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Sammanfattning 
Det natursköna läget vid Mälaren med sam-
manhängande park- och naturområden kän-
netecknar stadsdelarna i Bromma. Dessa vär-
den är viktiga för brommabornas identitet och 
stolthet. För att vidmakthålla och utveckla dessa 
värden krävs det planering och tydliga mål för 
skötseln av parkmarken.

De sammanhängande naturstråken som utnytt-
jas flitigt bör hållas efter genom regelbunden 
gallring och slyröjning för att behålla utblickar i 
landskapet men också för att skapa tillgänglig-
het och trygghet.

Stora delar av Bromma består av väldokumen-
terade och omtalade kulturhistoriska stadsdelar 
- Äppelviken, Smedslätten, Nockeby m.fl. 
Dessa består förutom av byggnaderna av för-
gårdsmark, gaturum, alléer, torg och  parker 
som är i stort behov av målinriktad skötsel.

Torgen längs Nockebybanan samt längs tun-
nelbanan är centrala och välbesökta platser som 
bör prioriteras. En del av dessa torg och platser 
har under årens gång förfallit och förvanskats 
pga minskad skötsel eller trafikåtgärder. En 

Förord
Brommas parker och grönområden har stor 
betydelse för människors hälsa och välbefin-
nande. Detta har framkommit inte minst vid 
utarbetandet av parkplanerna då många boende 
engagerat sig och tyckt till om sin närmiljö. Ett 
engagemang som, förutom att ha bidragit till 
goda idéer om den framtida utvecklingen, även 
gett underlag till hur parkerna ska kunna skötas 
och planeras på ett rationellt sätt. 

De riktlinjer som framkommer i parkplanen är 
rekommendationer och utgör alltså inget bin-
dande dokument då satsningar/ investeringar är 
beroende av politiska och ekonomiska beslut. 

Parkplanerna ger värdefull kunskap inför upp-
rustningar och investeringar och utgör ett, i 
stadens långsiktiga vision för ett ökat bostads-
byggande, viktigt stöd kring grönområdenas 
framtida användning. 

Parkplanen visar på hur parkmarken fungerar 
och används i nuläget.Man måste dock ta hän-
syn till att det är ett ”levande dokument” med 
10-15 års perspektiv och bör uppdateras om 
förutsättningarna förändras.

Förvaltningens förhoppning är att parkplanerna 
kommer att bidra till ökad attraktivitet, trygg-
het, hållbarare parkmiljö och tillgänglighet och 
ge vägledning för alla som arbetar med plane-
ring av investeringar samt underhåll och skötsel.

Stockholm 2008-12-05

Bromma stadsdelsförvaltning samt
Trafikkontoret
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Inledning
Stadens parker och den varierande och rikhal-
tiga naturen berikar livet i staden. Stockholms 
invånare vill ha gröna oaser för avkoppling, lek, 
samvaro, promenader, solbad, svalka, blom-
prakt och naturupplevelser, som en del i stads-
livet. 

Natur, parker och vatten ger staden skönhet och 
identitet. Grönskan bidrar till folkhälsan genom 

rekreation, rening och syresättning av luften. 
Allt detta gör staden attraktivare som livsmiljö.

Utgångspunkt för planering av skötsel och ut-
veckling av stadens parker och natur är Stock-
holms Parkprogram.

”Stockholms Parkprogram handlingsprogrammet 
2005-2009 för utveckling och skötsel av Stockholms 
parker och natur” godkändes av kommunfullmäk-
tige 2006-01-23. Huvudsyftet med Stockholms 
Parkprogram är att skapa samordning, samför-
stånd och samspel mellan förvaltningar och 
konsulter genom generella mål, program, råd 
och riktlinjer.

utredning och kartläggning av dessa kulturhis-
toriskt värdefulla platser bör tas fram för att 
kunna föreslå lämpliga investerings-/ och sköt-
selåtgärder.

Inom stadsdelarna finns många olika typer av 
förgårdmark - klassad som friytor- där värdeful-
la alléer förekommer.( se bilaga 3 ) Trädvårds-
plan för dessa alléer bör tas fram.

Lekplatserna inom parkplanens område är ofta 
små och slitna och riktar sig främst till yngre 
barn. En succesiv upprustning av dessa lekplat-
ser med mer varierat innehåll föreslås.
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Programmet föreslår tre övergripande mål som 
ledstjärnor i arbetet, med utveckling av stadens 
parker och natur:

• God park- och naturtillgång 

• Rik park- och landskapskultur

• Hållbar park- och naturmiljö

För att optimera värden och investeringar i 
park- och naturmarken krävs överblick och pla-
nering av grönstrukturen som helhet.

Enligt Stockholms Parkprogram skall en park-
plan tas fram för varje stadsdelsområde.
Parkplanen utgör det lokala, operativa instru-
mentet för att i tillämpliga delar genomföra 
Stockholms parkprogram. Parkplanen skall be-
skriva historia, miljö, värden och föreslå plan-
skydd, nya projekt, framtida utveckling och 
skötselprioriteringar. 

Denna parkplan beskriver Alvik, Stora Mossen, 
Äppelviken, Smedslätten, Ålsten, Höglandet, 
Nockeby, Olovslund, Abrahamsberg, Åkeslund. 
Dessa ingår i Bromma stadsdelsförvaltning som 
består av totalt 24 stadsdelar.

Arbetsmetod
Inledningsvis har befintliga utredningar gäl-
lande grönytor och framtida utveckling inom 
parkplaneområdet studerats. Därefter har alla 
grönytor som omfattas av Parkplanen besökts 
och inventerats enligt en inventeringsmall, se 
bilaga 1.

Boende i området som omfattas av parkplanen 
har via lokalpressen informerats om parkplanen 
och dess syfte, se bilaga 2. De har givits möjlig-
het att lämna synpunkter på grönytorna och hur 
de används och sköts. 

Parkplanens geografiska utbredning.
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Information om planerade och pågående pro-
jekt som kan vara av intresse för den framtida 
parkutvecklingen inhämtades på Stockholms 
stads webbplats www.stockholm.se samt genom 
samtal med anställda på Exploateringskontoret.

Träden i parkplaneområdets alléer har invente-
rats som grupp beträffande art, ungefärlig stor-
lek samt andel skador. Se vidare i bilaga 3.

Samtliga trappor inom parkplaneområdet som 
ingår i Bromma stadsdelsförvaltnings skötsel-
har inventerats avseende deras skick och even-
tuella behov av tillgänglighetsanpassning. Trap-
pinventeringen redovisas inte i Parkplanen.

Planeringsunderlag 
Vid förändringar och arbete med parker och 
grönytor inom Alvik, Stora Mossen, Äppelvi-
ken, Smedslätten, Ålsten, Höglandet, Nockeby, 
Olovslund, Abrahamsberg och Åkeslund bör 
följande planeringsunderlag beaktas:

Agenda 21 som är det handlingsprogram för 
hållbar utveckling som antogs vid FN:s konfe-
rens om miljö och utveckling år 1992. Agenda 
21 betonar bl. a. biologisk mångfald samt med-
borgarinflytande.

Enligt regeringens nationella miljömål ska kultur-
historiska och estetiska värden tas tillvara och 
förstärkas och den biologiska mångfalden ut-
vecklas.

Enligt regeringens handlingsprogram Framtids-
former ska kvalitet och skönhetsaspekter inte un-
derställas kortsiktiga ekonomiska överväganden 
utan kulturhistoriska och estetiska värden i be-
fintliga miljöer ska tas till vara och förstärkas.

Regional utvecklingsplan för Stockholms län 2001 
fastslår de gröna kilarnas betydelse för Stor-
stockholm och för Stockholms interna framtida 
utveckling som kommer att ha en stark utveck-
ling de närmaste åren.

Stockholms översiktsplan 1999 slår fast att Stock-
holms gröna struktur skall bestå och att varje 
stadsdelsområde skall erbjuda områden för när-
rekreation som har gott lokalklimat och som är 
fria från störningar. Områdena skall vara lämp-
liga för lek, motion, avkoppling, samvaro och 
skönhetsupplevelser. I Stockholms byggnadsordning 
som är en del av översiktsplanen, redogörs för 
Stockholms karaktärsdrag. Förhållningssätt till 
förändringar fastslås. Ytterstadens parker vår-
das och vidmakthålles så att tydlighet och in-

bördes samband upprätthålls. Stockholms grönst-
ruktur som ingår i ÖP99 visar den övergripande 
grönstrukturens speciella bevarandevärden. I 
skrivande stund håller en ny översiktsplan på 
väg att tas fram.

Stockholms grönkarta - biotopkarta och sociotopkarta
Stockholms grönkarta utvecklar och preciserar 
översiktsplanens redovisning av grönstruktu-
rens värden. Grönkartan bygger på och är en 
bearbetning av Stockholms biotopkarta och 
sociotopkarta. Stockholms grönkarta pekar ut 
ett flertal värdefulla naturmiljöer inom parkpla-
neområdet som även är värdefulla ur ett socialt 
eller kulturellt perspektiv.

Stockholms Miljöprogram 2003 betonar krets-
loppstänkande och hållbar utveckling, vilket 
bl.a. pekar på behovet av friytor för LOD -
lokalt omhändertagande av dagvatten, odling 
och kompostering. ArtArken riktar, till skillnad 
från biotopkartan, som fokuserar på miljöer 
och landskap, in sig på det värdefulla innehållet 
i dessa miljöer, skyddsvärda och hotade arter. 
ArtArken bör användas som obligatoriskt plan-
underlag enligt Stockholms Parkprogram.
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BESKRIVNING AV PARKPLANEOMRÅDET 
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Historisk bakgrund

När inlandsisen smälte undan för ca. 10 000 år 
sedan låg hela Bromma ungefär 100-150 m un-
der havsytan. När landet höjde sig utvecklades 
de låglänta delarna av Bromma till en rik jord-
bruksbygd. Under vikingatiden hade Bromma 
många vattendrag. Ett sund sträckte sig från 
Ulvsundasjön över Lillsjön och Brommaplan 
till Judarn. Här låg de flesta av Brommas mer 
betydande gårdar under vikingatiden och med-
eltiden. 

Under 1600-talet koncentrerades markinneha-
vet till några få stora gods. Lennart Torstens-
son förvärvade gårdarna Ulvsunda och Linta. 
Under honom och hans efterföljare byggdes 
godset ut till att omfatta den östra halvan av 
Bromma. Den västra halvan av Bromma bestod 
i princip av ett enda gods som ägdes av Åke Ax-
elsson Natt och Dag. I norr fanns en självstän-
dig bondgård, Bällsta. År 1787 öppnades den 
viktiga vägen till Drottningholm som gjorde att 
Gustav den III slapp färdas den långa omvägen 
över Solna och Bällsta till Tyska Botten för att 
därifrån färjas över till Lovön.

Mot slutet av 1700- talet och början av 1800-ta-
let började de stora godsen att falla sönder. Väl-
bärgade stockholmare köpte torp mm för att 
använda som sommarnöjen och för att förse 
de egna hushållen med jordbruksprodukter. 
Under början av 1900-talet köpte Stockholms 
Stad de stora Brommagodsen och började byg-
ga villastäder från Äppelviken ut mot Nockeby. 
Omkring 1905 hade på privat initiativ delar av 
Ulvsunda och områden kring Bromma kyrka 
börjat bebyggas med villor. Ännu tidigare hade 
Mariehäll, dvs. östra delen av Bällsta, blivit ett 
industri- och bostadsområde av till stor del 
mycket dålig kvalitet.

Brommas första industri var Ulvsunda Fabrique 
som låg vid Ulvsunda slott. Verksamheten be-
stod av keramisk tillverkning som varade fram 
till sekelskiftet 1800. Från 1917 och framåt ut-
vecklades Ulvsunda Industriområde med ett 
stort antal industrier.

Från 1950- och 1960-talen förtätas Bromma 
alltmer med hyreshusbebyggelse, en förtätning 
som alltjämt pågår, medan bebyggelsen med 
radhus och villor nästan upphört.

Trädgårdsstaden
Namnet ”trädgårdsstad” kom av en översätt-
ning av engelskans ”garden cities”, en stads-
typ lanserad av Ebenezer Howard, som hämtat 
inspirationen från små traditionella engelska 
samhällen. Utbyggnaden av Stockholms träd-
gårdsstäder påbörjades under 1910-talet. Etable-
ringen var direkt beroende av spårvagnsnätets 
utbyggnad från innerstaden. Husen uppfördes 
i trä i ett plan med inredd vind och källare. Hus 
och gator anpassades mjukt till terrängen med 
bevarade stamträd. De mest kuperade natur-
partierna har lämnats obebyggda, antingen som 
skogsbryn eller naturparker. I stadsdelar som 
Äppelviken och Smedslätten byggdes under 
1910- och 1920-talen den klassiska trädgårds-
staden med större och mer individuella hus efter 
förebild i den klassiska svenska småstaden. Sta-
den medverkade aktivt med både typritningar 
och husens placering. På plan mark utgör häck-
ar och alléträd starkt sammanbindande länkar 
i gaturummet. På kuperad mark präglas istället 
gaturummet av stödmurar i sten samt höga fritt 
växande stamträd.

När pontonbron över Tranebergssund blev fär-
dig 1914, drogs spårvagnslinje nr 2 från Frid-
hemsplan till Alvik, varifrån den delades upp i 
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två grenar, en längs Ulvsundavägen till Lillsjön 
och en till Alléparken i Äppelviken. 1919 fick 
äppelviksborna en egen spårvagn, nummer 12, 
som utgick från Tegelbacken. ”Tolvan” förläng-
des successivt allteftersom nya trädgårdsstäder 
anlades och nådde Smedslätten 1923, Ålsten 
1924, Höglandet 1926 samt Olovslund och 
Nockeby 1929. Östra Äppelviken, som började 
bebyggas 1913, var den första i raden av träd-
gårdsstäder i Bromma, som anlades längs den 
projekterade spårvägslinjen nr 12. 

I Stockholms byggnadsordning framgår att 
stora delar av Alvik, Stora Mossen, Äppelviken, 
Smedslätten, Ålsten, Olovslund, Höglandet och 
Nockeby utgörs av stadsbyggnadskaraktären 
Trädgårdsstad. 

Grönstrukturens värden

Kulturella värden
I princip hela området som omfattas av park-
planen är markerat på översiktsplanens karta 
”Kulturhistoriskt värdefulla miljöer” och be-
står av tidstypiska och välbevarade stadsbygg-
nadskaraktärer, främst trädgårdsstad men även 
äldre förstad och smalhusstad. Här ska särskild 

uppmärksamhet ägnas åt det kulturhistoriska 
värdet vid eventuella förändringar. 

Natur och park har en given plats i Stockholms 
park- och stadsbyggnadshistoria. På ”Stock-
holms grönkarta” utpekas ett flertal områden 
inom de värdefulla friytorna som innehåller kul-
turhistoriskt värdefulla miljöer eller där områ-
dets kulturhistoriska värde behöver preciseras. 
I Stockholms Parkprogram omnämns ett flertal 
alléer som är tidstypiska eller speciella på grund 
av arterna de består av. Inom denna parkplans 
begränsningsområde finns fyra sådana alléer. 
En inventering av alléträden finns som bilaga 
till detta dokument.

Ekologiska värden
Parker har i allmänhet ett ekologiskt värde ge-
nom att grönskan bidrar till biologisk mångfald. 
Gamla grova träd och död ved är nödvändiga 
miljöer för främst insekter men även för vissa 
fågelarter. Diken, våtmarker och vattendrag har 
en viktig hydrologisk funktion och stort biolo-
giskt värde inte minst för groddjur. Vegetations-
klädda stränder fungerar som biologiska filter 
genom att strandvegetationen tar upp närings-
ämnen som annars skulle nå vattendrag, sjöar 
och hav. Stränderna fungerar samtidigt som 

livsmiljö och spridningskorridor för växter och 
djur.
 
De ekologiska värdena inom denna Parkplans 
område finns främst i Ålstensskogen, Nock-
ebyskogen och längs Mälarens strandlinje. Även 
villaträdgårdarna utgör viktiga spridningsvägar 
för växter och djur mellan de större kärnom-
rådena som tex. Judarskogens naturreservat, 
som ligger strax intill parkplaneområdet. Inom 
området finns ett flertal gamla träd, som utgör 
livsmiljö för många djurarter.

Under den senaste istiden bildades s k De Geer-
moräner, väl utvecklade system av ryggar med 
storblockig morän. Geologen Gerhard de Geer 
dokumenterade dessa moränryggar i Bromma 
på 1940-talet och gav namnet ”Stor-Olov” åt 
det största blocket. Med hjälp av dessa forma-
tioner kunde han utläsa hur isens utbredning 
förändrats år från år. Moränryggarna är utsprid-
da i flera stadsdelar såväl bland bebyggelse som 
inom naturområden och parker. Ett antal områ-
den utgör riksintresse för naturvården däribland 
fyra mindre områden i Åkeslund och Nockeby. 
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Sociala värden
Parkplanens område består till största delen av 
gles bebyggelse av trädgårdsstadskaraktär där 
>75% av området utgörs av värdefulla friytor. 
Åkeslund och Abrahamsberg, som till största 
delen utgörs av bebyggelse med flerfamiljshus, 
består till 50-75% värdefulla friytor. Vid Alviks 
strand, Brommaplan och längs med Drottning-
holmsvägen är bebyggelsen betydligt tätare med 
<25% värdefulla friytor. 

Tabellen på nästa uppslag visar de sociala vär-
den som finns inom parkplanens område upp-
delat på stråk/platser i varje stadsdel.

Vissa undantag från Stockholms Parkprograms 
definitioner av värdebegreppen har gjorts. Lek 
har delats upp i lekplatslek, vattenlek (plask-
damm och dusch) samt naturlek, vilket innebär 
att tex kunna bygga kojor. De kompletterande 
värdena backåkning, kulturmiljö, landform och 
parklek har hämtats ur Stockholms sociotop-
handbok.

