnar. Närmast Juvelerartorget 
dras intrycket ner av sly och ogräs. Pågående ombyggnad av skolan kommer 
öka dess kapacitet, från 350 till 1020 elever. Äldre byggnader kompletteras 
med två nya undervisningslokaler. I verksamhetsområdet i söder planeras även 
projektet Kabelverket där cirka 1775 lägenheter, lokaler, förskola, parker, 
idrottshall och bollplan uppförs i ett befintligt verksamhetsområde. I samband med 
ombyggnationerna kommer parkstråket ändra utformning och karaktär.

Gång- och cykelväg invid Kämpetorpsskolan.

1. Trappa, 2. Tunnel. 

Älvsjövägen

Tröskverksvägen

Nippervägen
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100 m0

Solberga
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Granittrappa, plank och kullerstenar intill Älvsjövägen.

Bred och öppen tunnel mot Långbro.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna och 
tunneln. Tunneln är öppen, bred med goda siktlinjer och ljusinsläpp.  Närmast 
parkeringen finns ett högt och tätt buskage vilket försämrar sikten och skapar 
mörkare partier. Det norra partiet har en god kontakt med intilliggande villor, 
medan det södra partiet kan upplevas avskärmat under kvälls- och nattetid då 
verksamheterna är stängda. 

Tillgänglighet: Området innehåller få nivåskillnader. Gång- och cykelvägarna är 
breda och asfalterade. Sittmöjligheter saknas. Stående vatten och grenar som breder 
ut sig försämrar framkomligheten vid skolans parkeringsplatser. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär.

Strategi
Bevara områdets funktion som ett viktigt och promenadvänligt 
kommunikationsstråk längs Älvsjövägen. Pågående om- och tillbyggnad 
av skolan kommer ändra områdets användning, utformning och karaktär. 
Förbättra tillgängligheten genom att förbättra avrinningen och klipp 
buskagen vid parkeringsplatsen. Öka tryggheten genom att förbättra 
siktlinjerna intill skolan. 

Solberga



102 |

50. Stråk mellan Pliggvägen- 
Toffelbacken

Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 3.9 ha. 
Innehåll: Mellan Västberga industriområde och Solberga äng finns ett område 
med naturmark och öppna gräsytor. Naturmarken är skogsklädd med inslag av kala 
klipphällar. I den norra delen innehåller naturmarken glesare och torrare partier. 
I den nordvästra delen gränsar området till villabebyggelse och i den sydvästra 
delen till flerfamiljshus. Genom området löper ett nät av gång- och cykelvägar 
som leder till Skohornsbacken i öster, och Toffelbacken och Pliggvägen i väster. 
Vägarna kantas av klippta gräsytor, parksoffor och belysning. Från vägarna löper 
upptrampade gångstigar som genar mot villaträdgårdarna i norr. I öster gränsar 
området till Västberga begravningsplats. 

Värden
Upplevelse: Grön oas, lek, ro och promenad.     

Analys
Gång- och cykelvägarna är välanvända kommunikationsstråk som sammanbinder 
olika bostadsområden. Ny idrottsplats, nya bostäder i Solberga och ny gång- och 
cykelbro i Västberga kommer sannolikt öka besökstrycket. Gräsytorna är klippta 
i mjuka böljande former vilket ger varierande och tilltalande miljöer som är 
anpassade efter de naturliga förutsättningarna. 

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. Det är 
viktigt att siktlinjerna längs vägarna hålls öppna. Naturmarken innehåller igenväxta 
partier som kan bli mörka. 

Tillgänglighet: Inom vissa partier är naturmarken kuperad. Gång- och cykelvägen 
är bred, asfalterad och innehåller få nivåskillnader. Det finns gott om parksoffor 
utan armstöd. 

Gång- och cykelväg kantad av gräsytor och parksoffor. 

1. Glesare och torrare naturmark. 
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Öppna och torrare partier närmast Solberga äng i norr. 

Upptrampad gångstig. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär.

Strategi
Bevara områdets funktion som en grönskande koppling mellan 
bostadsområdena. Anpassa området till ny bebyggelse och ökat 
besökstryck. Håll siktlinjerna närmast gång- och cykelvägen öppna. 