I begreppet picknick ingår även iordningställda 
grillplatser. Begreppet uteservering har tagits 
med trots att vissa uteserveringar ligger på pri-
vat kvartersmark eller gatumark och ingår inte 
i förvaltningens skötselansvar. Stora Mossens 
koloniområde, med sin blomprakt, ingår hel-
ler inte i förvaltningens skötselansvar men är 
medtaget här då det utgör ett viktigt inslag i den 
 offentliga miljön.
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Stadsdelsområde Stråkets/platsens benämning Sociala värden
Abrahamsberg Rörläggarvägen-naturstråk LL,PR,RO,SK

Skidbacksskogen BA,BO,LA,NL,PI,PR,RO,SO,SK
Abrahamsbergs kyrka KU,NL,PR
Grundläggar-/ Arkitekt/Murarvägen NL
Dragontorpet BL,KU,PI,RO
Dragontorpets parklek DJ,PA,SO,CA,VA

Alvik Mälarparken FI,KU,LA,NL,PR,RO,SK,SO,UT,VA,VI
Alviks strand BA,BÅ,FI,FO,LA,PI,PR,RO,SO,CA,UT,VA
Biblioteksparken BL,FO,RO,SO,CA
Ryggåsgatans lekplats LL,SO
Ladugården/Lyckolotten/Backkrönet NL

Höglandet Farsen LL
Höglandstorget FO,SO
Tunadalen BO,LL,NL,PR,RO,SO
Pinden RO,UT,SO
Jungfruparken BA,BL,SO,VA,UT
Djävulsklippan LA,NL,PI,RO,SO,UT, VI
Torsångsvägen(impediment) VA

Nockeby Folkaredalen LL,LT,NL,PR,PI,RO,SO,SK,UT,VA
Malungskroken NA,SO
Säfsen NL
S:ta Birgitta kyrka,Nockeby station FO,KU,PR,SO
Nockebyskogen LA,NA,PR,RO,SO,SK
Nockebyskogens fält BO,LL,SO
Brålunden KU,LL,PI,SO
Nockeby torg BL,FO,KU,CA,SO
Kung Atles v. Brålunden,Myten, Novellen, Psalmen LN,PR
Sigurdsvägen/ Skaldevägen LL,NL,PR,RO,SO

Olovslund Olovslunden BA,BO,GR,KU,LA,LL,NL.PI,PR,RO,SO,VA
Bokhyllan BO,KU

Smedslätten Bergviksdälden LL,NL,PR,SO
Smedslättstorget PR,RO,SO
Resekamraten, Kämpakumlet, Drömdungen NL,VI
Drömstigen,Trollberget, Fåglalåten, Linneaparken NL,PR,SO
Bergsviks strandpark BA,BO, BÅ, FI,PI,PR,SO,UT,VA

Värdebegrepp
(BA) bad
(BAC) backåkning
(BL) blomprakt
(BO) bollspel
(BÅ) båtliv
(DJ) djurhållning
(EV) evenemang
(FI) fiske
(FO) folkliv
(GR) grön oas 
(KU) kulturmiljö
(LA) landform
(LL) lekplatslek
(NL) naturlek
(VL) vattenlek
(LT) löpträning
(OD) odling
(PA) parklek
(PI) picnic/ grill
(PR) promenader
(PU) pulkaåkning
(RI) ridning
(RO) ro
(SKI) skidor
(SK) skogskänsla
(SKR) skridsko
(SO) sitta i solen
(TO) torghandel
(CA) café/ uteservering
(UT) utsikt
(VA) vattenkontakt
(VI) vild natur
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Smedslätten Grönytor kring Strömkarlsvägen BL,BO,LL,PI,PR,RO,SO
Nyängsparken, Storskogen NL,PR,RO,SK,UT

Stora Mossen Timmerfallet LA,NL,PR,RO,SK
Trefaldighetsbacken KU
Ekorrberget NL,RO
Eldhunden LL,SO

Åkeslund Fredrikslundsstråket NL,PR,RO,SK
Tunnlandsparken BA,BO,LL,PI,PR,RO,SO
Stopvägens naturområde KU,LA,NL,PR,RO,SK,UT
Fornlämningen KU,NL,PR
Brommaplan BL,FO,SO

Ålsten Sångarlunden, N Ålsten NL,PR,RO,UT,BO
Sarabanden,Tarantellan PR,NL
Sexalnarsgränd, Galoppen BO,LL,SO
Pantleken PR,NL
Mossdungen, Einar Forseths park NL,PR
Virvelbacken NL,PR,RO
Höglandsparken LL,NL,PR,RO,UT
Björkrisvägen BL,PR
Ålstensskogen BO,BÅ,FI,KU,LA,LL,LT,NL,PI,PR,RO,SK

SO,CA,UT,VA
Äppelviken Västerledstorget BL,FO,LL,PR,RO,SO,CA

Västerledshöjden BO,KU,LA,PR,RO,SO
Alléparken PR,SO
Lindarna BL,FO,PR,SO
Äppelviksplan PR,SO
Äppelvikstorget BL,BO,FO,PR,RO,SO
Snäckparken PR,RO,SO,UT
Myrmarksplan, Liljekonvaljen,Trekanten BO,LL,NL,PR,SO
Fjärilskroken,Tallarna LL,NL,PR,RO,SO
Bostadslotteriet, Musslan, Nyponbusken NL,PR,UT
Borgberget FI,LA,LT,NL,PR,RO,SK,SO,UT,VA,VI
Äppelvikshamnen BO,BÅ,KU,PI,PR,RO,SO,UT,VA
Alviksvägen-impediment SO

Värdebegrepp
(BA) bad
(BAC) backåkning
(BL) blomprakt
(BO) bollspel
(BÅ) båtliv
(DJ) djurhållning
(EV) evenemang
(FI) fiske
(FO) folkliv
(GR) grön oas 
(KU) kulturmiljö
(LA) landform
(LL) lekplatslek
(NL) naturlek
(VL) vattenlek
(LT) löpträning
(OD) odling
(PA) parklek
(PI) picnic/ grill
(PR) promenader
(PU) pulkaåkning
(RI) ridning
(RO) ro
(SKI) skidor
(SK) skogskänsla
(SKR) skridsko
(SO) sitta i solen
(TO) torghandel
(CA) café/ uteservering
(UT) utsikt
(VA) vattenkontakt
(VI) vild natur
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Grönstrukturens 
karaktärer 

Enligt Stockholms Parkprogram beskrivs olika 
huvudkaraktärer som viktiga målkaraktärer för 
parkplaner och skötselplaner. Områdeskaraktä-
ren beskriver utformningen av en plats som hel-
het. Den används för att beskriva hur en miljö ser 
ut och när och hur den eventuellt är gestaltad.

Karaktärerna är schematiskt indelade i fyra stor-
leksgrupper (som i sin tur innefattar olika ty-
per av parkkaraktärer, se närmare beskrivning i 
Stockholms Parkprogram, s. 45-51). Dessa fyra 
storleksgrupper är:

1. Natur och Friluftsområden > 50 ha
Ex stora skogsområden, odlingslandskap, park-
landskap

Det är ca. 2 km till Judarskogen som är närmaste 
natur- och friluftsområde. Kyrksjölöten som till 
ytan inte uppfyller kravet på ett friluftsområde 
men som har många värden, är också på ca. 2 km 
avstånd från delar av parkplanens område.

2. Stadsdelsparker 5-50 ha
Ex Naturpark, landskapspark, dalstråk, bergs-
park, aktivitetspark

De stadsdelsparker som finns i området har alla 
en naturlik karaktär. De är naturområden med 
skog som bryter av stadsstrukturen, ofta på ku-
perade platser och längs med vattnet. Exempel-
vis Ålstensskogen och Nockebyskogen.

3. Kvartersparker 0,5- 5ha
Ex Naturkvarter, naturstråk, parkstråk, parktorg, 
blomstertäppa, strandpark, kajpark

Områdets kvartersparker består dels av mindre 
skogsytor, dels av ytor med parkkaraktär. Strand-
promenaden i Alvik, som oftast är helt tillgänglig 
för allmänheten är som helhet till ytans storlek en 
kvarterspark.

4. Friytor <0,5 ha
I Stockholms parkplan har friytorna karaktäri-
serats utifrån byggnadsordningens stadsbygg-
nadskaraktär. Dessa är mycket schematiskt inde-
lade och vi har därför valt att göra en annan, mer 
exakt, sortering i kapitlet framtida utveckling.

De flesta grönytorna i planområdet är friytor som 
ligger i bebyggelse och vid vägar/kommunika-
tionsstråk, även kallade impediment. Förgårds-
marken är typiska friytor i trädgårdsstaden.

Stadsdelspark, Borgberget.

Kvarterspark, Olovslunden.

Friyta/ förgårdsmark, Åkeslund.
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Stadsdelarnas värden 
och karaktärer
På följande sidor visas en sammanställning av 
de olika värden och karaktärer som finns i varje 
stadsdelsområde.
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Sociala värden
Stadsbyggnadskaraktäern i Abrahamsberg är 
smalhusstad och de värdefulla friytorna beräk-
nas vara mellan 50 och 75%.

Grönområdena är väl sammanhållna med gång-
stråk och här finns möjlighet till aktiviteter som 
pulkaåkning, bollsport och bemannad parklek.

Se tabell över sociotopvärden på sidorna 11-13.

Abrahamsberg

Kulturella värden
Vid Gustav III:s väg ligger ett gammalt dragon-
torp som vid mitten av 1800-talet beboddes av 
Gustaf  Abraham Phil med familj och troligen 
har han fått ge namn både till torpet och till 
stadsdelen. Själva stugan är sannolikt från 1700-
talet och flyttades till sin nuvarande plats vid 
1800-talets början. Huset kallas numera Ryttar-
torpet.

Den nuvarande bebyggelsen, i smalhusstadsde-
len Abrahamsberg, började byggas i slutet av 
1930-talet. Husen har tre våningar grupperade i 
kuperad terräng som medger rikligt med grön-
ska mellan husen. För stadsdelen föreskrevs fa-
sader av gult tegel, till skillnad från systerstads-
delen Åkeslund där husen har rött tegel, samt 
att husen skulle vara murade med 1 ½ -stens 
murar för att upprätthålla en hög kvalitet och 
ge varma bostäder. Större delen av bostäderna 
är om två rum och kök, men det byggdes även 
större lägenheter vilket ledde till en blandad 
befolkning med både arbetare och tjänstemän. 
 
Åren kring 1990 kompletterades den äldre be-
byggelsen med ett par nya hus och 1999 byggdes 

en ny tunnelbanestation sedan den ursprungliga 
rivits.

Abrahamsberg och Åkeslund anses som Stock-
holms mest enhetliga och välbevarade smalhus-
områden.

I stadsdelen Abrahamsberg finns inga värdeful-
la kulturmiljöer som särskilt pekats ut på Stock-
holms grönkarta.

Det finns uppgifter om en möjlig fornborg i 
Skidbacksskogen.

Ekologiska värden
I smalhusområdet Abrahamsberg är sambandet 
med den omgivande naturen påtaglig. Tomter-
na och förgårdsmarken har naturmarkskaraktär 
och större områden med naturmark tränger in 
bland bebyggelsen.
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Karaktärer

Stadsdelsparker
1. Skidbacksskogen

Kvartersparker
2. Naturstråk längs Rörläggarvägen

Friytor
3. Abrahamsbergs kyrka
4. a) Grundläggar-, b) Arkitekt- och c) Murar-
vägen.
5. Dragontorpet
6. Dragontorpets parklek
Förgårdsmark och impediment

Närnatur i Smalhusbebyggelse.

Drottningholmsvägen

Ab
ra

ha
m

sb
er

gs
vä

ge
n

Arkitektvägen

Rörläggarvägen

M
urarvägen

Gustav III:s
 väg

2

1

3

4b

4b

4c

4a

5

6
Grundläggarvägen
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Alvik

Kulturella värden
Alvik är en stadsdel med en mycket blandad 
bebyggelse från olika decennier: villor, hy-
reshus, smalhus, höghus, kontorskomplex, 
spårvagnshallar, skolor och en kyrka. Va-
riationen förstärks av det kuperade landska-
pet. Alvik spelar en viktig roll som länk mel-
lan Stockholms innerstad och förorterna i 
väster, inte minst kommunikationsmässigt. 

Stadsdelen Alvik motsvarar det område gården 
Alvik omfattade vid 1800-talets början. Alvi-
kens Gård tillkom år 1819 genom en avstyck-
ning från Ulvsunda gods. Namnet övertogs 
från 1700-talstorpet Ahlviken, som låg ungefär 
där västra delen av Alviks tunnelbanestation är 
belägen. Av gårdens alla byggnader återstår en-
dast den rödmålade rättarbostaden som numera 
kallas för Alvikstorpet och inrymmer ett konst-
galleri.

 
Fabrikör Lars Montén som ägde Alvik lät uppföra 
en stearinljusfabrik vid Alviks strand. Den s.k. Vita 
villan som ligger vid vattnet var huvudkontor och 
tegelbyggnaden intill var själva industribyggnaden.

År 1908 köpte Stockholms stad Äppelviken och 
Alviks säteri av Lars Montén. Fabriksområdet vid 
Alviks strand ingick inte i köpet. I samband med 
köpet gjordes ett första förslag till stadsplan för 
Alvik. Förslaget kom att ändras flera gånger och 
den gällande stadsplanen fastställdes 1922. Planen 
kännetecknas av att vägarna placerats där naturen 
gav bäst förutsättningar och att utsiktspunkter och 
natursköna partier skulle framhävas. Villabebyg-
gelsen i Alvik började uppföras på 1910-talet och 
både tomterna och husen gjordes relativt stora. På 
1920-talet uppfördes den stadsmässiga bebyggel-
sen med butikslokaler i bottenvåningen vid Alviks-
vägen. Området norr om Drottningholmsvägen 
ingick inte i markköpet 1908 och planlades först 
under 1930- och 1940-talen. Monténs gamla indu-
striområde började planläggas först på 1970-talet. 

I stadsdelen Alvik finns inga värdefulla kulturmil-
jöer som särskilt pekats ut på Stockholms grön-
karta. Det finns inte heller några registrerade forn-
minnen. 

Ekologiska värden
Gamla träd utgör livsmiljö för många djurarter 
och i Alvik finns en speciellt utmärkande gam-
mal ek på Ekstigen 5. Den har en omkrets av 
hela 4,75 meter i brösthöjd. Se karta nästa sida.

Sociala värden
I Alvik finns både gles- och tätbebyggda områ-
den. Som tätast är det längs Alviks strand och 
Drottningholmsvägen där de värdefulla friyt-
orna beräknas vara <25%.

Tillgängligheten till grönområdena är i allmän-
het god. Det är lätt att röra sig längs vattnet på  
gångvägar och bryggor. Vissa platser som t ex  
Alviksberget är  svåråtkomliga för rörelsehind-
rade pga stora höjdskillnader. I Alvik finns inga 
plana ytor som lämpar sig för bollspel.

Sociala kvaliteter finns i både naturlika områden 
och parker. I Alvik finns endast en lekpark. Den 
ligger centralt och har ett stort upptagningsom-
råde och skulle därför kunna vidareutvecklas 
för att bli mer attraktiv och även fungera för 
äldre barn.

Se tabell över sociotopvärden på sidorna 11-13.
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Karaktärer

Stadsdelsparker
1. a) Mälarparken 
1. b) Alviksberget

Kvartersparker
2. Alviks strand

Friytor
3. Biblioteksparken
4. Ryggåsgatans lekplats
5. a) Ladugården, b) Lyckolotten och c) Back-
krönet

Alvikstorpet

1a

2

3

5a

5b

5c

Al
vik

sv
äg

en Gustavslundsvägen

Rundavägen

Ryggåsg

Drottningholmsvägen

Alviksplan

4

1b

Gammal 
ek
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Höglandet

Kulturella värden
Vid bebyggandet av Ålsten fann man att den 
stadsdelen blev oproportionerligt stor jämfört 
med de övriga i Bromma Trädgårdsstad (179 
ha mot ca 100 för de övriga) Man beslöt då att 
dela Ålsten i två delar. Den östra delen behöll 
namnet Ålsten, den västra (väster om Djupdals-
vägen) döptes 1934 till Höglandet, ursprungli-
gen på grund av de stora höjdskillnaderna inom 
området. 

Bebyggelsen uppfördes huvudsakligen på 1920- 
och 30-talet med större villor i kraftigt kuperad 
terräng. Flerfamiljshusen vid Höglandstorget 
utgör en väl sammanhållen miljö. Vid Hög-
landstorget ligger Höglandsskolan som är en 
så kallad vertikalskola med alla klasser från för-
skola upp till gymnasiet.

I stadsdelen Höglandet finns inga värdefulla 
kulturmiljöer som särskilt pekats ut på Stock-
holms grönkarta. Det finns inte heller några re-
gistrerade fornlämningar.

Ekologiska värden
Majoriteten av Höglandets strandlinje är inte 
tillgänglig för allmänheten. Stranden utgörs av 
mycket branta klippor som stupar ner i vattnet 
och vegetationen är av hällmarkstyp. In mot 
land finns mindre grönytor med blandskog. Vil-
laträdgårdarna fungerar som spridningskorridor 
mellan intilliggande större grönområdena.

Sociala värden
Huvudsakligen består Höglandet av gles bebyg-
gelse av trädgårdsstadskaraktär, där de värde-
fulla friytorna beräknas vara större än 75%.

Grönområdena är förhållandevis svåråtkomliga 
på grund av den kuperade terrängen. Men det 
finns goda förbindelser till omgivande natur-
mark. Klipporna med utsikt över Mälaren gör 
området attraktivt för människor i alla åldrar.

Se tabell över sociotopvärden på sidorna 11-13.
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Karaktärer

Kvartersparker
1. Tunadalen
2. Djävulsklippan

Friytor
3. Höglandstorget
4. a) Pinden och b) Grönviksskälet
5. Jungfruparken
6. a) Farsen, b) Melodramen, c) Prologen och 
d) Thalialunden
Förgårdsmark och impediment

1

2

3

4a

5

6b

6a 6c

6d

4b

Nockebyvägen

Grönviksvägen

Djupdalsvägen

Thaliavägen Höglands-
skolan

Ålstens-
hamnen

Karg natur på berghällar.
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Nockeby

Kulturella värden
Nockeby omnämndes första gången på 1400-ta-
let som Nokkaby. Denna by, antas vara uppkal-
lad efter en person vid namn Nokke. Nockeby 
bebyggdes från 1930-talet med villor, hyreshus 
vid Nockeby Torg och Brålunden samt funk-
tionalistiskt utformade villor utmed Grönviks-
vägen.

Nockeby Torg och Brålunden är värdefulla kul-
turmiljöer som pekats ut på Stockholms grön-
karta. 

De registrerade fornlämningar som finns i 
stadsdelen Nockeby är en milsten vid Drott-
ningholmsvägen intill S:ta Birgitta kyrka samt 
en rest av gamla Drottningholmsvägen. 

Ekologiska värden
Nockebyskogen och Folkaredalen bildar till-
sammans ett någorlunda sammanhängande 
område med naturmark som sträcker sig ner 
mot Mälaren. I anslutning till detta område 
ligger friluftsområdet Judarskogen men Drott-
ningholmsvägen bildar en barriär där emellan. 
I Nockebyskogen finns blocksamlingar av De 
Geer-moräner, som är av riksintresse.

Områdets gröna stadsbild med många villaträd-
gårdar och förgårdsmark lägs vägarna kan fung-
era som spridningskorridorer.

Sociala värden
Nockeby har stadsbyggnadskaraktären träd-
gårdsstad. Bebyggelsen är övergripande gles 
men det finns också ett tätare område i centrala 
Nockeby. I det tätaste området uppnår de vär-
defulla friytorna 25-50% av markarealen. I öv-
riga stadsdelen är värdet större än 75%.

De större grönområdena är tillgängliga via 
gångstråk med flera möjliga entréer. Vissa min-
dre grönytor är igenväxta och i andra fall har 
villaägare utvidgat sina tomter på parkmark.

Strandpromenaden i Folkaredalen avbryts norr-
ut av villabebyggelse. En framtida markanvis-
ning vid Folkaredalen kan eventuellt leda till 
upprustning av det befintliga gångstråket längs 
vattnet.

Det finns tre lekplatser i Nockeby. 

Se tabell över sociotopvärden på sidorna 11-13.
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Karaktärer
Stadsdelsparker
1. Folkaredalen
2. Nockebyskogen

Kvartersparker
3. Nockebyfältet
4. Brålunden

Friytor
5. a) Malungskroken och b) Säfsen
6. S:ta Birgitta kyrka och Nockeby station
7. Nockeby torg
8. Insprängd natur: a) Kung Atles väg, b) Brå-
lunden, c) Myten, d) Novellen och e) Psalmen
9. Sigurdsvägen/ Skaldevägen
Förgårdsmark och impediment
  Område med De Geer-moräner

Promenad längs vattnet i Folkaredalen.

1

1

2 2

3

4

5b

5a

6

7

8a

8a

8b

8d

8c 8e
8e

9

9S:ta Birgitta 
kyrka

Nockeby
torg

Grönviksvägen

Drottn
ingholm

svä
gen

Gustav III:s väg

Djupdalsvägen

Västerled

N
ockebyvägen

Nockebybanan
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Olovslund

Kulturella värden
Olovslund är ett av Stockholms första småstu-
geområden. Genom sin välbevarade karaktär 
är det ett utmärkt exempel på Stockholms bo-
stadspolitiska strävan under 1920-talet och har 
därför pekats ut som ett riksintresse för kultur-
minnesvården. Blodlönnsallén längs Djupdals-
vägen och björkallén längs delen av Västerled 
som leder genom Olovslund stärker platsernas 
identitet och är omnämnda som tidstypiska eller 
speciella i Stockholms Parkprogram. 

Parken Olovslunden anges som en kulturhisto-
riskt värdefull miljö på Stockholms grönkarta. 
Här finns en naturlig damm, Olovslundsdam-
men, som hänger ihop med en plaskdamm. 
Dammen är försedd med en enkel fontän och 
hette före 1947 Lerdammen. Väster om dam-
men finns sedan 1980 en stenskulptur, ”Kvin-
noporträtt”, skapad av Elsa Dansson-Wåghals. 
I parken finns registrerade fornlämningar i 
form av gravfält och skålgropar.

Ekologiska värden
Olovslund är omringat av grönområden och 
Olovslunden ligger centralt i stadsdelen. Här 
finns samlingar av De Geer-moräner, som är av 
riksintresse.

Olovslundsdammen utgör livsmiljö för de ho-
tade arterna större och mindre vattensalaman-
der. Dammen är grund, relativt varm och väl 
solbelyst, vilket gör den till en lämplig lekdamm 
för större vattensalamander. Dessutom är den 
fri från fisk- och kräftdjur, vilket minimerar ris-
ken att salamanderynglen blir uppätna. 

Det finns ett starkt engagemang i det omgivande 
villaområdet för dammen vilket resulterat i ett 
slags informellt skydd av den. Problemet är att 
dammen är isolerad från andra våtmarker och 
därmed sårbar för eventuella störningar. Under 
vår och höst uppstår problem då salamandrarna 
ramlar ner i plaskdammen och sedan inte kan 
komma upp. Under 2008 utfördes åtgärder för 
att förhindra att detta sker. Under 2007 upprät-
tades en skötselplan för Olovslundsdammen 
vilken bl a syftar till att utveckla och bevara de 
naturvetenskapliga värden som finns i området, 
främst förutsättningarna för att salamandrarna 
skall finnas kvar i livskraftiga bestånd. 

Sociala värden
Olovslund tillhör kategorin trädgårdsstad. I hela 
stadsdelen är friytetillgången större än 75%. 

Tillgängligheten till parkmarken är god och 
Olovslunden inrymmer en mångfald av sociala 
värden.

Se tabell över sociotopvärden på sidorna 11-13.
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Karaktärer

Kvartersparker
1. Olovslunden

Friytor
2. Bokhyllan
Alléer och impediment

1

2

Bollplan

Västerled

Djupdalsvägen

Gustav III:s väg

Olovslunds
skola

Olovslundsdammen.
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Smedslätten

Kulturella värden
Under 1700-talet fanns här torpen Övre Smed-
slätten, som hörde till Åkeshov och Nedre 
Smedslätten som hörde till Ulvsunda. Nedre 
Smedslätten köptes år 1808 av änkan Anna M 
Lundberg, och tio år senare  arrenderade hon 
även Övre Smedslätten. Dessa var då inte längre 
torp utan säterier. Smedslättens gård med om-
givningar köptes under artonhundratalets mitt 
av Hedvig Charlotta Sunnerdahl och förblev i 
hennes släkt fram till 1930-talet. Huvuddelen 
av marken såldes till Stockholms stad 1922. När 
tolvans spårväg drogs hit kom området att växa 
och bebyggdes under 1920-talet med standardi-
serade och monteringsfärdiga villor.

Bergviksdäldens topografi vittnar om lertäkten 
som ägde rum här till slutet av 1800-talet. Leran 
användes till framställning av tegel i tegelfabri-
ken i Bergendal. 

1920-talsmiljön kring det strikt utformade 
Smedslättstorget och Alviksvägen, mellan kors-
ningarna med Solviksvägen och Klövervägen, 
med sin karaktäristiska björkallé är värdefulla 

kulturmiljöer som pekats ut på Stockholms 
grönkarta. 

I Ålstensskogen finns fornlämningar i form av 
ett röse från yngre bronsåldern och i den lilla 
parken Kämpakumlet finns ett gravfält från 
bronsåldern.

Ekologiska värden
Smedslätten har en varierad grönstruktur från 
större sammanhängande naturområden som 
Ålstensskogen till mindre grönytor och smala 
remsor av förgårdsmark. Den långa strandlin-
jen är varierande men utgörs till största delen 
av naturstrand. Ålstensskogen inrymmer en 
mångfald av biotoper från hällmarkstallskog till 
fuktlövskog.   

Sociala värden 
Smedslätten består huvudsakligen av gles be-
byggelse med mer än 75% värdefulla friytor.  
Bostadsområdena kring Strömkarlsvägen och 
Smedslättstorget är dock tätare.

Grönområdena är sammanhållna av gångstråk, 
varav det viktigaste är det som löper i det när-
maste obrutet längs Mälarens strand. Bergviks-
brygga och Solviksbadet är instängslade vilket 

gör att man får gå runt för att komma vidare. 
Sociotopkartan föreslår ett nytt gångstråk ge-
nom Bergviksbrygga.

Smedslätten har en varierande grönstruktur 
med en mångfald av sociotopvärden. Det finns 
två lekplatser som lämpar sig för både yngre 
och äldre barn.

Se tabell över sociotopvärden på sidorna 11-13.
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Karaktärer

Stadsdelsparker
1. a) Nyängsparken och b) Storskogen

Kvartersparker
2. Grönytor kring Strömkarlsvägen
3. Bergviks strandpark
4. Fåglalåten

Friytor
4. a) Klöverknuten, b) Linnéaparken och 
c) Trollberget
5. a) Resekamraten, b) Kämpakumlet och 
c) Drömdungen
6. Bergviksdälden
7. Smedslättstorget
Förgårdsmark och impediment

1a

1b
2

3

5c

2

4c

4a

4

5a

5b

6
6

7
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4b

Smedslättstorget.

Ålstensskogen
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Stora Mossen

Kulturella värden
Namnet Stora Mossen kommer efter den mosse 
som tidigare sträckte sig över det nuvarande ko-
loniområdet och idrottsplatsen. Runt 1780 anla-
des Stora Mossens gård och mangårdsbyggna-
den, som låg på platsen för nuvarande Bromma 
gymnasium. Gården revs 1936. 1904 såldes hela 
området till Stockholm stad och tio år senare 
anlades Koloniträdgårdsföreningen Stora Mos-
sen. Först på 1920-talet styckades den övriga 
marken upp till småhustomter som bebyggdes 
med konsekvent placerade villor längs mjukt 
slingrande gator under åren 1926-33. 

Stora Mossens idrottsplats hade förutom de 
vanliga banorna och bollplanerna även en skid-
hoppsbacke. Man kan se resterna av den i pul-
kabacken som ligger i Skidbacksskogen. 

Stora Mossens koloniområde är en värdefull 
kulturmiljö och finns markerad på Stockholms 
grönkarta, men det ligger inte på parkmark.

I parken Trefaldighetsbacken finns ”Drottning 
Kristinas källa” en så kallad trefaldighetskälla. 
Trefaldighetsafton var förr en av sommarens 
stora fester i norra och mellersta Sverige då 
man besökte bygdens trefaldighetskälla för att 
under ceremoniella former dricka av eller tvätta 
sig i vattnet för att få god hälsa under det kom-
mande året. I södra Sverige gjorde man likadant 
fast på midsommarafton.  Trefaldighetskällorna 
har ofta medeltida, katolskt ursprung, men kan 
dessutom från början ha varit förkristna offer- 
eller kultplatser. Trefaldighetsafton infaller all-
tid vid fullmåne, vilket understryker firandets 
förkristna karaktär. 

Ekologiska värden
Stora Mossen är en grön stadsdel med villa-
tomter, förgårdsmark och det långssträckta na-
turområdet Timmerfallet. Vegetationen mellan 
bebyggelsen utgörs till största delen av halvöp-
pen mark med enstaka träd och buskar medan 
skogspartierna består av hällmarkstallskog och 
blandskog. Grönskan utgör viktiga spridnings-
vägar för växter och djur.

Sociala värden
Stora Mossen består främst av gles bebyggelse 
med trädgårdsstadskaraktär. Friytetillgången 
beräknas vara större än 75%.

Tillgängligheten i Timmerfallet är god längs 
gångvägar, men sämre i andra riktningar på 
grund av den branta terrängen.

Den lilla lekplatsen i kvarteret Eldhunden är 
Stora Mossens enda lekplats och den lämpar sig 
bäst för de yngre barnen. På gränsen till Äp-
pelviken finns även lekplatsen Västerledstorget 
som även den är utformad för småbarn.

Idrottsplatsen och koloniområdet är viktiga 
ur social aspekt men behandlas inte närmare i 
parkplanen då skötselansvaret inte ligger på för-
valtningen. 

Se tabell över sociotopvärden på sidorna 11-13.
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Karaktärer

Stadsdelsparker
1. Timmerfallet

Friytor
2. a) Trefaldighetsbacken, b) Ekorrberget och 
c) Eldhunden.
3. a) Flamman, b) Ungsrakan, c) Mossplan,  
d) Mullvads- och e) Bävervägen.
Förgårdsmark och impediment

1

1

2a

2b

2c

3e

3d

3b

3c

3a

Drottningholmsvägen

Bävervägen
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Åkeslund

Kulturella värden
Namnet Åkeslund kommer från det torp som 
tidigare låg strax norr om hyreshusen vid Gus-
tav III:s väg 68.

Stadsdelen Åkeslund planerades tillsammans 
med Abrahamsberg och strukturen följer den 
kuperade terrängen. Huvuddelen av stadsdelen 
ligger på en tallskogsbevuxen bergknalle och 
skogen har bevarats tätt inpå husliven. Bebyg-
gelsen består av trevånings smalhus med rött 
tegel som byggnadsmaterial. Detta säkrade att 
kvalitén inte blev för låg med kalla och dragiga-
hus som följd. Hus som uppfördes med oput-
sade tegelfasader var nämligen tvungna att upp-
föras med minst 1 ½ stens tjocklek. Byggstarten 
försenades av andra världskrigets utbrott 1939 
och för att sprida riskerna med stora investe-
ringar i dessa orostider var det flera olika små-
byggmästare som svarade för utbyggnaden.

Mitt i stadsdelen ligger Kristofferskolan från 
1966. Byggnaderna är ritade av arkitekt Erik 
Asmussen i hans typiska arkitekturstil med fria 
volymer i starka färger, en arkitektur som kom-
mit att bli ett kännetecken för antroposoferna. 

Åkeslund tillsammans med Abrahamsberg an-
ses som Stockholms mest enhetliga och välbe-
varade smalhusområden och enligt ÖP behöver 
särskild uppmärksamhet ägnas åt de kulturhis-
toriska värdena här. I övrigt finns inga speciella 
platser utpekade som speciellt intressanta ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv. 

I Åkeslund finns flera registrerade fornläm-
ningar. Stensättningar finns 100m norr om 
korsningen Stopvägen/Spannvägen samt strax 
söder om den skarpa kurvan på Stopvägen. 
Flyttblocket ”Lasse-Maja-stenen” skall enligt 
sägnen ha varit gömställe åt stortjuven Lasse-
Maja. Det återfinns norr om korsningen mellan 
Gustav III:s väg och Olovslundsvägen. Ytter-
ligare ett flyttblock, den mansliknande bjässen 
”Atle-Tor” belägen intill parkvägen genom 
Åkeshovs koloniområde finns med bland Åkes-
lunds fornlämningar.

Ekologiska värden
I Åkeslund finns ett öppet samband mellan be-
byggelse och natur. Det branta naturområdet 
längs tunnelbanespåren fungerar både som bul-
lerskydd och ekologisk spridningsväg. Vegeta-
tionen består till största delen av hällmarkstal-
skog och blandskog. 

Sociala värden
Åkeslund har stadsbyggnadskaraktären smal-
husstad med varierande täthet. Längs med 
Drottningholmsvägen är det tätast med en friy-
tetillgång på mindre än 25%. I den största delen 
av bostadsbebyggelsen är tillgången på värde-
fulla friytor mellan 50-75% av markarealen.

Tillgängligheten till parkområdena är tillfreds-
ställande med gott om belysta gångstråk och 
tydliga entréer från vägarna.

De samlade grönytorna ger ett varierat utbud av 
sociala aktiviteter. En lekplats finns i stadsdelen, 
men det är nära till lekplatser i de angränsande 
stadsdelarna.

Se tabell över sociotopvärden på sidorna 11-13.
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Karaktärer

Stadsdelsparker
1. Fredrikslundsstråket
2. Stopvägens naturområde

Kvartersparker
3. Tunnlandsparken

Friytor
4. Fornlämningen
5. Brommaplan
Förgårdsmark och impediment
    Område med De Geer-moräner

Kristofferskolan med omgivande grönytor.

1

1

1

2

2

2

3

4

5 Drottningholmsvägen
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Ålsten

Kulturella värden
Stadsdelen Ålsten tillhörde tidigare Ålstens gård. I ett 
dokument från 1339 nämns Ålsten med sitt gamla 
namn ”Asunda”. Under 1500-talet blev Clara kloster 
ensam ägare till Asunda, men under reformationen 
överfördes klostrets samtliga ägor till Danvikens Hos-
pital. Gården bytte så småningom namn till ”Ålsten” 
och har haft många ägare sedan dess, däribland Gustav 
Vasa. 1905 såldes Ålsten till Stockholms stad. Av de 
hus som ingick i Ålstens gård finns i dag tre stycken 
kvar, alla används som privatbostäder. Själva gårdshu-
set vilar på grunden från Gustav Vasas tid och åter-
finns på Brantstigen. Vidare finns Östra flygeln och 
Trädgårdsmästarebostaden kvar. Huvudnäringen vid 
gården var jordbruk med binäringar. Här fanns smed-
ja, handelsträdgård, bränneri och tegelbruk. 

På 1920-talet började Stockholms stadsträdgårdsmäs-
tare Mauritz Hammarberg att planera för en ny park 
i Bromma. Tanken var att det skulle bli en konstrik 
promenadpark, lik dem som sedan 1800-talets mitt 
hade anlagts inne i Stockholm. Botanikprofessorn 
Rutger Sernander opponerade sig mot detta och fö-
reslog att den planerade parken i stället skulle skapas 
med utgångspunkt i Mälarlandskapets egna natur-
liga förutsättningar. Idén om naturparken var svårare 
att realisera då kunskaper om landskap och ekologi 
krävdes. Bland de många arbetslösa som sökte sig till 
Stockholm fanns folk som hade arbetat inom jordbru-
ket och därmed hade den nödvändiga erfarenheten av 
hur man vårdar kulturlandskapet. De hade kunskap 

om slåtter, skogsgallring och trädhamling. Detta gjorde 
att Ålstensparken mellan åren 1927-1935 kunde anläg-
gas enligt i den så kallade, och internationellt uppmärk-
sammade, ”Stockholmsstilen”. Ålstens strand och 
Ålstensparken är värdefulla kulturmiljöer enligt Stock-
holms Grönkarta. 

Ålsten började bebyggas i slutet av 1920-talet och om-
kring 1934 blev de sista villorna färdiga. De byggdes i 
ett kraftigt kuperat skogsområde med slingrande gatu-
nät och variationsrika miljöer. Villorna varierar i stor-
lek och arkitektur men ligger väl samlade inbördes i 
olika stilar. 1932 lade byggmästare Olle Engkvist och 
Arkitekten Paul Hedqvist fram ett förslag till ett rad-
husområde i Ålsten. De ville skapa moderna radhus i 
en enkel funktionalistisk stil som skulle erbjuda vanliga 
människor rymliga och bra bostäder till ett rimligt pris. 
Radhusen uppfördes mellan 1932 och 1933 och var 
till en början relativt svårsålda. Efter det att dåvarande 
stadsministern Per Albin Hansson flyttat in i ett av dem 
blev de mer attraktiva och kallas sedan dess ”Per Albin-
husen.” Radhusens snett förskjutna kroppar bildar det 
karaktäriska zick-zack mönstret, och detta skapar det 
vinds- och insynsskyddade gårdsrummet på trädgårds-
sidan. Husen är grupperade i sex kvarter på varsin sida 
om den sluttande Ålstensgatan som kantas av en allé 
av magnifika poppel- och päronträd. Husen blev kul-
turminnesmärkta och förklarade som riksintresse år 
1987 med motivationen ”Ålstensgatan tidiga funktio-
nalistiska radhus bildar en väl sammanhållen gatumiljö. 
Sociala motiv och rationell byggmetod har här förenats 
med formala arkitektoniska krav till ett arkitekturhisto-
riskt märkligt pionjärområde”. 

Allén längs Ålstensgatan liksom lindallén längs Alviks-
vägen finns omnämnda i Stockholms Parkprogram 
som tidstypiska eller speciella alléer. 

I Ålstensskogen intill Ålstensängen finns ett vikinga-
tida gravfält. Stadsmuséet har identifierat ytterligare 
möjliga gravar i området.

Ekologiska värden
Ålstensskogen är ett sammanhängande naturområde 
längs vattnet som har stora ekologiska värden för 
området. I Ålstensparken finns Stockholms i särklass 
största flyttblock, det så kallade Ålstensgrytet eller Ål-
stenen som inlandsisen drog med sig för ca 10.000 år 
sedan. Flyttblocket är nio meter högt och tio meter 
brett. På toppen finns ett kors som sattes upp av Arla 
Coldinorden 1973.

Sociala värden
Ålsten består av gles bebyggelse med mer än 75% vär-
defulla friytor undantaget norra delen av Ålstensgatan 
där bebyggelsen är något tätare. Stadsbyggnadskarak-
tären är trädgårdsstad.

Tillgängligheten till parkområdena är tillfredsställande, 
men det finns inte något promenadstråk i natur som 
är helt handikappsanpassat. Sociotopkartan föreslår 
ett nytt gångstråk mellan Nyängsparken och Sångar-
lunden.
 
Området har flera stora plana ytor och även samman-
hängande skogsområden. Det finns också flera lekplat-
ser här. Se tabell över sociotopvärden på sidorna 11-13.
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Karaktärer

Stadsdelsparker
1. Sångarlunden och grönytor i norra Ålsten
2. Höglandsparken
3. Ålstensskogen

Friytor
4. a) Sexalnarsgränd och b) Galoppen
5. Pantleken
6. a) Mossdungen och b) Einar Forseths park
7. a) Virvelbacken och b) Skaldestycket
8. a) Sarabanden och b) Tarantellan
9. Björkrisvägen
10. a) Lansiären och b) Mossdungetäppan
Förgårdsmark och impediment

Ålsten

1

1

2

3

3

4b
4a
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Äppelviken

Kulturella värden
I Äppelviken finns mängder av historiskt och 
kulturellt intressanta platser och byggnader. 
Stockholms grönkarta pekar ut Snäckparken, 
Äppelvikstorget, södra delen av Mälarparken 
där byggnader från Blackstadius brännvinstill-
verkning finns kvar samt Kvarteret Drivbän-
ken med de engelska radhusen som värdefulla 
kulturmiljöer. I Stockholms Parkprogram om-
nämns körsbärsallén i östra änden av Västerled 
som en tidstypisk eller speciell allé.

Äppelvikens gård har byggts om flera gånger, 
sedan den uppfördes på 1750-talet. På mot-
satta sidan av vägen låg stall, ladugård och öv-
riga ekonomibyggnader. År 1857 köptes gården 
av bryggaren Lars Fredrik Blackstadius.  De 
närliggande kvartersnamnen Destillatorn och 
Brännmästaren påminner om Blackstadius yr-
kesverksamhet. Kvarteret Renlaven syftar på 
den relativt kolhydratrika råvara, som Blacksta-
dius försökte använda för sprittillverkning i stäl-
let för potatis, dock utan framgång. Stora Sjövil-
lan byggdes ursprungligen av Blackstadius för 
att användas för just brännvinstillverkningen. 
Denna verksamhet blev dock ganska kortvarig. 
Efter ombyggnad innehåller villan nu bostäder. 
Vid vattnet ligger ett antal små trähus från slutet 

av 1800-talet som från början uppfördes som 
sommarvillor. 
Kvarteret Drivbänken , ”Engelska radhusen” 
som ritades av arkitekt Gunnar Wetterling, var ett 
försök att, efter engelska och tyska förebilder, 
bygga billiga radhuslängor som omgav kvarte-
ret från alla sidor. I kvarterets mitt anlades ett 
grönområde med gångvägar och täppor. Kvar-
teret bebyggdes 1919-20 under starka protester 
från de kringboende villaägarna. Det var svårt 
att sälja radhusen och inte förrän på 50-talet var 
köpare beredda att acceptera dem. Nu är hu-
sen i kvarteret Drivbänken mycket eftertraktade 
och har enligt Stockholms översiktsplan ett syn-
nerligen stort arkitektoniskt värde.

På Borgberget finns registrerade fornlämningar 
i form av rester av husgrunder, sannolikt med-
eltida. Läget och topografin kan antyda före-
komst av fornborg.  I området växer grupper 
med täta buskar. 

Ekologiska värden
I Äppelviken finns många små praktparker med 
trädgårdsväxter, men det finns också naturlig 
vegetation. Ett samlat naturområde är Borgber-
get med sin dramatiska terräng.