Solberga
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51. Stråk längs Folkparksvägen

Beskrivning
Karaktär: Park- och naturstråk, 4.5 ha. 
Innehåll: Folkparksvägen är ett böljande stråk som förbinder Solbergas södra och 
norra delar. Vägen leder mellan olika områden med flerfamiljshus. Längs vägen 
löper en gång- och cykelväg. I den södra och norra delen sluttar vägen svagt upp 
mot den mellersta delen där det är flackare. Mellan husen och vägen finns separata 
grönytor som består av öppna gräsytor och kuperad naturmark. I gräsytorna finns 
klipphällar och högväxta träd, mestadels tallar, björkar och ekar. Naturmarken är tät 
och innehåller upptrampade stigar. Närmast vägen är naturmarken utglesad och det 
finns klippta gräsremsor. I den södra och norra delen kantas vägen av lönnar mot 
den östra sidan. 

Värden
Upplevelse: Promenad. 
Ekologiska: Ekar. 

Analys
Vägen är ett huvudstråk för bilar, cyklister och fotgängare som knyter ihop olika 
områden och tyngdpunkter. Miljöerna längs vägen varierar mellan öppna gräsytor 
och slutna naturmarksområden. Mellan den östra och västra sidan av vägen finns 
flera viktiga gröna stråk att bevara och förstärka. I norr finns ett grönt stråk mellan 
Solbergaskolan och Kristallparken, där flera barn rör sig dagligen. I den södra delen 
finns ett viktigt grönt stråk mellan Apelsinen och Solbergaskogen. Vegetationen 
ramar in och ger vägen en inbjudande karaktär. Längs det mellersta partiet finns 
parkerade bilar vilket tar över en stor del av vägens intryck. Inom flera partier finns 
ekbestånd som ger volym och karaktär. Gång- och cykelvägen är mestadels tydlig 
och separerad från vägen. Men inom vissa partier kan cyklisterna komma i konflikt 
med bilisterna. Vägen harmoniserar med områdets stadsbild med hus i park med 
bevarad naturmark intill vägar och korsningar. I takt med att bostäder byggs i 
närområdet förväntas antalet användare öka. 

Vägens södra del från gång- och cykelbro mellan Apelsinen och Solbergaskogen.

1. Stråk mellan Solbergaskolan- Kristallparken, 2. Stråk mellan Apelsinen- Solbergaskogen. 
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Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Bevara vägens värde som kommunikationsstråk med en karakteristisk 
inramning av grönska som passar in i områdets stadsbild. I samband med 
nybyggnationer är det viktigt att bevara och förstärka de gröna stråken 
mellan öst och väst. Tydliggör Kristalltorgets funktion som tyngpunkt 
genom att placera ett övergångsställe vid den anslutande gångvägen i den 
södra delen. 

Vägens mellersta del från gång- och cykelbro mellan Apelsinen och Solbergaskogen.

Folkparksvägens norra del i närheten av Kristalltorget.

Trygghet: Vägen har en god belysning. Vägen är bred, överblickbar och innehåller 
inga mörka eller dolda partier. Trafikanterna ger vägen liv och rörelse stora delar 
av dygnet. Vägen har mestadels en god kontakt med intilliggande bostäder. Vid 
naturmarken skyms sikten delvis av vegetation. 

Tillgänglighet: Vägen innehåller några nivåskillnader som skapar mjuka 
sluttningar i den södra och norra delen. Längs vägen finns parksoffor i de mellersta 
och norra partierna. Mittemot Klacktorget och intill Kristalltorget  finns handledare 
längs anslutande gångvägar. 
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52. Stråk öster om Klacktorget

Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 0.55 ha. 
Innehåll: Öster om Klacktorget och söder om Solberga äng finns tre separata 
områden mellan flerfamiljshus och villabebyggelse. Naturmarkerna innehåller 
höjdskillnader och består av hällmarker och ekbestånd. Den östra delen består av 
en gång- och cykelväg som löper mellan Solberga äng i norr och Skohornsbacken 
i söder. Stråket kantas av klippta gräsytor och häckbuskage mot villaträdgårdar. 
I mitten av stråket finns en yta med naturmark. Genom ytan leder en gång- och 
cykelväg mot Pliggvägen i väster. Den mellersta är nästan kvadratisk och den 
västra har en mer långsmal form. Den västra naturmarken är mer sluttande och 
innehåller en del kala klipphällar. I den västra naturmarkens norra halva finns 
trappor i granit med handledare i järn som går mellan Klackvägen och Pjäxvägen.  