Sociala värden
Stadsbyggnadskaraktären i Äppelviken är träd-
gårdsstad och bebyggelsen är gles med mer än 
75% värdefulla friytor. Friytornas karaktärer va-
rierar från orörd natur till praktpark.

Tillgänglighet till parkområdena i Äppelviken är 
mestadels god. Det finns emellertid några grön-
ytor som ligger gömda bakom villatomter och 
därför upplevs som privata. Framkomligheten 
kan förbättras vid Äppelvikshamnen.  

Det finns flera plana gräsytor och lekplatser för 
små barn. En lekplats passar även äldre barn. 

Se tabell över sociotopvärden på sidorna 11-13.

De engelska radhusen.
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Äppelviken 

Karaktärer

Stadsdelsparker
1. Borgberget

Kvartersparker
2. Västerledshöjden

Friytor
3. Alléparken
4. Lindarna
5. Äppelviksplan
6. Äppelvikstorget
7. Snäckparken
8. a) Myrmarksplan, b) Liljekonvaljen c) Tre-
kanten
9. a) Fjärilskroken, b) Tallarna
10. a) Nyponbusken, b) Musslan, c) Bostadslot-
teriet
11. Västerledstorget
12. Äppelvikshamnen
Förgårdsmark och impediment

1

2
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FRAMTIDA UTVECKLING
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Övergripande 
åtgärdsbehov
Området som omfattas av denna parkplan be-
står till största delen av väletablerade bostads-
områden där inga större omdaningar är pla-
nerade förutom i Alvik. De projekt som är på 
gång är till största delen förtätning av bostads-
bebyggelsen med ytterligare något bostadshus. 
I dagsläget planeras ingen utökning av antalet 
parker.

För aktuell information om pågående och pla-
nerade exploateringsprojekt finns att läsa på 
stadsbyggnadskontorets hemsida:
http://planer.sbk.stockholm.se/

Med utgångspunkt från uppställda mål i Stock-
holms parkprogram samt inventeringar utförda 
under våren 2008 och inkomna medborgarsyn-
punkter har följande åtgärdsbehov identifierats.

Kulturella värden
Fornlämningar görs tydliga genom att slyvege-
tation röjs bort. I vissa fall kan det även vara 
aktuellt att sätta upp informationsskyltar.

Parker som är intressanta ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv är i vissa fall dåligt undersökta och 

beskrivna. En redogörelse av dessa parkers vär-
den och eventuella åtgärdsförslag till dessa plat-
ser bör tas fram. 

Ekologiska värden
Vanliga naturtyper i området är: hällmarkstall-
skog, barrskog, blandskog och tät ädellövskog. 
Det förekommer även mer öppna marktyper 
som öppen hällmark och gräsmark. 
De befintliga karaktärerna bibehålls tydliga eller 
görs tydligare med hjälp av differentierad och 
målinriktad skötsel. 

Förkastningsbranten längs framförallt Höglan-
dets möte med Mälaren är ett markant land-
skapsdrag som är viktigt att bevara. De Geer 
moränerna är exempel på unika istidslämningar 
som bör tydliggöras.

Det långa sammanhängande stråket längs Mäla-
ren från Tranebergs strand till Hässelby är unikt i 
Stockholm och ett värdefullt rekreationsområde 
av regional betydelse. Detta område tillsammans 
med skogsområdena Alviksberget, Mälarpar-
ken, Borgberget, Ålstensskogen, Folkaredalen, 
Nockebyskogen, Storskogen, Nyängsparken, 
Sångarlunden, Höglandsskogen, Einar Forseths 

Förkastningsbrant, Djävulsklippan.

park bildar ett sammanhängande naturmarks-
område som kallas ”Östra brommaskogarna”. 
Möjligheten att låta detta område, eller delar av 
det, bli ett naturreservat bör utredas. 

Död ved bör sparas i de skogsklädda naturstrå-
ken. När gallring utförs bör avkapade stammar 
och grenar flyttas utom synhåll från gångstigar-
na. Många brukare har haft synpunkter på att 
gallringsrester lämnas kvar vilket gör att det ser 
skräpigt ut.
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Sociala värden
De offentliga parkerna är viktiga mötesplatser. 
Det bör finnas platser av olika karaktär för olika 
typer av deltagande. Aktiva delar där man ingår 
i platsen och passiva delar för att kunna dra sig 
tillbaka och inta en åskådarplats. Lekplatser är 
viktiga för barn och sittplatser för äldre. Prome-
nader är en populär sysselsättning och till detta 
krävs sammanhängande stråk.

Promenadstråket längs Mälarens strand leder 
genom mycket varierad park och naturmark 
och är ett väldigt populärt promenadstråk. 

Lekplatserna inom parkplanens område är ofta  
anpassade till yngre barn. Framöver bör de ut-
rustas med ett mer varierat innehåll av lekred-
skap, som även tilltalar äldre barn och vuxna.

Att parkmarken är tillgänglig och att man kän-
ner sig trygg på platsen är ett måste för att den 
ska användas. Många brukare uttrycker miss-
nöje över skräp i park- och naturmarken var-
för behovet av fler papperskorgar bör ses över. 
Parkbänkar är generellt sett ofta nerklottrade 
och bör saneras för att bli mer inbjudande.

Behovet av belysning längs viktiga gångstråk 
ses över. Det är angeläget att den belysning som 
finns också fungerar.

Gångstråket Per Albins väg och vidare västerut 
fram till Ålstenshamnen grusas av och anpassas 
så att även personer med rollator och elmoped 
kan ta en promenad längs Mälarens strand. En-
tréer till Brommas alla parker förses med avfa-
sad eller nedsänkt kansten så att tillgängligheten 
för funktionshindrade förbättras.

Många medborgare uttrycker missnöje över cy-
klister och lösspringande hundar. I Bromma rå-
der generellt förbud mot cykling på torg, i par-
ker, naturmark och på gångvägar. Hundar skall 
hållas kopplade förutom i speciellt anvidade 
områden, med skyltning.

Det är viktigt att entréer till friytor som ligger 
dolda mellan villatomter rensas upp för att bli 
tydligt offentliga.

Kantstenen begränsar tillgängligheten för rörelsehindrade. 
Här mellan Bergviksbrygga och Stora Sjövillans gård.

Ofta är entréerna till friytor bakom villabebyggelse svåra att 
upptäcka från vägen. Här en entré från Sigurdsvägen.
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Utveckling av värden och 
karaktärer
Denna del av Parkplanen presenterar en sam-
manställning och analys av de inventeringar 
som gjorts av alla parkytor i Parkplaneområdet. 
Inventeringen utfördes under våren och som-
maren 2008. Medborgarnas synpunkter har 
vägts in i den mån det varit rimligt och möjligt. 

Varje plats framtida utvecklingsmöljigheter har 
analyserats och eventuella åtgärder har precise-
rats och värderats efter en tregradig skala. Ska-
lan är hämtad från Stockholms Parkprogram, 
där prioritet 1 åtgärdas inom 5 år, prioritet 2 åt-
gärdas inom 10 år och prioritet 3 åtgärdas inom 
15 år.

Målkaraktärer med 
skötselnivåer
Till varje område har en målkaraktär formu-
lerats, i undantagsfall har ett område tilldelats 
flera målkaraktärer. Målkaraktären beskriver det 
långsiktiga och övergripande mål som skötseln 
skall inriktas mot i framtiden. Målkaraktärerna är 
hämtade från den karaktärsindelning som finns 
i Stockholms parkprogram, sid 46-51, men är 
anpassade efter planområdets förutsättningar. 
Stockholms parkprograms angivna ytstorlekar på 
de olika målkaraktärerna har inte kunnat följas då 

parkytorna i denna parkplan oftast har en mindre 
area. Utifrån målkaraktärerna är ytorna gruppe-
rade i fyra olika skötselnivåer: 
• Naturmark 
• Intensiv naturmark 
• Parkmark
• Intensiv parkmark

Naturområde och naturpark, 5-50 ha
Sluten till halvslutens skogsmiljö ofta på höjdrygg. 
Tall- och lövinslag är vanligt. Stig gångväg och 
motionsspår. För promenader, lek och natur-
upplevelser. Skötselnivå: Naturmark. Skötselin-
satser vart 5-15 år.

Naturkvarter och naturstråk, 0,5- 5 ha
Skogsbeklädd höjdrygg, bergssluttning, natur- 
eller klippstrand som ofta utgör gröna stråk ge-
nom eller kring bebyggelsen för promenader, ro, 
närnatur, lek i skogen och små lekplatser. Sköt-
selnivå: Intensiv naturmark. Skötselinsatser vart 
2-5 år.

Strandpark, 0,5-5 ha
Långsmalt strandstråk längs en öppen vattenyta. 
Naturlik halvöppen park med lövträd som björk 
och pil och böljande klippta gräsytor. Längs-
gående gångstråk. Sittplatser med utsikt över 
vattnet. promenader, ro, bad och fiske. Skötsel-
nivå: Parkmark. Skötselinsatser 2-4 ggr/ år.

Parkkvarter och parkstråk, 0,5-5 ha
Halvöppen park eller stråk, en grön oas med 
gräsytor och sittplatser för avkoppling. Lekplat-

ser och blomsterplanteringar förekommer i oli-
ka utsträckning. Skötselnivå: Intensiv parkmark. 
Skötselinsatser 8-12ggr /år.

Kajpark, 0,5-5 ha
Hårdgjort terrasserat strandstråk med omväx-
lande hårda sten- och träytor samt gröna vis-
telseytor. Bryggor ut i vattnet förekommer. 
promenader och vila vid vattnet. Skötselnivå: 
Intensiv parkmark. Insatser 8-12ggr /år.

Prydnadspark, 0,5-5 ha
En liten trädgård med mycket blomsterplan-
teringar. För avkoppling och blomsterprakt. 
Prydnadsdammar och skulpturer förekommer. 
Skötselnivå: Intensiv parkmark. Skötselinsatser 
8-12ggr /år.

Parktorg och planterat torg, 0,5-5 ha
Små gröna platser med gräsytor, blomsterplan-
teringar och enstaka träd. Ofta del i gatustruk-
turen som ett grönt torg. Folkliv och vila i solen 
på gräsmattan. Eventuellt med lekplats. Ofta 
med uteserveringar. Skötselnivå: Intensiv park-
mark. Insatser 8-12ggr /år.

Friytor, <0,5 ha
I Stockholms parkprogram ses friytorna som 
en del av bebyggelsen och definieras där efter 
stadsbyggnadskaraktären. För att underlätta vår 
sortering av skötselklasser har vi istället delat in 
friytorna efter skötselbehov. Varje friytas mål-
karaktär bestäms således utifrån de fyra olika 
skötsel nivåerna. 
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Skidbacksskogen

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturområde

• Bevarad skogsmark på höjd, delvis med mer 
skötselintensiva öppna platser.

Beskrivning 
Skidbacksskogen är ett berg med tät blandskog 
och gläntor. En gräsbevuxen sluttning används 
som pulkabacke vintertid och för picnic och sol-
bad under årets varma månader. Bebyggelsen är 
ständigt närvarande trots den täta skogen. Tra-
fikbuller hörs ständigt förutom i pulkabackens 
nedre del.

Ett belyst gångstråk sträcker sig norrut från 
Skidbackskogen in bland bebyggelsen längs 
med koloniområdet. Västerut planar marken ut 
och här finns en grusad bollplan med strålkasta-
re intill ett belyst parkstråk. Här är naturen mer 
öppen och arter som fläder och syrén påträffas.

Analys
Dagens skötsel är tillfredsställande till största 
delen. De viktigaste gångstråken bör hållas fria 
från tät vegetation och tillgängligheten till pul-
kabacken skulle öka om gräset klipptes hela vä-
gen ner.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Gräset längst ner i skidbacken bör klippas ända ner till 

gångvägen. 
1

2. Skötselförändring Gallring för trygghetsåtgärd intill den breda gångstigen i 
skogens södra del.

1

Skidbacken.
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Naturstråk längs Rörläggar-
vägen

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturstråk

• Närnatur för promenader och lek.

Beskrivning
Ett långsträckt naturmarkstråk med en gång- 
och cykelväg löper i en skogsbevuxen dalgång 
med flerbostadshus på ena sidan och villor på 
andra sidan. Gångstråket är asfalterat och har 
klippt gräs längs sidorna. Skogen består av tall 
med inslag av tät lövträdsvegetation. Stråket är 
väl förbundet med stadsdelens övriga grönst-
ruktur. 

En förskola finns i anslutning till stråket. Inne 
bland bebyggelsen i kvarteret Läseboken är grä-
set klippt och buskar planterade.

Lekplatsen vid Abrahamsbergsvägen är rikligt 
utrustad och i gott skick. Den omges av ett 
trästaket med två grindar. Delar av lekplatsen 
kommer emellertid att flyttas för att ge rum till 
en ny förskolepaviljong. Vid Gustav III:s väg 
vidgar sig rummet och höga ekar i klippt gräs 
definierar entréplatsen. 

Norr om Gustav III:s väg byter gångstråket ka-
raktär. Skogen tätnar och asfaltsstråket övergår 
till grusstig. I slutet finns ett karaktäristiskt flytt-
block.

Analys
Nuvarande skötsel är tillfredsställande. Stråket 
upplevs luftigt och tryggt med bra belysning 
och fri sikt i alla riktningar. Lekparken ligger 
nära den trafikerade Abrahamsbergsvägen var-
för det är viktigt att staketet är helt.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Upprustning Grindlåset lagas. 1
2. Upprustning Rätt NCS-kulör bör användas vid målning av utbytta delar i 

befintligt staket runt lekplats.
3

Stråket söder om Gustav III:s väg.

1, 2

Gustav III:
s väg

Västerled
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Abrahamsbergs kyrka

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv naturmarks-
skötsel

• Bevarad natur mellan kyrkan och omgivande 
bostadsbebyggelse.

Beskrivning 
En välanvänd remsa av tät blandskog med 
berghällar. Närmare kyrkan är växtarterna av 
trädgårdskaraktär. En skogsstig leder genom 
grönskan. Mellan bostadshusen finns en klippt 
gräsmatta. Naturpartiet avgränsar bostadsbe-
byggelsen från kyrkan. Platsen är kraftigt ned-
skräpad, antagligen delvis på grund av sitt cen-
trala läge. 

Analys
Den löpande skötseln är anpassad efter de vär-
den och karaktären som platsen har. Dock mås-
te skräpet/soporna tas bort. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
Skötselförändring Platsen behöver städas från sopor mer frekvent. 1
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Grundläggar-, Arkitekt- och 
Murarvägen

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med naturmarksskötsel.

• Bostädernas nära naturkontakt bibehålls men 
förädlas till ökad variation.

Beskrivning 
Mellan bebyggelsen vid Arkitektvägen breder 
ytor av naturmark ut sig. Vegetationen utgörs 
av tallskog med blåbärsris i örtskiktet och ett-
buskskikt av tär slyvegetation.

Vid Murarvägens vändplan leder en åsnetrappa 
ner mot ett tätt skogsparti mellan bebyggelsen. 
En belyst grusstig förbinder Murarvägen med  
Abrahamsbergsvägen. 

Söder om Grundläggarvägen finns en bakgård 
med naturmarkskaraktär. Området är torrt och 
kuperat. Berghällar kommer fram och tall domi-

nerar. Närmast husen finns växter av mer träd-
gårdskaraktär. 

Analys
Vegetationen är på vissa ställen ogenomtränglig. 
Den täta vegetationen upplevs ibland påträng-
ande nära husen. Viss gallring på utvalda platser 
skulle göra området mer användbart för rekrea-
tion.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Slygallring . 1

1

1
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Dragontorpet

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv parkmarks-
skötsel.

• Trädgården utvecklas till en välskött plats 
med gräsytor och planteringar närmast bygg-
naden.

Beskrivning 
Dragontorpets trädgård är inramad av höga 
syrénhäckar blandat med träd. Parken består 
främst av gräsytor och närmast huset finns täta 
buskage av snöbär och syrén. Framför huset 
finns en grusyta med parkbänkar och rabatter 
längs fasaden. Gångstigar, delvis igenvuxna, lö-
per genom trädgården. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1.Upprustning Gångstigarna grusas och entréerna vidgas för att underlätta 

passage.
1

2. Upprustning Byggnaden synliggörs genom att buskagen av syrén och 
snöbär som numera täcker huset helt från baksidan tas bort.

1

3. Investering Rabatterna framför huset görs iordning med nya växter. 
Gräsmattan förbättras, särskilt under träden. Grusytan 
rensas och förbättras.

1

Analys
Både byggnaden och trädgården har kulturhis-
toriskt värde. Trädgården som helhet behöver 
rustas upp för att behålla sitt värde och bli mer 
attraktiv.
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Dragontorpets parklek

Mål/ vision
Målkaraktär: Parkkvarter

• Parklekens bibehålls.

Beskrivning 
Parklekenfungerar som en social mötesplats för 
föräldrar, barn och dagbarnvårdare. Här finns 
ett rikt utbud av lekmöjligheter med lekredskap 
för barn i olika åldrar, plaskdamm och grillplats. 
Kaniner i burar ger barnen möjlighet att umgås 
med djur. Det belysta asfaltsstråket lämpar sig 
för cykling och skateåkning. Marken är kuperad 
med berg i dagen. Vegetationen består av blan-
dade trädarter, bärbuskar och klippt gräs. 

Analys
Parkleken ligger centralt i stadsdelen och funge-
rar för barn i olika åldrar. Platsen är välskött och 
väl anpassad efter platsens värden och karaktär.
Ingen förändring av skötseln eller investeringar 
föreslås. 
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Förgårdsmark
Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv naturmarks-
skötsel.

• Karaktären med smalhus i bevarad men för-
ädlad naturmark värnas.

Beskrivning 
Abrahamsberg präglas av sin smalhuskaraktär 
med bevarad naturmark mellan husen. Längs 
med gatorna finns oftast en smal remsa grön-
ska som består av naturmark eller klippt gräs 
samt träd och buskar. Det är bevarad natur som 
ofta består av uppvuxna tallar, ungt rönnsly 
och på marken tittar berghällar upp. Men även 
planterade arter som fläder, hagtorn och syrén 
är vanliga. Förgårdsmarken är en del i grönst-

1
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Drottningholmsvägen

rukturen och skapar breda och gröna vägrum 
mellan husen. På vissa platser har marken mer 
eller mindre privatiserats framför entréer, med  
möbler och prydliga planteringar.

Intill Abrahamsbergsvägen, vid tunnelbanesta-
tionen finns några impedimentytor som består 
av klippt gräs och körsbärsträd.  

Analys
Oftast ger förgårdsmarken ett ordnat och väl-
skött intryck, men på vissa platser har ogräs, sly 
och komposthögar tagit över.

Förgårdsmark.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Längs Grundläggarvägen behöver ogräs och sly rensas bort 

framför entréer. Dessutom bör gamla rishögar tas bort.
1
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Alvik

Alviksberget och Mälarparken

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturpark med del av parkmarks-
skötsel

• Skogsområden med vattenkontakt och stora 
höjdskillnader som karaktärsskapande ele-
ment. Karaktären bibehålls för att bevara 
stadsnära biologisk mångfald.

Beskrivning
Alviksberget har en tät ädellövskog som över-
går i hällmarkstallskog. Naturstråket tränger in 
bland bebyggelsen där terrängen är som bran-
tast. Här finns små upptrampade stigar men 
platsen är mycket svårtillgänglig. Närmast Al-
viks centrum korsar Alvikstrappan branten och 
här finns ett grusat vilplan, som är planterat 

med vårlökar och mindre träd. Här växer också 
den giftiga jättebjörnlokan. En grusad gångväg 
leder från Alvikstrappan mot tvärbanans sta-
tion vid Alviksstrand. Stationen har nyanlagda 
gångstråk och trappor. Tvärbanan fortsätter ut 
på Alviksbron och under bron börjar Mälarpar-
ken.

Mälarparken är ett skogsparti med främst ek 
och tall som blir glesare och öppnar upp sig 
mot vattnet. Skogsstigar löper längsmed vatt-
net och inne i naturen och det finns gott om 
parksoffor längs vägen. Branta bergsväggar är 
karaktärsfulla inslag i skogen.