Värden
Upplevelse: Promenad.
Ekologiska: Del av spridningskorridor. 
Kulturhistoriska: Trappanläggning. 

Analys
Naturmarkerna är antingen för små eller för sluttande för att innehålla några 
upplevelsevärden. Området fungerar främst som en genväg mellan Solberga äng 
och Klacktorget. Men de erbjuder en fin promenad och bostadsnära natur. I takt 
med att nya bostäder och idrottsplats byggs förväntas ett ökat tryck inom området. 
Intrycket dras ner av ogräs i trapporna. 

Trygghet: Belysning saknas. Områdena är branta och igenväxta och har därmed 
ingen god kontakt med omgivningen. 

Tillgänglighet: Naturmarken innehåller nivåskillnader och nästan inga 
upptrampade gångstigar. I den östra delen är naturmarken flackare med asfalterade 
gång- och cykelvägar. Sittmöjligheter saknas. Trappan saknar ramp och 
kontrastmarkering. Buskagen längs gång- och cykelvägarna tenderar att växa in 
över vägen. 

Granittrappor genom sluttande naturmark. 

1. Trappor, 2. Gång- och cykelväg. 

Pliggvägen

PjäxvägenKlackvägenFolkparksvägen
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Skogsklädda partier.

Trottoar utmed området. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär.  

Strategi
Ta tillvara på områdets värden för promenad och bostadsnära natur 
och funktion som spridningskorridor för växter och djur. Anpassa till 
utveckling av omgivningen med ändrat behov och besökstryck. Förbättra 
tillgängligheten genom att komplettera trapporna med ramper och 
kontrastmarkeringar. Förbättra tryggheten genom att införskaffa belysning. 
Förbättra intrycket genom att ta bort rishögar, sly och ogräs. 
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53. Stråk vid Lerkrogsvägen- Safirgränd

Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 1.4 ha. 
Innehåll: Mellan Lerkrogsvägen och Safirgränd finns ett område kring ett 
radhusområde. Söder om ytan ligger Solbergaskolan och i öster ligger Västberga 
industriområde. Radhusområdet är beläget närmast Lerkrogsvägen i mitten av 
ytan. Väster om radhusen är naturmarken kuperad och består av en skogsklädd 
höjd med kala klipphällar, ekar och tallar. Nedanför radhusen sluttar naturmarken 
ner mot Lerkrogsvägen i öster. Närmast Lerkrogsvägen är naturmarken planare, 
öppnare och har större inslag av öppna gräsytor. På gräsytorna finns parksoffor. 
Mellan vägen och radhusen löper upptrampade stigar. Söder om radhusen finns en 
bred klippt gräsyta med ett ekbestånd närmast vägen. Genom naturmarkens södra 
del löper en gång- och cykelväg mot Safirvägen i norr och Solbergaskolan i söder. 
Längs gång- och cykelvägen finns belysning och parksoffor. Mot Lerkrogsvägen 
finns en anslutande gångväg med trappor i granit. 

Värden
Upplevelse: Grön oas, lek och promenad.
Ekologiska: Värdefull ekmiljö. 

Analys
Området som ligger väster om radhusen är kuperat och innehåller få 
upplevelsevärden. Från Safirgränd leder en stig upp till en öppen höjd med 
utsikt över Västberga industriområde. Området är starkt bullerpåverkat av 
Södertäljevägen. Gång- och cykelvägarna i den södra delen är promenadvänliga. 
Naturmarken fungerar som en visuell och bullermässig barriär mot Västberga 
industriområde och Södertäljevägen.

Trappa från Lerkrogsvägen som ansluter till gång- och cykelväg i väster. 

1. Skogsklädd höjd, 2. Trappor, 3. Värdefull ekmiljö. 

Lerkrogsvägen

Safirgränd

Fo
lk

pa
rk

sv
äg

en

Kontro
llv

ägen

Sö
der

tä
lje

vä
ge

n

1

3

2

100 m0

Solberga



109|

Gång- och cykelväg mot Safirgränd.

Värdefull ekmiljö i den södra delen. 

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. 
Naturmarkens norra del är kuperat, igenväxt och används som ett tillhåll. Även i 
den södra delen finns igenväxta partier som kan bli mörka. 

Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. Den norra delen är mest 
kuperad och innehåller endast upptrampade gångstigar. Gång- och cykelvägen 
innehåller färre nivåskillnader och är asfalterad. Det finns flera parksoffor. 
Trapporna saknar ramper.  

Mål
Bevara nuvarande karaktär.

Strategi
Bevara områdets funktion barriär mot industriområdet. Förbättra intrycket 
genom att klottersanera möbler och rensa ogräs i trapporna. 

Solberga
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54. Stråk söder om Kristalltorget

Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 1.35 ha.
Innehåll: Söder om Kristalltorget finns ett område som består av naturmark och 
klippta gräsytor. Genom området löper ett nät av gångvägar från Kristalltorget. 
Vägarna leder till Solbergaskogen och Rubinvägen i väster och till Kristallvägen 
i norr och söder. Gångvägarna kantas av klippta gräsremsor och buskage. Mot 
Rubinvägen i väster innehåller gångvägen flera nivåskillnader och löper mellan 
två flerfamiljshus. Mot Kristallvägen finns en trappa i granit placerad invid en 
öppen klipphäll. I öster finns en genväg mot Folkparksvägen genom ett parti av 
tätare skogsklädd naturmark. Längs Folkparksvägen finns en sänka med igenvuxen 
naturmark som kantas av en bergshöjd i väster. I naturmarken finns olika slags träd, 
bland annat lönn, asp och ek. 

Värden
Upplevelse: Grön oas, lek och promenad.
Ekologiska: Del av spridningskorridor. 

Analys
Området erbjuder bostadsnära natur med varierande miljöer som används för 
promenader och naturlek. Naturmarken i den östra delen är ett viktigt element för 
Folkparksvägens karaktär samtidigt som den utgör en god visuell och bullermässig 
barriär mellan vägarna och bostäderna. Vissa delar av området är igenvuxna 
och otillgängliga. Intrycket försämras av sly och ogräs. Den norra delen av 
naturmarken ger en tilltalande inramning till Kristalltorget. Längs Kristallvägen 
och Folkparksvägen i den östra delen planeras ett 80- tal nya bostäder i lamellhus. 
Mellan den nya och den befintliga bebyggelsen kommer naturmark sparas i största 
möjliga mån med syfte att anknyta till Solbergas karaktär ”hus i park”. 

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gångvägarna. Framförallt vid 
Kristallvägen skymmer vegetationen siktlinjer och skapar mörkare partier. 

Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. Gångvägarna är breda 
och asfalterade. Vid Rubinvägen finns handledare längs den sluttande gångvägen. 
Trappan i den södra delen saknar ramp. Sittmöjligheter saknas. 

Gångväg mellan Kristalltorget, Kristallvägen och Rubinvägen. 

1. Ledstång utmed slänt, 2. Trappa. 
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Trappa från Kristallvägen. 

Naturmark intill Folkparksvägen. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär.

Strategi
Anpassa stråket till den nya bebyggelsen i närområdet. Öka tryggheten 
genom att beskära eller ta bort vegetation som försämrar sikten och skapar 
mörka partier intill gångvägarna.  

Solberga
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55. Stråk nordost om Kristallparken

Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 1.4 ha.
Innehåll: Mellan Folkparksvägen i öster och Kristallparken i väster finns ett 
område med naturmark och gräsytor. Området kantas av av flerfamiljshus. Genom 
området löper en gång- och cykelväg med belysning och parksoffor. Närmast 
vägen finns klippta gräsremsor. Pån andra sidan Folkparksvägen fortsätter vägen 
mot bland annat Solbergaskolan. Naturmarken innehåller mer högglänta partier 
med bland annat tall, ljung och blåbärsris. På höjden är vegetationen glesare och 
i sluttningarna finns mer inslag av sly och buskage. Närmast Folkparksvägen i 
öster och Kristallparken i sydväst kantas naturmarken av flacka, öppna och klippta 
gräsytor med en del kala klipphällar. Närmast Kristallparken finns inslag av träd. I 
den norra delen, närmast Kristallvägen finns ett parti naturmark. Mellan ytorna med 
naturmark finns en upptrampad gångstig som genar över det norra hörnet. 

Värden
Upplevelse: Lek och promenad.