Analys
De relativt täta skogspartierna lämpar sig för 
skogspromenader, löpträning och naturlek. De 
inger skogskänsla och kan ge avkoppling från 
stadslivet för både barn och vuxna. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Normal gallring av sly, särskilt längs strandlinjen och runt  

parksoffor.
2

2. Skötselförändring Håll efter jättebjörnlokorna. 1

3. Investering Förbättring av gångvägar från stationen Alviks strand ner 
mot kv Racketen. Vid stationen finns för få cykelparkeringar, 
platser med låsbara ställningar rekommenderas. 

1

4. Skötselförändring/ 
upprustning

Vilplanet i Alvikstrappan behöver mer intensiv skötsel. 2

2, 4

3

Drottningholmsvägen

Alviksbron

Runda vägen

Alviks-
plan

Mälar-
parken

Alviks-
berget

Alviksberget och Mälarparken.
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Alviks strand

Mål/ vision
Målkaraktär: Kajpark

• Urbant vattenrum med bryggor och mindre 
parkrum.

Beskrivning
Parkvägen är belagd med stenmjöl och löper 
längs strandlinjen, vissa sträckor leder träbryg-
gor vidare ut över vattnet och tillbaka in mot 
stranden. Stråket går genom en urban miljö 
med variation av bostäder, kontor och service. 
Restauranger finns i anslutning till stråket. Det 
finns gott om mindre parkrum med parksof-
for, konst, buskage och en ångbåtsbrygga. Flera 
stora pilträd hänger ut över vattnet. 

Närmast Alviks centrum öppnar sig ett park-
rum med klippt gräsmatta, lätt skuggande träd 
och vattenkontakt. Den används på lunchen av 

de personer som arbetar i närheten. Gräsytan 
intill Sjöpaviljongen är ibland sank. Strandpro-
menaden ligger i soligt läge och används flitigt. 
 
Analys
Skötseln av området är tillfredsställande men 
kan förenklas. Buskage längs med stråket känns 
naturligt att ha kring parksoffor men för övrigt 
tillför de inget skönhetsvärden till platsen och 
kan därför tas bort och ersättas med gräsyta. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Upprustning En spontant upptrampad gång i parken bör grusas. 2

2. Upprustning Vissa buskage av Ölandstok kan tas bort eftersom de inte 
tillför platsen något stort värde.

3

Gustavslundsvägen

1

2

Sjöpaviljongen

Förgårdsmark.
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Biblioteksparken

Mål/ vision
Målkaraktär: Prydnadspark

• Parken är en praktpark som alltid är i topp-
skick

Beskrivning
Biblioteksparken framför medborgarhuset är en 
påkostad formalistisk praktpark som innehåller 
både konst och vackra planteringar. Här finns 
blommande träd som prydnadsapel,  såväl som 
perennrabatter och lökväxter inramat av klippt 
avenbokshäck. Vid inventeringstillfället var par-
ken översållad av utblommade maskrosor. Par-
ken ligger i anslutning till Tvärbanan  och är en 
del av denna trafikknutpunkt.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Den centrala parken är översållad av maskrosor och ogräs, 

den behöver mer intensiv skötsel för att upplevas som en 
praktpark.

1

Biblioteksparken i vårblomning.

Gustavslundsvägen

Medborgarhuset

Analys
I en finpark, som denna, är det viktigt att sköt-
seln är noggrann för att behålla karaktären och 
parkens status. Skötselinsatserna måste sättas in 
vid rätt tidpunkt. Ogräs som maskrosor måste 
rensas bort innan de går i frö.
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Ryggåsgatans lekplats

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med parkmarksskötsel

• Central lekplats med redskap även för äldre 
barn.

Beskrivning
Lekplatsen är välskött men lite tråkig och ligger 
integrerad i en mindre park längs med tvärba-
nans spår. Den kan nås från villorna på andra 
sidan spåren via en gångtunnel. Lekredskapen 
är av äldre modell och anpassade för barn i 2-
4 årsåldern. Staketet saknar en del ribbor. Den 
omgivande parken består av gräsytor, till viss 
del med berghällar i dagen, och stora träd. Här 
finns även en del buskage. Längs staketet vid 
tågspåret löper en asfalterad gångväg i dåligt 
skick.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Upprustning Asfaltsgången mellan gångtunnel och lekplats rivs. 2

2. Upprustning Komplettering med lekredskap för äldre barn och översyn av 
säkerheten.

1

3. Skötselförändring Del av gräsytan övergår till äng. 1

Analys 
Nuvarande skötsel skulle kunna förenklas. De 
asfalterade gångarna tycks inte användas och 
skulle därför kunna tas bort. Gräsytorna är 
stora och skulle till viss del kunna skötas mer 
extensivt. Lekplatsen är lite tråkig och skulle 
kunna utvecklas. 

1
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Ladugården,Lycko-
lotten och Backkrönet

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med naturmarksskötsel

• Bibehållen naturmarkskaraktär 

Beskrivning
Grönytorna utgörs av naturmark som ligger in-
sprängd mellan bebyggelsen. Växtligheten be-
står av tät och svårframkomlig blandskog.  Det 
förekommer smala upptrampade stigar men det 
finns inga tydliga entréer från de omgivande vä-
garna. I Lyckolotten-Backkrönet finns en dals-
änkla med liljekonvaljer. Vid Backkrönet ligger 
en förskola som utnyttjar skogen för naturlek. 
Området används för kompostmateriel av bo-
ende i närheten.

 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Normal gallring av sly i naturområdena, pinnar och löst 

material kan till viss del sparas för barnens lek.
1

Analys 
Skötseln i området är tillfredsställande, men 
områdets karaktär skulle kunna förstärkas med 
regelbunden och medveten gallring. Det skulle 
även göra området mer användbart för prome-
nader.

Runda vägen

Allévägen
Lyckovägen

Lyckolotten

Backkrönet

Ladugården



52

Förgårdsmark och impediment

Mål/ vision
Målkaraktär: Friytor med naturmarksskötsel 
och intensiv parkmarksskötsel

• Förgårdsmark och mindre grönytor bidrar till 
trädgårdsstadens karaktäristiska gröna stads-
bild.

• Öppet samband mellan bebyggelse och natur 
bibehålls.

• Mindre grönytor och gatuplanteringar bildar 
en grön stadskärna.

Beskrivning 
I Alviks centrum finns flera små grönytor och 
gatuplanteringar. De representerar allt från 
praktplanteringar till grönska på restytor i och 
kring Alviks centrum. De olika typerna av gröna 
inslag luckrar upp staden och tillför variation i 
stadsbilden. Områdenas funktion skiftar likväl. 

Framför Måleributiken finns en plantering, en 
spireahäck och tre stora almar varav åtminstone 
en ser ut att vara drabbad av almsjuka.. 

Vid Alviksplan finns den karaktäristiska, och i 
Stockholm allmänt kända, trafikplatsen av cor-

ténstål. Den innehåller även gräs och lökplan-
tering.

Längs Gustavslundvägen har en allé av naver-
lönn planterats. Träden står i  upphöjda växt-
bäddar av granitblock med undervegetation av 
nävor. Det är mycket ogräs i planteringarna och 
vissa granitblock står på sned efter att ha blivit 
påkörda. 

En långsmal gräsyta med två solitärekar sträcker 
sig längs Gustavslundsvägen, från strandparken 
och vidare in mot centrum.

Längs Alviksvägen finns en trädrad av äldre lin-
dar.

I slänten vid återvinnningsstationen växer alm-
sly som bildar en grön vägg mot ett bakomlig-
gande bostadsområde.

Längs med vägarna i bostadsområdena finns 
ibland en smal, grön remsa som består av na-
turmark eller klippt gräs samt träd och buskar. 
Berg i dagen är återkommande i området. För-
gårdsmarken varierar i storlek men är generellt 
ett par meter bred. Vegetationen är bevarad na-

Måleributiken.

Alviksplan.
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tur; ofta uppvuxna tallar, men även planterade 
arter som fläder, hagtorn och syrén är vanliga.

Förgårdsmarken är en del i trädgårdsstadens ty-
piska grönstruktur och skapar breda och gröna 
vägrum mellan husen. Området får en övergri-
pande enhetlig karaktär samtidigt som varje väg 
har sin unika sammansättning av förgårdsmark. 
Oftast ger den ett ordnat och välskött intryck. 

Analys
I finplanteringar är det viktigt att skötseln är 
noggrann medan restytan bakom åtevinnings-
stationen kan tillåtas bestå av slyvegetation. 
Trafikplatsen är en entré till stadsdelen och bör 
hållas ogräsfri.

Åtgärd och plats Beskrivning                  Prioritet
1. Skötselförändring/ 
upprustning

Trafikplatsen behöver ogräsrensas. En mer konkurrenskraftig 
vegetation skulle annars kunna få bukt på ogräset.

2

2. Skötselförändring Växtbäddarna på Gustavslundsvägen behöver mer underhåll. 2

1

2

Al
vik

sv
äg

en Gustavslundsvägen

Rundavägen

Ryggåsg

Drottningholmsvägen

Alviksplan
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Tunadalen 

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturområde

• Bibehållen närnatur med skogskaraktär på höjd-
rygg.

• Lekplatsen anpassas för att fungera även för 
lite äldre barn.

Beskrivning 
Tunadalen är ett kuperat naturmarksområde 
med tät blandskog och berghällar som fung-
erar som grön bakgård till intilliggande tomter. 
Det finns gott om upptrampade stigar i skogen. 
Längs Nockebyvägen har nya bostäder byggts. 
Här finns en inhägnad, grusad och belyst fot-
bollsplan och en liten lekplats med sandlåda 
och gungdjur för små barn. 

Analys
Skötselnivån i området är tillfredsställande. 

1

Nockebyvägen

Författarvägen

Lekplats för små barn.

Höglandet



55

Djävulsklippan

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturområde

• Dramatisk och karg natur med stora höjd-
skillnader och vidsträckt utsikt över vattnet.

Beskrivning 
Djävulsklippan stupar brant ner mot vattnet. 
Naturen utgörs av kala klippor och karg växtlig-
het men övergår längre upp mot land till bland-
skog. 

I området söder om Grönviksvägen finns två 
platser med utsikt över vattnet. Det ena ligger 
dold bakom villatomterna och är svår att upp-
täcka (3). Både den privata känslan och topogra-
fin gör platsen otillgänglig. Den andra platsen 

kan nås via en gångstig som leder över en klippt 
gräsyta och vidare genom ett parti av blandskog. 
Detta område är kraftigt nedskräpat av både 
kompostmaterial, virke och annat skräp. 

På norra sidan om Grönviksvägen fortsätter 
parkmarken i en lika dramatisk landform som 
bara är tillgänglig från Äppelbovägen. Högst 
upp finns en utsiktsplats omgiven av klipphällar 
med en fantastisk vy över Mälaren. 

Analys
Områdets viktigaste tillgång är dramatiken och 
utsikten över Mälaren. Det är viktigt att det inte 
tillåts växa igen. Det avskilda läget och bristen 
på förbindelser med andra promenadstråk gör 
att området inte är särskilt välbesökt. Skötseln 
bör anpassas därefter. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Skogspartiet städas. 3

2. Skötselförändring Utsiktsplatsen bör behålla sin karga karaktär och behöver 
därför slyröjas med jämna mellanrum. 

2

3. Upprustning Entrén till den lilla platsen bör tydliggöras från 
Grönviksvägen. Platsen har också ett rostigt stängsel som 
behöver bytas ut inom några år.

3

4. Skötselförändring Gräsyta övergår till ängsyta 1

1, 4

2

3

Grönviksvägen

Orevägen

Utsiktsplats.
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Höglandstorget 

Mål/ vision
Målkaraktär: Parktorg

• Renodling av torgets tidstypiska stilidéal från 
1920-talet.

Beskrivning 
Höglandstorget ligger nedanför Höglandssko-
lan omgivet av hyreshus från 1920-talet. Husens 
nedervåningar består av affärslokaler och i tor-
gets norra ände finns en biograf. De sydvända 
berghällarna mellan skolan och torget används 
som samlingsplats för skolans elever. Spårvä-
gen korsar torget och hållplatsen Höglandstor-
get fungerar som en målpunkt i området. Själva 

torgytan består av gräsytor genomkorsade av le-
riga grusgångar som omges av gamla oxlar. Det 
finns även ett par planteringar med vintergröna 
växter. I den södra änden övergår gräsytorna i 
en asfalterad parkeringsyta

Analys
Trots sitt läge intill spårvagnshållplatsen och 
Höglandsskolan upplevs inte Höglandstorget 
som livfullt, vilket kan bero på avsaknaden av 
sittplatser och attraktiva verksamheter som t ex. 
kafé, bageri eller matvaruaffär. Torget har kvar 
stora delar av sin ursprungliga karaktär präglat 
av klassicismens geometriska formspråk, men 
den kan förstärkas genom renodling av växtlig-
het och möblering. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Upprustning/ 
investering

Buskplanteringarna tas bort och vårlökar planteras i 
gräsytorna i stället. Ev placeras ett par bänkar i torgets norra 
ände nedanför berget.

2

2. Upprustning/ 
investering

Nya bostäder planeras i torgets södra ände vilket innebär 
att parkmark tags i anspråk. Som kompensation för detta 
kommer grusgångarna att permanentas och beläggningar 
och räcken att rustas upp.

1

Höglands-
skolan

Nockebyvägen

Nockebybanan

Höglandstorget



57

Pinden och Grönviksskälet

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv naturmarks-
skötsel

• Kuperad naturmark med utsiktsplats.

Beskrivning 
Grönviksskälet består av naturmark med upp-
vuxna träd och en asfalterad gång som löper 
genom området och förbinder Grönviksvägen 
med Nockebyvägen. En annan gångväg sam-
manbinder Grönviksskälet med Pinden som 
består av kuperad terräng med långa trappsys-
tem. Högst upp ligger en belyst och asfalterad 
utsiktsplats med bänkar. Vegetationen består av 
höga träd, sly och örter, men det finns även  res-
ter av rosenbuskage och andra trädgårdsväxter. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Gallra i Pinden, särskilt för utblickar och längs gångstigar och 

runt parksoffor. Rosenbuskagen renodlas.
2

Analys
Området används för passage och i mindre ut-
sträckning för promenader. Utsikten är en till-
gång som är viktig att behålla. I dagsläget känns 
vegetationen påträngande nära då man tar sig 
fram på gångvägarna. 

Utsikt från Pinden.

1

Pinden Grönviks-
skälet

N
ockebyvägen

  Grönv iksvägen
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Jungfruparken

Mål/ vision
Målkaraktär: Prydnadspark

• Liten prydnadspark.

Beskrivning 
Längst ner på Strandbacken invid vattnet ligger 
Jungfruparken. Den består av en grusyta som 
leder ner mot vattnet omgiven av syrener och 
perennplanteringar. Stora pilträd hänger ut över 
vattnet. Det finns också ett belyst konstverk och 
en brygga med badstege. 

Analys
Jungfruparken sköts av Jungfruparkens träd-
gårdsförening. Endast trappan ingår i kommu-
nens skötsel. 

Grönviksvägen

Jungfruparken.



59

Farsen, Melodramen,   
Prologen och Thalialunden

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med naturmarks- och inten-
siv naturmarksskötsel

• Trädgårdsstadens struktur bevaras i och med 
att gröna friytor behålls bland bebyggelsen.

Beskrivning 
Farsen är en grönyta som består delvis av na-
turmark och delvis av klippt gräs. En liten lek-
plats med sandlåda ligger i gräsdelen i skuggan 
av trädkronornas tak. I den mer naturlika delen 
består undervegetationen av ett busk- och ört-
skikt. En gångstig förbinder Thaliavägen med 
Thespisvägen.

Melodramen, Prologen och Thalialunden är 
insprängda grönytor mellan villatomterna på 
Thaliavägen och Nockebybanan. Vegetationen 
består av högt gräs och uppvuxna träd. Thali-
alunden är helt oåtkomlig för allmänheten. Det 
finns ingen entré från något håll.

Analys
Grönytorna är viktiga som en del av trädgårds-
staden struktur, men har låg användningsgrad i 
övrigt. Längs gångytor bör gräsytorna klippas, 
men i övrigt kan skötseln vara mer extensiv.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Investering Lekplatsen tas bort och ersätts med ängsyta. 3

2. Skötselförändring Ingen skötsel i Thalialunden.  1

1

2

Thaliavägen

Nockebybanan

Thalia-
lunden

Farsen

Prologen

Melodramen

Sandlåda i Farsen.
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Förgårdsmark och impediment

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med parkmarksskötsel

• Förgårdsmark och mindre grönytor bidrar till 
trädgårdsstadens karaktäristiska gröna stadsbild.

Beskrivning 
Längs med gatorna finns ofta en smal, grön 
remsa som består av naturmark eller klippt gräs 
samt träd och buskar. Berg i dagen är återkom-
mande inslag i området. Förgårdsmarken varie-
rar i storlek men är generellt ett par meter bred. 
Vegetationen är bevarad natur, ofta uppvuxna 
tallar, men även planterade arter som fläder, 
hagtorn och syrén är vanliga. 

Halva kvarteret Anekdoten är parkmark. Ytan 
består av klippt gräs med buskar och träd. En 
asfaltsgång med bänkar i söderläge leder genom 
parken.

Vid Torsångsvägens slut finns en liten gröny-
ta vid en båtbrygga. En grusgång genom små 

grönytor bevuxna med sly leder till den låsta 
bryggan.

Analys
Förgårdsmarken är en del i trädgårdsstadens ty-
piska grönstruktur och skapar breda och gröna 
vägrum mellan husen. Området får en övergri-
pande enhetlig karaktär samtidigt som varje väg 
har sin unika sammansättning av förgårdsmark. 
Oftast ger den ett ordnat och välskött intryck, 
men på vissa platser har ogräs, sly och kom-
posthögar tagit över. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Normal gallring av sly. 3

1

Grönviksvägen

DjupdalsvägenThaliavägen

Höglands-
skolan

Ålstens-
hamnen

Nockebyvägen

Kvarteret Anekdoten.
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Nockeby

Folkaredalen

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturpark och strandpark

• Stråk med omväxlande karaktär från slutet till 
öppet.

Beskrivning 
Folkaredalen är ett långsträckt parkstråk som 
leder längs vattnet och vidare in i Nockebys 
bebyggelse. Stråket har en omväxlande karak-
tär från öppna gräsytor till kuperade och täta 
blandskogspartier. Vid vattnet löper en strand-
promenad, delvis grusad, delvis asfalterad. 
Närmast gången är gräset klippt. Växligheten 
öppnar upp sig i små platser med vattenkontakt 
vid sandvikar och bryggor. Det finns gott om 
entréer till grönområdet.

På en större öppen gräsmatta har privata gung-
ställningar placerats ut. Platsen har ett buskage 
och stora träd, främst klibbal, träden har torra 
toppar. Strandkanten är stenskodd och har en 
brygga med båtplatser. I anslutning till platsen 
finns en förskola och i ena hörnet ligger lek-
plats med klätterställning, gungbräda, gungdjur, 
sandlåda och lekstockar. 

Strandpromenaden utvidgar sig i ett blockrikt 
naturmarksområde som sluttar upp mot bebyg-
gelsen. 

Parkmarken fortsätter in i bostadsområdet un-
der kraftledningar och skärs av där Nockeby-
banan passerar. Terrängen är kuperad och ve-
getationen består av blandskog med blåbärsris 
och stora stenblock. En belyst asfaltsgång med 
klippt gräs längs sidorna genomkorsar skogen. 

Under kraftledningarna finns en privat fastig-
het, där boulebanor och bollplan har anlagts.

En utlöpare västerut avslutas i korsningen Flo-
davägen/ Grönviksvägen. Här är gräset klippt 
och en gammal vattenpump står kvar. Platsen 
fungerar inte som entré till Folkungadalen.

Analys
Folkaredalen är en del i ett större naturområde 
som breder ut sig norrut. Stråket lämpar sig väl 
för långa promenader och har en omväxlande 
karaktär längs vägen. Strandpromenader är po-
pulära och stråket har därför hög status och bör 
underhållas därefter. Lekutrustningen på lek-
platsen är något sliten.

2

3

Nockeby kyrkvägDrottningholmsvä
ge

n

S:ta Birgit-
ta kyrka

Grönviksvägen
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Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring I området som helhet behövs normal gallring av sly, särskilt 

framför bänkar vid vattnet. 
3

2. Upprustning Beståndet av al på den öppna gräsytan bör föryngras. 2

3. Investering Ny gångväg anläggas i kilen mot korsningen Flodavägen/ 
Grönviksvägen för att förbättra kontakten med Nockeby 
stationsområde.

3

Strandpark.

Flyttblock i skogen. Lekplats
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Nockebyskogen

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturområde

• Närnatur med rik variation av vegetationstyper. 

Beskrivning 
Nockebyskogen omfamnar stadsdelen norri-
från och fungerar som ett bullerskydd mellan 
Drottningholmsvägen och bebyggelsen. Det är 
ett kuperat område med stora samlingar sten-
block och mer eller mindre tät skog.

På höjden i väster är jordtäcket tunt och växt-
ligheten består av hällmarkstallskog och öppna 
partier med berghällar och ljung. Lekmaterial 
som kojor och gungor finns på höjden. Nedan-
för berget är växtligheten frodigare. Den utgörs 
av blandskog med blåbärsris och liljekonvaljer. 
Skogen är tät och det finns inga upptrampade 
stigar i området. Terrängen är svårframkomlig 
på grund av samlingar av stenblock, så kall-
lade De Geer-moräner. Man har ständigt visuell 
kontakt med omgivande bebyggelse och vägar. 
I utkanten av skogen finns ett upplag för ris och 
kompostjord och från vägen finns portar in till 
bergrum.

Vid Nockeby reningsverk är skogen mer öppen 
och rester från barns lek syns tydligt i form av 
kojbyggen. Här löper anlagda asfaltsstråk och 
upptrampade stigar. Stråken är belysta och as-
falten har fått sprickor av rotsprängning. Från 
vändplanen till korsningen Gubbkärrsvägen/ 
Drottningholmsvägen syns rester av Gamla 
Drottningholmsvägen.   

Från Kung Atles väg kommer man in i skogen 
via en öppen plats med klippt gräs och höga tal-
lar. Tallarna är gamla och vissa är döda.

Mellan Västerled och Djupdalsvägen ligger ett 
belyst trappstråk med sprucken asfalt. 

Nockebyskogen avslutas i ett bostadsområde 
mellan Djupdalsvägen och Skaldevägen, där 
den täta blandskogen och öveargår i en klippt 
gräsmatta. Platsen är en passage mellan det två 
vägarna, men också en entré till skogen. Intill en 
trappa har cyklister kört vid sidan av och bildat 
en ny stig. 

De Geer-morän.

2
4

3
Gustav III:

s väg

Nockeby kyrkväg

Djupdalsvägen

Drottn
ingholm

svä
gen
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Analys
Skogen har stort naturhistoriskt värde i sina 
De Geer-moräner, som visar på inlandsisens 
avsmältning. Växlighetens variation från karg 
hällmarkstallskog till frodig blandskog illustre-
rar naturens artrikedom på en begränsad yta. 
Gångstråken är viktiga förbindelselänkar.

Boende i området önskar att skräp och kompost 
som ligger nedanför Sigurdsvägen avlägsnas.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Rensa fram parkbänkar 1

2. Skötselförändring Rensa bort komposthögar vid Sigurdsvägen. 3

3. Upprustning Gångvägarna mellan Gustav III:s väg och Kung Atles väg 
rustas upp med ny asfalt

3

4. Upprustning De Geer moränerna rensas från sly så att de syns tydligt 2
Skog och växtlighet
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Nockebyfältet

Mål/ vision
Målkaraktär: Parkstråk med parkmarkskötsel

• Öppet aktivitetsfält och lekplats.

Beskrivning 
Gräsytan är relativt plan och öppen och har 
delvis klippt gräs, delvis ängsgräs. Planen för 
spontanidrott som olika typer av bollsporter 
sträcker sig längs Drottningholmsvägen och 
Nockebyskogen och har ett bullerutsatt läge 
men centralt och lättillgängligt läge. Dungar av 
asp, björk och ek bryter den horisontella linjen, 
liksom enstaka buskage. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Gallring av sly så att ekarna framhävs. 2

Lekplatsen vid Djupdalsvägen innehåller en 
ny klätterställning, gungor, volträcke, sandlåda 
och gungdjur. Den är inhägnad och har en plan 
gräsyta utanför. 

Analys
Gräsytorna kan skötas extensivt men får inte 
tillåtas att växa igen.  Ekbacken håller på att 
växa igen och förlorar då sin karaktär.
 

1

Drottn
ingholm

svä
gen

Gustav III:
s väg

Djupdalsvägen

Gräsytor.



66

Brålunden

Mål/ vision
Målkaraktär: Parkkvarter.

• Bevarad värdefull kulturmiljö från 1930-ta-
let. 

Beskrivning 
Omgiven av gator och flerfamiljshus från 30-
talet ligger Brålunden. Parken har en naturlik 
karaktär och är angiven som värdefull kultur-
miljö i Stockholms grönkarta. Marken består 
av klippt gräs, berghällar och naturmark. Vege-
tationen består av spridda inhemska träd och 
buskar. Lekplatsen innehåller linbana, gungor, 
klätterställning, volträcken och sandlåda. 

Analys
Det kulturhistoriska värdet bör preciseras för 
att kunna beaktas vid eventuella förändringar 
av området i framtiden.

N
oc

ke
by

 to
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Nockebybanan
Västerled

Lekplats.
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Malungskroken och Säfsen

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med naturmarks- och inten-
siv naturmarksskötsel

• Kuperad naturmark i bostadsområde.

Beskrivning 
Malungskroken är ett brant naturmarksområde 
med glest placerade träd och gräs under. En be-
lyst asfaltsgång som övergår i grus, leder ige-
nom platsen och fungerar som passage mellan 
Malungsvägen och Grönviksvägen. Entréerna 
är tydliga. Marken sköts huvudsakligen som 
ängsmark men har också ett gräsklippt områ-
de runt några sittplatser. Från sittplatserna kan 
man ana vattnet mellan trädkronorna. Platsen 
används för lek av förskolan.

Säfsen ansluter till Folkaredalen men är svår-
tillgänglig och upplevs som ett separat om-
råde insprängt mellan villatomter. Området är 
mycket torrt och består av berghällar med torr 
lav. Kvarlämnade hyggesrester ger ett skräpigt 
intryck. 

Analys
Dagens  skötselnivå i Magelungskroken är till-
fredsställande, men sly får inte tillåtas etablera 
sig. Då går platsens luftiga karaktär förlorad.

Säfsen har otydliga entréer och platsen upplevs 
som privat mark. Trånga och överväxta stigar 
tyder på att platsen inte används särskilt mycket. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Gallra sly efter behov, kanske går det att hålla mer öppet ner 

mot vattnet från sittplatserna sett. Spara löst naturmaterial 
som pinnar och stockar för barnens lek.

3

2. Skötselförändring Forsla bort hyggesrester och tydliggör entréer om platsen ska 
upplevas offentlig.

3

1

2
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S:ta Birgitta kyrka och
Nockeby station

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med delvis intensiv natur-
marksskötsel, delvis intensiv parkmarksskötsel

• Grönytor i centralt läge.

Beskrivning 
Kring kyrkan och stationen finns gångstråk 
som är asfalterade och belysta. Längs gångvä-
garna är gräset klippt. Buskage och träd växer 
intill Nockeby station och vid kyrkan sköts de-
lar av gräsytan som äng. På kyrkans sydvästra 
sida finns en naturmarksyta som sluttar ner un-
der Nockebybron. Längs bron finns en milsten 
som är fornminnesmärkt. 

Området används främst för passage mot sta-
tionen och kyrkan. Kring stationen har park-
marken en stadsmässig och välskött karaktär. På 
andra sidan kyrkan är det mer vildvuxet.

Klippt gräs längs gångväg och äng längre bort.

S:ta Birgitta
kyrka Nockeby

station

Drottningholmsvägen

Nockeby kyrkväg

Analys
Nockeby station och kyrkan är båda målpunkter 
som besöks av många personer. Här måste det 
vara välskött och rent för att man ska känna sig 
trygg och välkommen. Skötseln är tillfredsstäl-
lande i dagsläget. Inga förändringar föreslås.
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Nockeby torg

Mål/ vision
Målkaraktär: Planterat torg

• Värdefull kulturmiljö från 1920-talet som ut-
vecklas till ett parktorg för möten och ett rikt 
folkliv, där alla trafikslag får plats.

Beskrivning 
Nockebytorg har en utsträckt form och fungerar 
som en gata med separerade körfiler. Bilar står 
parkerade längs sidorna och en mittremsa väx-
lar karaktär längs sträckan. Delen närmast Brå-

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Investering Torget skulle kunna beläggas med gatsten och bli ett ”shared 

space” där alla trafikslag rör sig på samma villkor och 
framkomligheten styrs av ögonkontakt. Likt Skvallertorget i 
Norrköping.

3

lunden är en sluttande gata med naturmarkslik-
nande björk- och tallbevuxen mittrefug. Söder 
om Brynhildsvägen ligger en lindplanterad par-
keringsplats i mitten. Den är omsluten av häck-
hagtorn.  Gatan/torgets nedersta del utgörs av 
en trafiknod där fotgängare, bilar och spårvag-
nar möts. Även denna del är lindplanterad och 
det finns även utplacerade blomsterurnor. 

Analys
Nockebytorg är främst en gata, men fungerar 
också som samlingsplats med sitt centrala läge 
vid en spårvagnsstation och service i husens 
bottenplan. Här måste alla trafikslag samsas. 
Platsen upplevs rörig.

Nockebybanan

Västerled

Brålunden

Nockebytorg.
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Insprängd natur: Kung Atles 
väg, Brålunden, Myten, No-
vellen och Psalmen

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med naturmarksskötsel

• Bevarade naturmarksytor med skogskaraktär 
som en del av trädgårdsstaden. 

Beskrivning 
De små grönytorna är insprängda bland bo-
stadsbebyggelse i stadsdelen. 

Kring Kung Atles väg finns tre naturimpedi-
ment. Det ena ligger mellan två tomter och är 
helt igenvuxet. Naturremsan leder upp till ett 
privat skogsparti. De andra två är en tarm av 
Nockebyskogen som tränger in mellan bebyg-
gelsen. Vegeetationen består av blandskog med 
mycket ungsly och en upptrampad stig leder 
mot Nockebyskogen. Ytorna används för privat 
kompostering, naturlek och hundpromenader. 

Bakom husen i Brålunden finns en grönyta där 
ett belyst asfaltsstråk passerar. Vegetationen ut-
görs av tät blandskog och det går inte att ta sig 
fram bakom husen söder om Brålunden. 

Vid kvarteret Myten ligger en grön passage med 
delvis klippt gräs, delvis naturmark. En grusgång 
leder genom stråket och vegetationen består av 
tall, lönn, björk, buskage och mycket sly.

Vid kvarteret Novellen och längs med spåren 
finns en naturrest med belyst grusgång mellan 
Thaliavägen och spårvagnsstationen. 

I kvarteret Psalmen finns ett par grönytor på 
kuperade platser med mycket stenblock. Den 
ena ytan har delvis klippt gräs och ett stort ka-
raktäristiskt flyttblock. Den andra ytan är myck-
et blockrik och har en tät blandskog.

Analys
Platserna varierar från ordnad naturmark till 
otuktad skogskaraktär. Alla platser behöver inte 
vara lika intensivt skötta, utan de olika naturty-
perna och skötselnivåerna ger området en varia-
tion av upplevelser.Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet

1. Skötselförändring Normal gallring av sly. 3

2. Skötselförändring Gallring av sly i buskagen. 1

1

2
Nockebybanan

Västerled

Brålunden

Ku
ng

 A
tle
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 väg

Psalmen

Myten

Novellen

Natur vid Kung Atles väg.
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Sigurdsvägen/ Skaldevägen

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv naturmarks-
skötsel och parkmarksskötsel

• Lekplats för olika åldrar.
• Grönyta för promenad och vila. 

Beskrivning 
Två sammankopplade grönytor på varsin sida 
av Skaldevägen öppnar upp stadsstrukturen. 
Lekplatsen är staketomgärdad och har gott om 
skuggande träd och klippt gräsmatta runt om-
kring sig. Redskapen är lämpade för olika åldrar 
och består av klätterställning, gungor, sandlåda 
och gungdjur.

Den andra ytan har stigar till vägen och om-
kringliggande fastigheter. Vegetationen består 
av både skogsmark och klippt gräs. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Gräsyta övergår till ängsyta. 1

2. Skötselförändring Stigen vid sittgruppen rensas. 3

Analys 
Lekplatsen är i mycket bra skick men staketet 
gör att gräsytorna utanför inte används. Därför 
kan också skötseln anpassas efter det. Slänten 
upp mot Nockebybanan liksom den plana ytan 
mellan lekplatsen och slänten kan skötas exten-
sivt.

Grönytan norr om Skaldevägen används för 
promenader och för att sitta i solen. Stigarna 
bör hållas efter för att inte växa igen.

1

2
Nockebybanan

Skaldevägen

Västerled

Lekplats.

Grönyta .



72

Förgårdsmark och impediment

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med parkmarksskötsel

• Förgårdsmark och mindre grönytor bidrar till 
trädgårdsstadens karaktäristiska gröna stadsbild.

• Öppet samband mellan bebyggelse och natur 
bibehålls.

Beskrivning 
I Nockeby är det mycket vanligt att gatorna är 
kantade med förgårdsmark. De består ofta av 
en smal, grön remsa av naturmark eller klippt 
gräs samt träd och buskar. Berg i dagen är åter-
kommande inslag i området. Förgårdsmarken 
varierar i ytstorlek; från smala remsor till utvid-
gade platser. Vegetationen består generellt av 
uppvuxna inhemska träd och buskar. På vissa 
platser bildas restytor längs vägen, exempelvis 
där det är mycket brant eller i en korsning. 

På Rättviksvägen delar sig vägen och en liten 
grön ö tillräckligt stor för viss naturlek lämnas.  

Vid Djuravägen breddas vägrummet av en 
grönyta som delvis består av klippt gräs med 
höga tallar och delvis av kuperad naturmark 
med höga träd och sly. 

Västerled är planterad med en björkallé. Se vi-
dare i bilaga 3.

Analys
Förgårdsmarken är en del i trädgårdsstadens ty-
piska grönstruktur och skapar breda och gröna 
vägrum mellan husen. Området får en övergri-
pande enhetlig karaktär samtidigt som varje väg 
har sin unika sammansättning av förgårdsmark. 
Oftast ger den ett ordnat och välskött intryck, 
men på vissa platser har ogräs, sly och kom-
posthögar tagit över. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Upprustning Vid Rättviksvägen 7 fylles en svacka i en grusstig upp. 3

2. Skötselförändring I korsningen Gagnefv/ Rättviksv röjs en vägskylt fram. 1

3. Skötselförändring På Malungsvägen slyröjs en kortare sträcka som förvildats. 1

1

2

3

S:ta Birgitta 
kyrka Grönviksvägen
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Olovslund

Olovslunden

Mål/ vision
Målkaraktär: Parkkvarter

• Parken har även fortsättningsvis ett rikt ut-
bud av värden. Salamanderdammen fungerar 
klanderfritt och utnyttjas av Brommas skolor 
för undervisning.

Beskrivning
Olovslundsparken ligger omgiven av småhus-
bebyggelse som är skyddad som riksintresse. 
Parken är lättillgänglig via de många entréerna 
och består av tre olika delar:

En parklik del med gräsmatta och enstaka sto-
ra träd kring en damm. Dammen består av en 
plaskdamm med betongkant som är förbunden 
med en mer naturlik damm. I denna finns en 
population av större och mindre vattensala-
mander.

En vildare och högre belägen del med bland-
skog i de lägre partierna och hällmarkstallskog 
högre upp ansluter till den mer parklika delen. 
Ett stort blockfält av De Geer-morän skapar ka-

raktär åt parken. Här finns också fornlämningar 
i form av gravfält och skålgropar.

Den tredje delen är lekplatsen som är rikligt 
utrustad med bland annat gungor, linbana och 
klätterlek. 

Det finns även en idrottsplats intill men den in-
går inte i denna parkplan.

Analys
Parken innehåller en mångfald av rekreations-
möjligheter som bör bevaras och utvecklas. Par-
ken har höga sociala och ekologiska och kultu-
rella värden.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Investering Skydd för salamandrar byggs kring betongdammen under 

2008.
1

2. Upprustning Föryngring av träd, återplantering när gamla träd dör. 
Plantering av inhemska arter föredras.

2

3. Skötselförändring Den skötselplan som upprättades för Olovslundsdammen 
med kringliggande park- och naturmarksytor under 2007 bör 
följas.

1

1

Västerled

Djupdalsvägen
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Bokhyllan

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv naturmarks-
skötsel

• Parkyta utan kommunal skötsel 

Beskrivning
Parken ligger gömd mellan tre villatomter och 
har bara en entré som inte kan ses från gatan. 
Entrén till parken är dessutom blockerad av en 
nybyggd parkeringsplats. Parkytan består av en 
gräsyta, några stora träd och en fornlämning i 
form av ett övertorvat röse. Platsen är annek-
terad av de boende i villorna runt om. De har 
placerat ut egna lekredskap.

Analys
De boende intill nyttjar parken som sitt privata 
område. Ytan är en tillgång endast för dem. 
Skötseln bör därför kunna begränsas till att 
vårda fornlämningen. Om de boende vill nyttja 
ytan kan de själva sköta gräsklippningen.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Gräsklippning överlåtes på de tomter som nyttjar parken. 1

Stugvägen

Tapetserarvägen

Fornlämning och privatisering av parkmark
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Alléer och impediment

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med parkmarksskötsel

• Olovslunds alléer vårdas enligt ett framtaget 
trädvårdsprogram

Beskrivning 
I Olovlund finns ingen förgårdsmark, men de 
två största vägarna är trädplanterade och myck-
et karaktäristiska. Både Västerled och Djupdals-
vägen är viktiga huvudgator i Bromma. Väster-
led kantas av en björkallé och Djupdalsvägen av 
en blodlönnallé. Båda är upptagna i Stockholms 
parkprogram som tidstypiska eller speciella. De 
är en del av kulturmiljön Olovslund som är ett 
riksintresse för kulturminnesvården. Läs mer 
om dessa alléer i bilaga 3.

I kvarteret Hörnskåpet finns en liten restyta vid 
en korsning som för närvarande används som 
upplag för ett bygge.

Västerled

Djupdalsvägen

Gustav III:s väg
Analys
Alléerna är extremt viktiga för Olovslunds 
identitet. De bör inventeras och vårdas enligt 
ett trädvårdsprogram.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Investering Ett skötselprogram tas fram för Brommas alléer. 1

Allé, Djupdalsvägen .

Allé, Västerled.
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Nyängsparken och Storskogen

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturområde

• Sammanhängande skogsområde 

Beskrivning 
Nyängsparken utgörs av hällmarkstallskog och-
barrskog. Det finns flera förskolor och skolor 
i området som använder skogen för promena-
der och lek. Det har gjort att vissa områden är 
mycket slitna och i det närmaste saknar under-
vegetation. Det finns ett nät av stigar. 

Storskogen utgörs till största delen av gles häll-
markstallskog, men det finns även områden med 
blandskog och barrskog. Örtskiktet består av 
blåbärsris och det finns även ett utvecklatbusk-
skikt. Skogen upplevs därför som mer frodig än 
Nyängsparken. På den högsta punkten finns en 
utsiktsplats med sittplats. Vid Storskogsvägen 
finns en tydlig entré där ett stort klippblock och 
klippt gräs definierar platsen. Storskogen har 
inte utsatts för slitage i samma utsträckning som 
Nyängsparken.

Analys
Dagens skötselintensitet i verkar vara lagom. 
Dock har ett flertal medborgare uttryckt sitt 
missnöje över att röjningsrester lämnas kvar. 
Det gäller framförallt entrén vid Urbergsvägen/ 
Västerled. 

Utsiktsplatsen i Storskogen är något igenvuxen 
för tillfället.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Entrén vid Urbergsvägen/ Västerled rensas från 

slyröjningsmaterial.
1

2. Skötselförändring Gallra vid utsiktplatsen och laga parksoffan. 1

1
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Nockebybanan
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Grönytor kring Strömkarlsvägen

Mål/ vision
Målkaraktär: Parkkvarter och friytor med park-
marksskötsel

• Grönytor i bostadsområde för huvudsakligen 
passage, rekreation och lek.