Analys
Stråken och området ingår i ett grönt samband som sträcker sig till den andra sidan 
av Folkparksvägen mot Solbergaskolan. Stråket kopplar samman olika områden 
och inbjuder till naturlek och promenader längs Folkparksvägen. Stråket är centralt 
för och används dagligen av flera skolbarn eftersom det sammanbinder skolan 
med Kristallparken. Längs gångvägarna finns kvarlämnade rishögar som drar 
ner intrycket. Området fungerar som en visuell och bullermässig barriär mellan 
bostadskvarteren och Folkparksvägen. Området är karaktärsskapande och en viktig 
del av Folkparksvägens och Solbergas identitet. 

Gång- och cykelväg genom trädbevuxen naturmark. 

1. Genande stig, 2. Gång- och cykelväg. 
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Högglänt parti med tallar, ljung och blåbärsris.

Öppna gräsytor närmast Folkparksvägen.

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. Det är 
viktigt att vegetationen kring stråket hålls öppen för att hålla siktlinjer öppna. 
Naturmarken innehåller igenväxta partier som kan bli mörka. Kontakten med 
Folkparksvägen är viktigt för att området ska upplevas tryggt. Den södra delen 
närmast Kristallparken har en god kontakt med intilliggande bostadskvarter. 

Tillgänglighet: Gång- och cykelvägarna är breda, asfalterade och innehåller få 
nivåskillnader. Det finns flera parksoffor längs stråken. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär.

Strategi
Hålla området välskött och inbjudande. Förbättra siktlinjer och förbättra 
intrycket genom att ta bort rishögar. 
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56. Stråk vid Folkparks- Lerkrogsvägen

Beskrivning
Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 1.9 ha. 
Innehåll: Mellan Folkparksvägen och Lerkrogsvägen finns en gång- och cykelväg 
som leder mot Solberga äng i öster. Kring vägen finns öppna gräsytor som kantas 
av naturmark. Naturmarken är böljande, skogsklädd och domineras av ek, björk 
och tall. I naturmarken finns inslag av öppna bergshällar. Gräsytorna är belägna 
intill Västberga industriområde i öster. 

I områdets sydvästra del, närmast Folkparksvägen och Klackvägen planeras nya 
bostäder och en lekplats. 

Värden
Upplevelse: Grön oas, lek, bollspel och promenad. 
Ekologiska: Del av spridningskorridor. 

Analys
Planerad bebyggelse i närområdet kommer på sikt att förändra dess utformning 
och användning. I planerna för närområdet kommer cirka 370 nya lägenheter 
och en lekplats att byggas i den västra delen. I öster kommer bollplaner, 
löparbanor, längdhoppsgrop, boule- och kulstötningsbana, multisportplan, 
omklädningsbyggnad, klubbhus, parkering och en läktare att uppföras. 
Området fungerar idag som en grön koppling mellan Solberga äng i öster och 
Solbergaskogen i väster. Området innehåller varierande miljöer. Naturmarken 
ramar in området och fungerar som en god visuell barriär mot industriområdet. I 
naturmarken finns stora uppvuxna träd som ger volym och karaktär till platsen. 
Gräsytorna möjliggör flexibla aktiviteter. Området innehåller få funktioner och 
värden som lockar besökare. Intrycket dras ner av nedklottrade parkmöbler och 
rostiga belysningsstolpar. 

Gräsytor intill skogsklädda partier. 

1. Planerad lekplats. 
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Gång- och cykelväg mot Klacktorget och Folkparksvägen. 

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. I den 
södra delen finns hög och tät vegetation som skapar dolda och mörka partier. 
Naturmarken är kuperad och skogsklädd vilket försämrar områdets kontakt med 
omgivningen. Gräsytorna intill industriområdet kan upplevas dolda och avskilda 
när verksamheterna är stängda.   

Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. De asfalterade gång- och 
cykelvägarna är asfalterade, breda och innehåller få nivåskillnader. Längs vägarna 
finns flera parksoffor utan armstöd. 

Mål
Utveckla nuvarande karaktär. 

Strategi
Anpassa området efter ny planerad bebyggelse och en tätare stad. Bevara 
områdets funktion som en grön koppling mellan olika områden. Det 
nya området bör spegla och passa in i Solbergas stadsbild med bevarade 
skogsklädda öar och naturkullar. Ta tillvara på naturmarkernas funktion 
som visuell barriär mot industriområdet. 