Beskrivning
Ett flertal grönytor ligger spridda längs ett be-
lyst gångvägssystem och består av följande: 

Vid kvarteret Fågel blå finns en lövskogsbacke 
med buskskikt som innehåller en övervuxet 
fornlämning.

Vid ICA-butiken finns parksoffor och buskar.

Mitt i kvarteret ligger en lekplats med en plan 
gräsyta och en liten prydnadspark intill. Den är 
omgärdad av ett träplank och består av perenn-
planteringar, parksoffor och en grusplan som 
kan användas för boulespel. 

Analys
Platsen utanför ICA har parkbänkar som vänder 
sig mot trafiken och en husvägg. Om bänkarna 
byter plats med en plantering kan besökare is-
tället få sjöutisikt.

Finparken kräver noggrannare skötsel för att 
behålla sin karaktär. Grusytorna måste hållas 
fria från gräs.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Fornminnet i lövskogsbacken rensas fram. 2

2. Investering Platsen utanför ICA omgestaltas. 3

3. Skötselförändring Finparken bör ha intensiv skötsel för att hålla sin karaktär och 
status.

1

En liten prydnadspark intill lekplats och gräsyta.

1

2

3
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Bergviks strandpark

Mål/ vision
Målkaraktär: Strandpark

• Öppen gräsyta vid vattnet.

Beskrivning
Strandparken är solbelyst, öppen och har små 
sandstränder vid vattnet. Vid strandkanten 
finns både uppvuxna träd och sly. En belyst 
asfaltsgång leder genom parken och en lindallé 
viker av mot Smedslättens gård. I anslutning till 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring I häckpartiet längs med asfaltsgångenrensas ogräs. 2

2. Skötselförändring Lindalléns trädkronor vid Smedslättens gård beskärs i 
underkant för att öka den visuella kontakten med vattnet. 

3

3. Skötselförändring Oxbärsbuskarna kan tas bort eftersom de inger ett skräpigt 
intryck. 

2

4. Skötselförändring Rotskott skärs bort från hängaskarna. 2

5. Skötselförändring Sly och ogräs kring parksofforna vid allén tas bort. 1

6.Upprustning Gången är i dåligt skick med mycket mossa och gräs och bör 
rustas. 

2

7. Upprustning Trasigt staket längs vattnet tas bort. 3

8. Skötselförändring Bortgallring av döda grenar i solitärek. 1

9. Upprustning Betongbryggan har hål och sprickor och behöver rustas upp. 2

denna finns parksoffor vid oxbärsplanteringar 
och hängaskar. 

Analys
Bergviks strandpark är en del av det långa sam-
manhängande promenadstråket längs Mälaren, 
men har en annan karaktär än övriga sträckor. 
Skötselnivån är i princip lagom i dagsläget, men 
vissa insatser behövs för att bibehålla den väl-
skötta parkkaraktären.

Strandparkens öppna gräsyta med lindallén i fonden.

1 2
3 - 6

8 9
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Drömstigen, Trollberget, Troll-
stigen, Fåglalåten, Linnea-
parken, Dryabacken, Klöver-
knuten

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturkvarter och friytor med in-
tensiv naturmarksskötsel och parkmarksskötsel

• Sammanbundna grönytor med naturmark-
skaraktär.

Beskrivning 
Drömstigen är en säckgata med smala gräs-
remsor på båda sidor samt två björkar i dåligt 
skick. 

Parkytan Trollberget används som kommunika-
tionsstråk mellan Smedslätten och Äppelviks-
skolan. Gångvägarna är asfalterade och samtliga 
trappor är i gott skick. Vegetationen består av 
blandskog med tall och björk och undervege-
tation av blåbärsris. Det finns gott om sly. En 
blodlönnallé markerar gångvägen bredvid Äp-
pelviksskolan. Asfalten är rotsprängd och vid 
sidan av en trapp har en spontan gång bildats 
av cyklister.

Trollstigen, en stig med granittrappor utan hand-
ledare, länkar samman Trollskogen och Fågla-
låten som är ett litet skogsparti med hällmark-
stallskog i de högre partierna och blandskog i 
de lägre partierna. Skogen inrymmer också en 
liten, tidvis vattenfylld, sänka samt ett område 
med stora block alldeles intill Huldrestigen. Pri-
vata komposter förekommer i anslutning till de 
kringliggande villatomterna.

Från Fåglalåten leder en gångväg till Linneapar-
ken som är en slänt mellan Linneastigen och 
villatomterna i kvarteret Isjungfrun ovanför. 
Vegetationen utgörs av skogsgräs och träd av 
blandade arter t ex ek, asp och björk.

Linneaparken är en slänt mellan Linneastigen 
och villatomterna i kvarteret Isjungfrun. Ytan 
är omgiven av vägar. Vegetationen utgörs av 
skogsgräs och träd av blandade arter t ex ek, 
asp och björk.

Dryabacken heter den gångväg med trappor 
som förbinder Linneaparken med parken Klö-
verknuten. Ny belysning i form av låga pollare 
finns. Trapporna är delvis i dåligt skick, handle-
dare/ räcke är trasiga, infästningarna har rostat 
av. 

5

1 - 3
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Klöverknuten har mer av parkkaraktär än öv-
riga ytor i stråket. Här finns en öppen gräsyta 
med två stora blågranar som utmärker platsen. 
Gräsytan är delvis mossbevuxen. Kullen intill 
gångvägen som leder genom parkytan är träd/ 
buskbevuxen.

Analys
Stråket har många entréer och är viktigt för 
kommunikation bl a till och från Smedslätts-
skolan och Äppelviksskolan. Ytorna är små och 
övriga användningsområden är möjligen natur-
markslek och hundpromenader.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Upprustning Ett träd i blodlönnallén är dött och behöver bytas ut. 1

2. Skötselförändring I anslutning till allén finns tre popplar som behöver rensas 
från döda grenar som kan falla ner. 

1

3. Upprustning Asfalten här behöver upprustas och den uppkörda cykelvägen 
bör iordningställas permanent.

2

4. Upprustning Trapporna i Dryabacken förses med nya handledare, räcket 
byts ut och lösa/sneda steg justeras.

1

5. Skötselförändring Gräsytan klipps mer sällan. Kring bänkar och gångväg behålls 
dagens skötselnivå.

3

Klöverknuten ligger i ett exponerat läge men 
är relativt karaktärslös. Ett medborgarförslag 
är att anlägga parkeringsplatser här. Skötseln är 
för intensiv i förhållande till ytans karaktär och 
värden.

Klöverknuten.

Trollberget
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Reskamraten,Kämpakumlet 
och Drömdungen

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv naturmarks-
skötsel

• Drömdungen har återfått sitt fältskikt.

Beskrivning
I kvarteret Reskamraten finns en skogsdunge 
med tall och ek, som ligger gömd mellan vil-
latomterna. Den upplevs som otillgänglig för 
andra än de närmast boende. Det finns bara en 
entré till området.

Kämpakumlet består av ett gravfält med fem 
stensättningar från bronsåldern belägna i 
gles tallskog.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Gallring vid behov. 3

2. Skötselförändring Gravfältet hålls fritt från sly. Dagens karaktär bibehålls. 1

3. Skötselförändring Ett schema upprättas för perioder då delar av ytan 
skall hållas avspärrad för lek. Under dessa perioder har 
vegetationen möjlighet att återhämta sig.

2

Drömdungen utgörs av kala berghällar och 
småväxta tallar. Där Jordlager finns är det tunt 
och dessutom mycket slitet då barnen i Smeds-
slättsskolan, som ligger i anslutning till parky-
tan, använder den som en del av skolgården. 

Analys
Slitaget i Drömdungen måste minskas om trä-
den skall överleva i längden. 

Övriga parkytor bör skötas extensivt då de an-
vänds av få.

1

2

3
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Bergviksdälden

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv naturmarks-
skötsel

• Lokalt promenadstråk med skiftande karak-
tär öppet/slutet bibehålls.

• Stora lövträd som bildar krontak är karaktä-
ristiskt för stråket.

Beskrivning
Bergviksdälden består av ett antal mindre park-
ytor med gräs och buskar som binds samman 
av stigar med trappavsnitt. Ytorna används till 
hundrastning, lek och som kommunikations-
stråk. 

Parkytan öster om Strömkarlsvägen består av 
en gräsyta med två byggnader tillhörande Stock-
holm vatten och Fortum. Ytan används delvis 
som upplag. Strömkarlsvägen är avspärrad för 
biltrafik med gångfålla och stenblock. 

Från Strömkarlsvägen leder en smal gångstig in, 
till Bergviksdälden. Här hämtades leran till det 
tegelbruk som fram till slutet av 1800-talet låg 
på det nuvarande varvsområdet. Stora almar ut-
bildar ett krontak över gångstigen. Längre fram 
korsas Bergviksvägen. Här finns en gräsyta med 
stora lönnar längs vägkanten och ett nedklottrat 
elskåp. Längre fram vid ”Gula villan”, som in-
hyser en förskola, vidgar sig parkrummet. Det 
består av gräsyta och lite buskar och här har 
barnen byggt en koja.

Analys
Avspärrningen för biltrafik på Strömkarlsvägen 
gör att cyklister och gående passerar på gräsy-
tan i stället, en lerig gångstig har bildats. Platsen 
upplevs inte som en parkyta, utan som en bak-
sida. De stora almarna kommer förr eller senare 
att drabbas av almsjuka varför föryngring av 
trädbeståndet är nödvändigt om stråkets lund-
aktiga karaktär skall kunna behållas.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Upprustning Föryngring av träd, nya almar eller annat trädslag. 2

2. Upprustning Minska avspärrning så att cyklister och gående enklare kan ta 
sig fram på Strömkarlsvägen.

1

1
2
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Bergviksdälden i tidig vårskrud
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Smedslättstorget

Mål/ vision
Målkaraktär: Parktorg

• Välskött och tidstypiskt torg. 

Beskrivning
Smedslättstorget har av Stadsmuséet pekats ut 
som en kulturmiljö av särskild betydelse för 
Stockholms park- och stadsbyggnadshistoria 
därför att det bildar en arkitektonisk helhet till-
sammans med den kringliggande bebyggelsen. 
Torget, som snarare är en park, består av en 
långsmal gräsyta omgiven av klippta hagtorns-
häckar och hagtornsträd placerade i häcken. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Upprustning Träd i dåligt skick byts ut och luckor fylls ut med nya 

hagtornsträd.
2

2. Upprustning Rhododendronbuskage i norra änden ersätts av plantering 
med mer lämpliga arter för läget.

1

3. Upprustning Kantsten sänks där grusgången möter gatan för att göra 
parken mer tillgänglig.

1

3. Upprustning Belysning runt torget byts ut mot sort som passar bättre in i 
miljön. 

3

4. Upprustning Parkbänken byts mot annan modell som passar bättre in i 
miljön

3

Vissa av träden är i dåligt skick och andra har 
tagits bort men inte ersatts av nya. I båda kort-
ändarna finns rhododendronbuskage varav det 
i den norra änden är i sämre skick. Här står en 
magnifik tall som ett utropstecken.  Torget ge-
nomkorsas av en grusad gångstig med en bänk. 
Belysningsstolparna kring torget och parkbän-
ken avviker från stilen i övrigt. 

Analys
Att rhododendronbuskaget inte trivs beror tro-
ligen på det soliga läget samt konkurrensen med 
tallen. 

Perfekt klippta häckar, symmetriskt placerade 
träd och passande möblering är viktigt för hel-
hetsbilden av området.

Nockebybanan

Bergviksvägen

Smedslättstorget
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Förgårdsmark och impediment

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med parkmarksskötsel

• Förgårdsmark och mindre grönytor bidrar 
äve fortsättningsvis till trädgårdsstadens ka-
raktäristiska gröna stadsbild.

Beskrivning 
Längs med gatorna finns ofta en smal, grön 
remsa som består av naturmark eller klippt gräs 
samt träd och buskar. Berg i dagen är återkom-
mande inslag i området. Förgårdsmarken varie-
rar i storlek men är generellt ett par meter bred. 
Vegetationen är bevarad natur; ofta uppvuxna 
tallar, men även planterade arter som fläder, 
hagtorn och syrén är vanliga. 

Längs Alviksvägen löper en björkallé från Äp-
pelviksskolan till Storskogen.

Vid Lunkentusvägen finns en yta med buskage 
av blommande buskar som gullregn och slån. 
Området används som kompost av de boende 
i närheten. Vid Andersens väg finns en Hag-
tornshäck och smala gräsremsor som sköts av 
staden.

Analys
Förgårdsmarken är en del i trädgårdsstadens ty-
piska grönstruktur och skapar breda och gröna 
vägrum mellan husen. Området får en övergri-
pande enhetlig karaktär samtidigt som varje väg 
har sin unika sammansättning av förgårdsmark. 
Oftast ger den ett ordnat och välskött intryck, 
men på vissa platser har ogräs, sly och kom-
posthögar tagit över. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Ta bort komposthögar vid Lunkentusvägen 1

1

Bergviks
brygga

Äppelviks-
skolan

Nockebybanan

Smedslätts-
skolan

Alviksvägen

Solviksbadet
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Stora Mossen
 
Timmerfallet

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturområde, med del av intensiv 
naturmarksskötsel

• Bevarad vegetationsskärm mellan bebyggelse 
och T-bana. 

Beskrivning 
Timmerfallet är ett naturmarksstråk med bland-
skog. Det sträcker sig längs tunnelbanespåren 
och vidare in i Stora Mossens bebyggelse. Sko-
gen ligger på en brant som bildar en visuell och 
i viss mån audiell barriär mellan bostadsbebyg-
gelsen och den trafikerade Drottningholmsvä-
gen och T-banan. Trots att stråket är så pass 
smalt finns ett flertal upptrampade skogsstigar 
och en välanvänd grusad gångstig som löper ge-
nom hela stråket. 

Gångstig i Timmerfallet

Drottngholmsvägen

Nyä
ng

sv
.

Koloni-
område

Bromma
gymnasium

Mossvägen

Igelkottsvägen

1

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Gallra bort sly vid parkbänkar 1

Analys
Stråket består av naturmark och kräver ingen 
skötsel förutom gallring kring gångstigen och 
vid parkbänkar vid behov. Skötseln är i övrigt 
tillfredsställande i dagsläget.
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Trefaldighetsbacken, Ekorr-
berget och Eldhunden

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv naturmarks-
skötsel

• Trefaldighetsbacken: Källan har märkts ut 
med skylt och vegetationen är lundartad. 

• Ekorrberget: Bevarad naturmark 
• Eldhunden: Lekplatsen har fler lekredskap.

Beskrivning 
Trefaldighetsbacken utgörs av gräsytor un-
der ek- och tallkronor. Genom parkytan löper 
en belyst asfaltsgång som leder ner mot Stora 
Mossens T-bane station. Namnet Trefaldighets-
backen kommer av den källa som skall finnas 
här, men som inte kunde upptäckas vid inven-
teringstillfället.

Ekorrberget, en naturmarksyta med mycket 
berg i dagen, är gömd bakom villatomter. Den 
enda entrén är från Stavgårdsgatan och området 
upplevs därför som privat. 

I kvarteret Eldhunden finns en liten lekplats 
för yngre barn. Innehållet utgörs av sandlåda, 
lekbuskage samt en låda med lekredskap som 
tillhör förskolan Hattstugan. Höga buskgage 
omsluter ytan och stora tallar skuggar platsen.

Analys
Trefaldighetsbacken värde skulle öka om källan 
kunde upptäckas. Området används för passage 
och inte för vistelse varför en lundartad karak-
tär med högt gräs, krolliljor och blommande fri-
växande buskar skulle passa. 

Lekplatsen i kvarteret Eldhunden har roliga lek-
buskage men få övriga attraktioner. Här finns 
potential till utveckling.

Ekorrbergets skötsel är tillfredsställande i dag.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Investering Källan görs synlig och informationsskylt placeras ut. 1

2. Investering Utveckla lekplatsen med fler lekfunktioner. 2

3. Skötselförändring Tref.backen. utvecklas till lund. Blommande buskar planteras i 
kanterna och lundväxter som krollilja sås in. Slåtter 1 gång/år

1
Trefaldighetsbacken.

2

1

Ekorrberget

Trefaldig-
hetsbacken

Eldhunden
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Flamman, Ungsrakan, Moss-
plan, Mullvads- och Bävervägen

Mål/ vision
Målkaraktär: Friytor med intensiv naturmarks-
skötsel

• Restytor vid vägar. Förgårdsmark som utvid-
gas och bildar mindre platser.

Beskrivning 
I kvarteret Flamman finns en klippt gräsyta med 
uppvuxna träd, som skuggar platsen. 

Ungsrakan är en liten yta med klippt gräs och 
barrträd som ligger i anslutning till Stora Mos-
sens idrottsplats. 

Mossplan är två ytor vid en korsning med klippt 
gräs, berg i dagen och buskplanteringar. 

Mullvadsvägen utgörs av naturmark. 

Bävervägen är en slänt med naturlig vegetation 
som skiljer koloniområdet från vägen. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Rensa bort lönnsly och frilägg berghällarna. 3

Analys
Platserna, som bildas vid korsningar, bryter upp 
och utvidgar gaturummet. De används inte för 
någon särskild aktivitet, men fyller funktionen 
att ge gatorna en lummig karaktär.

Dagens skötselnivå är tillfredsställande.

1

Mullvadsv.

Mossplan

Flamman

Ungsrakan

Mossplan.
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Förgårdsmark och impediment

Mål/ vision 
Målkaraktär: Friyta med parkmarksskötsel

• Förgårdsmark och mindre grönytor bidrar till 
trädgårdsstadens karaktäristiska gröna stads-
bild.

Beskrivning 
Förgårdsmarken varierar i storlek men är ge-
nerellt ett par meter bred och gräsbevuxenmed 
spridda träd och buskar. Träden är av inhemska 
arter och buskarna är ofta av prydnadskaraktär.
Förgårdsmarken ger området en enhetlig och 
typisk karaktär för trädgårdsstaden. De gröna 
remsorna ger gaturummet ett lummigt uttryck, 
där man ibland kan röra sig under ett trädtak 
utan att befinna sig i en allé.

Mårdvägen.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Upprustning Nya träd planteras. 3

Analys
Majoriteten av träden härstammar från den tid 
då området bebyggdes. Om dagens karaktär 
skall kunna bevaras i framtiden måste trädbe-
ståndet kompletteras med yngre exemplar som 
tar vid då de äldre träden dör.
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Åkeslund  

Fredrikslundsstråket

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturstråk

• Närnatur för promenader och lek med bibe-
hållen karaktär av skogsmiljö.

Beskrivning
Området är ett långsträckt naturmarkstråk med 
tät och blockrik blandskog. Inne i skogen finns 
en hassellund. En belyst asfaltsgång löper ge-
nom skogen. På ena sidan området ligger Kri-
stofferskolan på en höjd och på andra sidan 
finns flerfamiljshus, en förskola och kolonilot-
ter. Det finns många kojor i skogen och marken 
är sliten av lek.

Bakom kolonilotterna utvidgar sig naturstråket 
mot Drottningholmsvägen. Här är gräset klippt 
närmast en belyst grusgång. Vid kolonilotterna 
är växterna av trädgårdskaraktär, med äppelträd 
och rosenbuskar, innan man går in i ett skogs-
parti igen. Partiet består av ädellövskog och har 

gott om blocksamlingar. Närmast Drottning-
holmsvägen öppnar sig skogen till en entréplats 
intill ett stort flyttblock. 

Stråket ramar in Kristofferskolan och används 
främst för naturlek av skolbarnen och till pro-
menader. Det är väl förbundet med stadsdelens 
övriga grönstruktur. 

Analys
Dagens skötselnivå är tillfredsställande, men 
flyttblocket skulle kunna lyftas fram som ett ka-
raktäristiskt inslag på platsen.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Flyttblocket vid entrén från Drottningholmsvägen gallras 

fram.
3

Flyttblocket vid Drottningholmsvägen.

1

Kristoffer-
skolan



90

Stopvägens naturområde

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturområde

• Närnatur för promenader och lek.