Solberga



116 |

57. Grönytor söder om Kontrollvägen

Beskrivning
Karaktär och storlek: Övriga gröna friytor. 
Innehåll: Där Kontrollvägen möter Älvsjövägen finns ett naturområde längs 
Kontrollvägens södra sida. I söder kantas området av villaträdgårdar. Närmast 
vägen finns klippta gräsytor. Naturmarken är kuperad, särskilt i den västra 
delen, där det finns branta sluttningar mot vägen. I den östra delen finns öppen 
naturmark med buskage. Två gång- och cykelvägar förbinder Örhängevägen med 
Kontrollvägen. Den östra vägen ansluter till en busshållplats. I den västra delen 
av området finns buskage och träd, bland annat tallar och ekar. Vid de brantaste 
sluttningarna finns stängsel. Närmast Älvsjövägen finns en nedsänkt klippt gräsyta 
med uppvuxna lönnar. 

Värden
Upplevelse: Promenad.  
Ekologiska: Del av spridningskorridor, värdefull ekmiljö. 

Analys
Området är starkt bullerpåverkat från Södertäljevägen i norr. Området fungerar 
som en grönskande visuell och bullermässig barriär mellan villaträdgårdarna 
och vägarna. På klippan i den västra delen har man utsikt över omgivande 
vägar. Intrycket dras ner av högt ogräs i slänterna. Sikten försämras på grund av 
friväxande buskage och sly som står nära vägarna.  

Trygghet: Belysningen är koncentrerad kring gång- och cykelvägarna. 
Naturmarken innehåller igenväxta partier som kan bli mörka. Den östra delen 
har en god kontakt med villorna och vägen, medan höjden i den västra delen kan 
upplevas avskärmad. Partiet närmast Älvsjövägen är flackare och har en bättre 
kontakt med vägen. 

Tillgänglighet: Naturmarken är kuperad och igenväxt. Gång- och cykelvägarna är 
breda, asfalterade och innehåller få nivåskillnader. Sittmöjligheter saknas. 

Utsikt från höjden i den västra delen.

1. Nedsänkt gräsyta, 2. Skyddsvärd ekmiljö, 3. Busshållplats. 
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Nedsänkt gräsyta med lönnar närmast Älvsjövägen.

Gräsklädd glänta och ekar på höjden. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär.

Strategi
Bevara områdets funktion som en grönskande visuell och bullermässig 
barriär. Förbättra siktlinjer genom att ta bort sly och buskage som väller in 
över gång- och cykelvägarna. 
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58. Grönytor längs Södertäljevägen

Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor. 
Innehåll: Där Södertäljevägen möter Älvsjövägen finns tre separata gröna friytor. 
Den östra delen består av böljande klippta gräsytor med träd och buskage. Den 
mellersta delen är en triangelformad yta med en öppen klippt gräsyta. Den västra 
delen består av ett område med hällmarksskog och kala klipphällar. Naturmarken 
kantas av klippta gräsremsor närmast vägarna. På höjden av naturmarken finns 
ytterligare en gräsyta med en mindre verksamhetsbyggnad.  

Analys
Ytorna skapar en tilltalande, varierande och funktionell vägmiljö kring 
Södertäljevägen. Ytorna fungerar som en visuell barriär mot Södertäljevägen, men 
hela området är bullerpåverkat. 

1. Industribyggnad

Böljande klippta gräsytor med träd. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Bevara ytornas funktion och intryck genom att låta nuvarande 
skötselinsatser fortlöpa. 
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59. Grönytor norr om Kontrollvägen

Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor. 
Innehåll: Längs Kontrollvägens norra del finns grönytor som sluttar mot söder. 
Ytorna består av öppen naturmark med träd, högt ogräs och inslag av bergshällar. 
Närmast vägen finns inom vissa partier klippta gräsremsor. I den östra och västra 
delen finns tunnlar mot Hägersten i norr. 

Analys
Grönytorna skapar en inbjudande och funktionell vägmiljö kring Kontrollvägen. 
Grönytorna fungerar som en visuell barriär mot Södertäljevägen, men hela området 
är bullerpåverkat. Det är viktigt att tunnlarna mot Hägersten hålls välskötta 
eftersom många människor rör sig där. 

Slänter med träd utmed Kontrollvägens mellersta del. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Bevara ytornas funktion och intryck genom att låta nuvarande 
skötselinsatser fortlöpa. 

1. Tunnel i den västra delen, 2. Tunnel i den östra delen.

1

2

Södertäljevägen

Kontrollvägen

200 m0

Solberga
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60. Grönytor längs Örhängevägen

Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark). 
Innehåll: Längs Örhängevägen finns smala grönytor. Längs den södra 
delens västra sida finns smala gräsremsor mellan gatan och villaträdgårdarnas 
häckbuskage. Gräsremsor finns även vid vägens norra del längs den södra sidan. 
Remsorna är på denna sida bredare och i mitten av ytan står två askar.  

Analys
Grönytorna är välskötta och ger gatan en inbjudande karaktär. Skötseln försvåras 
av infarter och stuprör. 

1. Smala grönytor. 

Smala gräsremsor längs villaträdgårdar. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

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

Örhängevägen

Brudkronevägen

Arm
bandsvä

gen

1

100 m0

Solberga



121|

61. Grönytor längs Kedjevägen

Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (Gatumark). 
Innehåll: Längs Kedjevägens västra sida finns smala grönytor med ogräs mellan 
gatan och villaträdgårdarnas häckbuskage.  

Analys
Grönytorna är smala och svårskötta. I ytorna växer ogräs vilket drar ner intrycket. 
Det vore bättre om trottoaren kunde breddas så att den möter häckbuskagen. Vissa 
av ytorna sköts eventuellt av villaägarna. 

1. Smala grönytor. 

Smala gräsremsor intill trottoar. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Förbättra intrycket
genom att höja skötselintensiviteten. Underlätta skötseln genom att bredda 
trottoaren så att den möter häckbuskagen.  

Kedjevägen

Brudkronevägen

Armbandsvägen

1

100 m0

Solberga
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62. Grönytor längs Brudkronevägen

Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor. 
Innehåll: Längs Brudkronevägens västra sida finns smala gräsremsor mellan gatan 
och villaträdgårdarnas häckbuskage.  

Analys
Grönytorna är välskötta och ger gatan en inbjudande karaktär. Det är möjligt att 
vissa av ytorna sköts av villägarna. 

1. Smala grönytor. 

Smala gräsremsor kantade av buskage. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

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

Örhängevägen

Brudkronevägen

Arm
bandsvä

gen

1

100 m0
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63. Grönytor längs Juvelerarvägen

Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor (även gatumark). 
Innehåll: Längs Juvelerarvägen finns tre separata gröna friytor. Den norra och den 
södra består av öppna klippta gräsremsor längs villaträdgårdar och häckbuskage. 
På den södra ytan finns en busshållplats och en postlåda. I den norra ytan finns flera 
friväxande buskage. Den mellersta ytan är formad som en triangulär spets mellan 
Juvelerarvägen och Kedjevägen. I den norra delen gränsar ytan mot friväxande 
buskage intill två villträdgårdar. Längs buskagen finns en elledning. Resterande 
delen av ytan består av en klippt gräsyta. I spetsen närmast vägarna finns en 
sneddande trottoar som ringar in ett slyuppslag i spetsen av ytan. Intill finns en 
föreningsmeddelandetavla. 

Analys
Den triangulära ytan bildar ett öppet och ljust parti i de tätbebyggda villakvarteren. 
Ytan gör området mer orienterbart och kan fungera som en mötesplats. Den 
asfalterade spetsen har ett otydligt syfte och sammanhang. 

1. Föreningsmeddelandetavla, 2. Busshållplats. 

Triangelformad yta i den mellersta delen. 

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion och 
karaktär genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa. Utveckla den 
triangulära ytan till en mer inbjudande mötesplats med sittmöjligheter. 

1

2
Ju

ve
lera

rvä
gen

Kedjevägen

Agraffvägen

100 m0
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64. Grönytor längs Armborstvägen

Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor. 
Innehåll: Armborstvägen är formad som ett T som ansluter till Götalandsvägen 
i väster. I söder ansluter Armborstvägen till den norra platsbildningen vid 
Lerkrogsparken. I norr ansluter vägen till en gång- och cykelväg som leder till 
Solbergaskogen. Utmed vägen finns olika industri- och kontorsbyggnader med 
lastzoner. Närmast byggnaderna finns öppna klippta gräsytor med rader av träd. 
Trädraderna består av lönnar, körsbärsträd och popplar. 

Analys
Vägen är en grön koppling mellan Solbergaskogen, Lerkrogsparken och 
Prästgårdsparken. Vägen sammanlänkar industriområdet med centrum i 
öster. Kavlifabriken är ett känt och identitetsskapande element i stadsdelen. 
Industriområdet är centralt beläget i Älvsjö men ger inget stadsmässigt intryck. De 
breda gatorna ger ett storskaligt intryck som inte inbjuder till vistelse och folkliv. 
Under kvällstid är verksamheterna stängda, vilket ger området ett ödsligt intryck. 
På sikt kommer verksamheterna att ersättas med bostadshus med 535 lägenheter. 
I samband med detta kommer vägen utformas som en dubbelsidig allégata med 
trottoar och cykelställ. Vägen kommer även kantas av förgårdsmark mot de nya 
huskropparna. 

Öppna gräsytor med rader av träd. 

1. Gång- och cykelväg mot Solbergaskogen, 2. Platsbildning vid Lerkrogsparken. 

Götalandsvägen

1

2

Mål
Utveckla nuvarande karaktär. 

Strategi
Utveckla till en levande och integrerad del av stadsdelen. Värna om ytornas 
gröna värden i gaturummet. Skapa mer inbjudande mötesplatser och 
anpassa området till fotgängare och cyklister som tar sig mellan områdena. 
Minska gatans bredd och för in mer grönska för att stärka det gröna 
sambandet mellan parkerna och skogen.  

100 m0

Solberga
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65. Grönytor längs Götalandsvägen

Historik
Götalandsväg har anor sedan Vikingatiden och har en gång varit den största vägen 
som leder söderut. Vägdragningen utgick från naturens förutsättningar och drogs 
över så torra områden som möjligt. Samtidigt bevarades värdefulla åkermarker. 

Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor. 
Innehåll: Götalandsvägen kantas mestadels av klippta gräsremsor med rader av 
lönnar. I den västra delen finns en parksoffa. I den östra delen gränsar området mot 
flera parkeringsplatser som är belägna bakom refuger med träd och buskage. Längs 
de södra fasaderna finns parkeringsfickor mellan refuger med nya trädplanteringar 
med kärrekar. 

Analys
Stråket är ett välanvänt kommunikationsstråk för fotgängare och cyklister. Vid 
villorna är grönytorna bredare och har en mer inbjudande karaktär.   

Gång- och cykelväg mellan gräsytor och trädplanteringar i den västra delen.

1. Smala gräsremsor, 2. Refuger med träd och buskage. 

Älvsjövägen

Folkparksvägen

1

2

Mål
Utveckla nuvarande karaktär. 

Strategi
Lyft fram vägens historiska värde och utveckla till en mer stadsmässig och 
inbjudande miljö för fotgängare och cyklister. Tillför mer grönska som 
stärker det gröna sambandet mellan de östra och västra delarna. Utveckla 
tillsammans med Centrumstråket som löper parallellt norr om vägen 
genom att se över kopplingar och infarter. 

200 m0

Solberga
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66. Grönytor längs Toffelbacken

Beskrivning
Karaktär: Övriga gröna friytor. 
Innehåll: Vid Toffelbackens östra sida finns en grönyta som består av trädbevuxen 
naturmark i norr och en klippt gräsyta i söder. På gräsytan löper en upptrampad 
gångstig längs en rad tallar närmast vägen. Öster om gräsytan finns ett stängsel 
längs en brant sprängd klippvägg mot spårområdet. 

Analys
Den upptrampade gångstigen tyder på att det finns ett behov av en trottoar, trots 
att det finns en längs den västra sidan om vägen. Toffelbackens läge som ett 
trappsteg mellan sprängda klippväggar ger en intressant karaktär med utsikt över 
spårområdet.

1. Trädbevuxen naturmark. 

Upptrampad gångstig och tallar på gräsyta.

Mål
Bevara nuvarande karaktär. 

Strategi
Värna om ytornas gröna värden i gaturummet. Bevara ytornas funktion 
och karaktär genom att låta nuvarande skötselinsatser fortlöpa. Förbättra 
tillgängligheten genom att anlägga en trottoar som leder bort till 
parkeringsplatsen norr om ytan. 

To
ff

el
ba

ck
en

1
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