Beskrivning
Naturområdet bäddar in stadsdelen i grönska 
från norr och öst och tränger även in mellan 
bebyggelsen. I Ytterkanten är området brant 
sluttande ner mot tunnelbanespåren och Ab-
rahamsbergs bebyggelse. Kopplingen till Ab-
rahamsberg sker via ett långt trappsystem där 
asfalten på gångvägen är sprucken. Längs med 
spåren sträcker sig ett gräsklippt gångstråk med 
stora lönnar in mot Abrahamsbergs tunnelba-
nesstation.  

Vid Spannvägen håller man på att bygga bostä-
der och på berghällarna bakom bygget ska det 
finnas en fornlämmning. Platsen ligger i högt 
med vissträckt utsikt. 

Inne bland husen är terrängen kuperad och 
blockrik, växtligheten är frodig och tät. Asfalts-
gången som löper genom området är belyst 
med olika typer av armaturer. 

Analys
Dagens skötselnivå är tillfredsställande, men vid 
de branta berghällarna på Spannvägen har ett 
skyddsstaket gått sönder.

En enhetlig belysning längs gångvägarna är 
önskvärd.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Upprustning Det spruckna asfaltsstråket åtgärdas. 2

2. Upprustning Skyddsstaketet åtgärdas efter att bygget är klart. 1

3. Upprustning När belysningen behöver bytas ut väljs en enhetlig modell 
längs stråket

3

1

2

Kristoffer-
skolan

Berghäll vid Spannvägen.
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Tunnlandsparken

Mål/ vision
Målkaraktär: Parkstråk

• Modern landskapspark med öppna gräsytor 
för lek och bollspel 

Beskrivning
Tunnlandsparken är ett stort parkrum med en 
öppen gräsyta som omsluts av bostadskvarter 
och skogspartier. Ett belyst, asfalterat gångstråk 
delar upp rummet med en böljande gräsyta på 
ena sidan och naturmark med ekar på andra si-
dan. Naturmarken ramar in Kristofferskolan, 
som är beläget på en höjd. Stråket upplevs tryggt 
med bra belysning och fri sikt i alla riktningar. 
Den böljande gräsytan skapar mindre rum och 
ger platsen en behaglig omväxling. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Vid en trappa upp mot Kristofferskolan har en ek vuxit ut över 

trappan och behöver därför beskäras. 
1

2. Upprustning Staketet runt gungorna öppnas upp och kompletteras med en 
grind mot parkvägen. Ett antal buskar tas bort för att öka den 
visuella tillgängligheten.

1

3. Skötselförändring Delar av gräsytan övergår till äng 1

I parkrummet finns också en björkdunge, boll-
plan och lekplats för små barn med rutschkana, 
lekhus, gungdjur och sandlåda. 
 
Analys
Lekplatsen är i gott skick och är välanvänd, men 
gungorna har ingen naturlig koppling till den 
övriga lekplatsen då de endast nås från bollpla-
nen. Den höga vegetationen gör att det känns 
instängt.

De stora gräsytorna skulle till viss del kunna 
ersättas av äng, speciellt i anslutning till ekar-
na längs gångstråket samt i björkdungen. Det 
är viktigt att bevara öppningar så att de öpp-
na klippta gräsytorna fortfarande kan nås från 
gångvägen. Ängsytor skulle även bidra till den 
biologiska mångfalden i parken.

1

2Kristoffer-
skolan

Björkdunge.

Öppna gräsytor.
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Fornlämningen

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv naturmarks-
skötsel

• Välstädad gångpassage genom litet natur-
marksområde.

Beskrivning
En asfalterad och belyst gångväg leder genom 
ett slyigt naturmarksområde med en mängd 
stenblock. Området är skräpigt och klotter fö-
rekommer. Det skall finnas en fornlämning på 
platsen. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Stenblocken görs tydliga genom gallring av sly. 

Fornlämningen identifieras och gallras vid behov från sly.
1

Berghäll vid Spannvägen.

Analys
Ett nytt höghus med bostäder byggs just nu i 
anslutning till parkytan, varför man kan förvän-
ta sig att den kommer att passeras av fler män-
niskor i framtiden.

Platsens karaktär med den stora stensamlingen 
kan förtydligas genom målinriktad röjning av 
sly.

Fornlämningen bör identifieras så att den inte 
skadas av misstag.

1
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Brommaplan

Mål/ vision 
Målkaraktär: Friyta med intensiv parkmarks-
skötsel

• Minipark i centralt läge vid stor trafikplats.

Beskrivning
Parken ligger i direkt anslutning till trafikplat-
sen Brommaplan. Läget är starkt påverkat av 
den hårda trafiken, men fungerar ändå som en 
vistelseyta för vila, i ett aktivt område. Gröny-
tan består av klippt gräs med stora lövträd och 
en perennplantering intill en bågformad mur. 
Längs perennplanteringen löper en asfalterad 
gångväg med sittplatser vid muren.

Analys
Det centrala läget med många människor som 
passerar gör att skötseln även fortsättningsvis 
bör vara intensiv. Perennplanteringen är ena-
handa med endast jättedaggkåpa.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Investering Perennplanteringen kompletteras med klätterväxter längs 

muren.
2

Bromma-
plan

1

Minipark.
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Förgårdsmark och impediment

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv naturmarks-
skötsel

• Förgårdsmarken i form av sparad  naturmark 
är en del av smalhusstadens identitet.

Beskrivning
Längs med gatorna finns ofta en smal, grön 
remsa som består av naturmark eller klippt gräs 
samt träd och buskar. Berg i dagen är återkom-
mande inslag i området. Förgårdsmarken varie-
rar i storlek men är generellt ett par meter bred. 
Vegetationen är bevarad natur; ofta uppvuxna 
tallar, men även planterade arter som fläder, 
hagtorn och syrén är vanliga. Bebyggelsen lig-
ger inbäddad i grönska och förgårdsmarken 
skapar breda och gröna vägrum mellan husen. 
Området får en övergripande enhetlig karaktär. 

Ytan vid tunnelbanestationen fungerar som 
bullerskydd och visuellt skydd för intilliggande 
bostäder.

Analys
Även om vissa medborgare klagat över stora 
träd framför sina fönster är det viktigt att be-
hålla karaktären med enstaka stora som bildar 
krontak över gatorna. På sikt kommer trädbe-
ståndet att behöva föryngras. 

Kristoffer-
skolan

Bromma-
plan

Förgårdsmark, Stopvägen.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Investering Trädbeståndet längs gatorna föryngras. 3
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Ålsten

Sångarlunden och grönytor i 
norra Ålsten

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturområde med mestadels na-
tumarksskötsel, men även intensiv naturmarks-
skötsel

• Bibehållen natur för promenader och lek mellan 
bebyggelsen.

Beskrivning 
Sångarlunden utgörs huvudsakligen av gles 
blandskog med ett nätverk av gångstigar. Det 
finns även ett område med hällmarkstallskog 
och kala klippor. Härifrån har man utsikt över 
Olovslund. Intill Sångarvägen är karaktären mer 
parkartad och här är det gräsytor med ett glest 
trädbestånd av främst björk. Det finns även en 
mindre sandlåda. Längs gångstigen som korsar 
Virvelvindsvägen och Furusångsvägen har gall-
ring utförts för att framhäva tallarna. De räcken 
och bommar som finns i korsningarna med bil-
vägarna är buckliga och delvis trasiga. Gångsti-
garna är i vissa fall mycket leriga på vissa sträck-
or är de sönderkörda av skötselfordon. Bakom 
kvarteret Slagträt finns en inhägnad bollplan.

Kring villabebyggelsen finns gröna friytor som 
luckrar upp stadsdelen. Ytorna består av varierad 

naturmark. Längs Västerled löper naturmark av 
blandskogskaraktär som avslutas i Nyängspar-
ken. Ytorna används för passage till busshåll-
plats och andra målpunkter och det finns gott 
om entréer och ett nätverk av skogsstigar. 

Analys
Sångarlunden är en viktig del av det lokala nätet 
av promenadstigar. Parkområdet är en mix av 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Upprustning Staket och bommar vid entréer till parkområdet tas bort. De 

kan ersättas med stenblock vid behov.
2

2. Skötselförändring Gallring utförs för att framhäva särskilda vegetationstyper, 
t ex tallskog.

2

natur och park som bör utvecklas med hjälp av 
medvetna skötselinsatser. För att undvika mark-
skador skall skötselinsatserna utföras när mar-
ken är frusen eller upptorkad.

1, 2

Ålstens-
skolan

Sångarlunden
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Höglandsparken

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturområde med liten park-
marksdel

• Närnatur med skiftade naturtyper.

Beskrivning 
Höglandsparken består till största delen av 
blandskog och berghällar i kuperad terräng 
som genomkorsas av gångvägar. Vissa av dessa 
har belysning och det finns även bänkar längs 
gångstråken. Parken centrala del är intressant 
för naturlek. Här finns ett blockfält och en li-
ten bäck. Större delen av parkområdet norr om 
spårvägen består av bergskärning eller mycket 
brant skogsklädd slänt och används därför inte. 
I parkområdets västra ände ligger ett fritidshem 
och här finns lekutrustning som klätterställ-
ning, vippgungor och sandlåda. Parkområdets 

östra ände består av en gles pelarsal av mycket 
gamla ekar.
På Djupdalsvägens västra sida har en tillfällig 
byggnad placerats på parkmarken intill gång-
passagen mot spårvagnshållplatsen.

Analys
Parkområdets många naturtyper är dess till-
gång. Det är viktigt att bevara och utveckla 
dessa. Gångstråken skall vara trygga varför det 
är viktigt att belysningen fungerar och vegeta-
tionen hålls gles i anslutning till gångvägarna. 
Barnen i närområdet har uttryckt önskemål om 
flera gungor.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Ekskogen gallras kontinuerligt för att bibehålla känslan av 

pelarsal. Skogen i övrigt gallras vid behov. Otillgängliga delar 
kan lämnas för fri utveckling.

2

1

2

Gångväg genom Höglandsparken.

Bäck..
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Varvsängen, Ålstens strand, 
Ålstensparken, Ålstenssko-
gen

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturområde med delar av natur-
marksskötsel och parkmarksskötsel

• I Ålstensparken finns en tillgänglighetsanpas-
sad gångväg längs vattnet.

• Planteringen vid Ålstensgatans slut är bort-
tagen.

• Det finns gott om utblickar över vattnet.

Beskrivning 
Ålstensskogen är en del av det sammanhäng-
ande grönområde som sträcker sig från Ålstens-
bryggan längs vattnet och vidare mot Alvik. 
Från väster inleds stråket med Varvsängen, en 
plan gräsyta med fotbollsmål och volleybollnät 
I dess utkant finns en liten lekplats med sand-
låda och gungbräda. Gräsytan är ojämn och un-
der vissa tider om året även lerig.

Vid Ålstenshamnen finns flera båtbryggor och 
en restaurang. Vid hamnen står ett nio meter 
högt klippblock, den sk Ålstenen. Det är ett 

tydligt landmärke från vattnet och är antagligen 
den sten som gett Ålsten sitt namn.

Mellan Ålstenshamnen och och Per Albins väg 
är marken kuperad och vegetationen utgörs av  
ädellövskog. Man kan se rester av Ålstens gård 
och trädgård på kullen. 

Dramatisk bergvägg i Ålstensskogen.

2
3

4,5

6

7

8

1,9

Ålstens-
hamnen

10

Solviksbadet

Ålstens-
strand Ålstens-

parken

Varvsängen

Ålstensskogen
Solviks
brygga

1

Ålstenen
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I förlängningen av Ålstensgatans axel breder ett 
öppet gräsfält ut sig. Fältet avslutas i en sand/
klippstrand. I korsningen med Alviksvägen finns 
en formalistisk plantering med buskar. Dess 
form känns främmande i sammanhanget men 
syns på fotografier från parkens unga år. Fältet 
tillsammans med skogen på västra sidan kallas 
Ålstensparken och är på Stockholms grönkarta 
angivna som värdefull kulturmiljö.

Vid korsningen Ålstensgatan/ Alviksvägen lig-
ger två små grönytor. Den ena har en liten lek-
plats innehållande gungor, gungbräda och sand-
låda med trasigt staket runt om. Den andra ytan 
består av klippt gräs. Längre bort längs Alviks-
vägen finns en norrvänd pulkabacke.

Öster om Ålstensparken fortsätter Ålstenssko-
gen. dominerad av barrskog men med inslag 
av löv, speciellt vid vattnet. Här finns elljusspår 
och gott om stigar i olika riktningar. 

Solviksbadet är inhägnat men öppet för allmän-
heten. Här finns kiosk och bangolf. Vid badet 
ligger en förskola. Kring förskolan är grus-
gången belyst och skogen öppnar upp sig i Sol-
viksängen, som är mycket blöt under vår och 
höst. I kanten av ängen ligger en lekplats med 

redskap för olika åldrar: gungor, sandlåda, klät-
terställning, rutschkana, lekhus och gungdjur.

Ett trappsystem med påkostade terrasser och 
murar av granitblock leder ner till Solviks bryg-
ga. 

I anslutning till Bergviksvägen finns en plats 
med körsbärsträd och parksoffor vid vattnet. 

Terrasserna vid Solviks brygga.

Ålstensparken.

Lekplats vid solviksängen.
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Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Gallring av sly för att ge utblickar över vattnet. 1
2. Skötselförändring/    
Upprustning

Terrasser och murar vid Solviks brygga lagas och rensas från 
sly. Nya parksoffor placeras på terrasserna. Rostigt stängsel 
byts ut. Skylten “Solviks brygga” byts ut. 

3

3. Upprustning Om det gamla stängslet med taggtråd behövs, bör det bytas 
ut, annars kan det tas bort helt.

3

4. Investering Fler bänkar/ bänkbord sätts upp i lekplatsen vid Solviksängen 3
5. Upprustning Solviksängen dräneras och jämnas till. 2
6. Upprustning Schersminbuskarna tas bort. Parksoffor placeras i stället vid 

fältets kanter.
2

7. Upprustning Den upptrampade gången mellan parkeringsplatsen och 
stranden görs permanent med grusbeläggning.

1

8. Upprustning Den lilla lekplatsen vid Ålstensgatan rustas upp för att bli 
attraktivare.

3

9. Upprustning Gångstråket mellan Per Albins väg och Ålstenshamnen 
handikappanpassas. De smala stigarna som leder ner mot 
vattnet görs också tillgängliga. 

2

10. Upprustning Varvsängen jämnas till, toppdressas och kompletteringssås. 1

Analys
Solviksbrygga är en speciell och påkostad plats 
med magnifik utsikt som bör underhållas och 
utvecklas.

Schersminrundeln i Ålstensparken faller inte 
under “Stockholmsstilen”. Papperskorgen är 
särskilt olyckligt placerad mitt i axeln, där den 
får monumental betydelse. Parksoffor kan istäl-
let koncentreras till kanterna av fältet, där man 
kan sitta med ryggen skyddad och ha fria ut-
blickar mot parkrummet.

Gångstråket mellan Per Albins väg och Ålstens-
hamnen är relativt plant och skulle kunna han-
dikappanpassas. De smala stigarna som leder 
ner mot vattnet kan då också göras tillgängliga. 
Det vore fint om ett par platser slyröjs för att 
få vattenkontakt från huvudstråket. Även i Ål-
stensskogen kan vattenkontakten ökas.
 
Mellan parkeringsplatsen vid det öppna fältet 
i Ålstensparken och stranden har en spontant 
upptrampad stig bildats. Den kan permanentas.

Varvsängen används för spontanidrott och 
picknick. Lekplatsen har få redskap.
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Sexalnarsgränd och Galoppen
 
Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med parkmarksskötsel

• Lekparken i Sexalnarsgränd är Ålstens mö-
tesplats för barn och föräldrar.

• Galoppen är en lekplats för små barn.

Beskrivning 
Sexalnarsgränd består av lekplats och en gru-
sad bollplan inhägnad med ett högt nätstängsel. 
Lekutrustningen utgörs av gungor, klätterlek 
med rutschkana, sandlåda och gungdjur. Inn-
anför inhägnaden finns ingen vegetation. Intill 
själva lekdelen finns en plan gräsyta med glest 
placerade barrträd, främst tall, och buskage i yt-
terkanterna.

Lekplatsen Galoppen ligger lite undangömd 
mellan Bågvägen och Nockebybanan. Lekut-
rustningen är anpassad för de mindre barnen 
och består av gungdjur, sandlåda, klätterlek och 
gungor. I buskaget har barnen gjort spännande 
gångar. All utrustning är nerklottrad. Intill leky-
tan finns en svagt sluttande liten gräsyta.

Analys 
Sexalnarsgränd har ett bra läge mellan Ålstens-
skolan och Höglandsskolan och närheten till 
Ålstensgatans och Ålstens gårds hållplatser. 
Avsaknaden av vegetation gör att lekplatsen 
upplevs som kal och torftig. Inhägnaden gör att 
parkytan utanför ej används för lek.

Galoppens läge intill tågspåren är en tillgång 
som ger lekparken något extra.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Upprustning Lekplatsen rustas upp för att bli trevligare att vara i och 

attraktiv för barn i alla åldrar.
3

2. Upprustning Gräsytan utanför stängslet inlemmas i lekparken. 3

1, 2 Sexalnars-
gränd

Galoppen

Lekplats vid Sexalnarsgränd.

Lekplats i kvarteret Galoppen.
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Pantleken
 
Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv naturmarks-
skötsel 

• Gångstråk och knutpunkt i parkartad skog.

Beskrivning 
Parkytan Pantleken består av två delar, en plan 
gräsyta öster om Brötvägen och en naturmarks-
yta väster om Brötvägen. Naturmarksytan har 
entréer från tre håll och består av gles bland-
skog i kuperad terräng. Genom parkytan leder 
en gångväg utan belysning. I det brantaste par-
tiet är den asfalterad och försedd med ledstång. 
Asfalten har skadats av uppträngande trädröt-
ter. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Investering Huvudstråket förses med parkbelysning. 3

2. Skötselförändring Vegetationen intill gångvägen hålls låg och gles. 2

3. Investering En permanent mötesplats med bänkar och bord anläggs på 
höjden.

3

Analys 
Parkytan är ett tydligt kommunikationsstråk 
mellan det högre belägna villaområdet och Ål-
stensskolan samt Ålstensgatans hållplats. Av-
saknaden av belysning och hög vegetation runt 
om gör att stråket kan upplevas mörkt kvällstid. 
Det finns ingen anlagd sittplats, men lösa bänk-
bord som flyttats dit och skräp på marken tyder 
på behovet av en sådan. 

1, 4

Gångväg genom kv Pantleken.
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Mossdungen och Einar For-
seths park
 
Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv naturmarks-
skötsel

• Varierad naturmark för lek och promenader

Beskrivning 
Mossdungen har entréer från två håll och be-
står av en stor plan gräsyta omgiven av gles 
blandskog. Genom parkytan leder en belyst 
asfalterad gc-väg. Låga, delvis trasiga, räcken 
utgör inspringningsskydd mellan parkytan och 
Orrspelsvägen. Vid entrén mot Orrspelsvägen 
finns en bom i dåligt skick. Det har bildats en 
stig till Orrspelsvägen.

Einar Forseths park ligger intill Höglandssko-
lans 6-årsverksamhet men med Djupdalsvägen 
som barriär. Vegetationen består av en gräsyta 
med glest placerade träd och en skogsdunge. 
Mellan skogsdungen och gräsytan löper en gru-
sad gångstig.

Analys 
Båda parkerna är typiska inslag i trädgårdssta-
den och därför viktiga attbevara. Det finns få 
plana ytor i området och den öppna gräsytan i 
Mossdungen är därför värd att bevara. Trasiga 
räcken förfular området och kan tas bort.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Intill gångvägen hålls vegetationen låg av trygghetssskäl. 1

2. Upprustning De trasiga räckena och bommen tas bort. 1

3. Upprustning Genvägen som bildats beläggs med stenmjöl. 2

1 - 3

Einar Forseths
park

Mossdungen

Einar Forseths park

Mossdungen
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Virvelbacken och Skaldestycket

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv naturmarks-
skötsel

• Gångpassage genom skogsdunge.
• Skaldestycket används som skolgård.

Beskrivning 
Virvelbacken består av en skogsdunge med 
främst gran och blåbärsris i relativt brant ter-
räng. Trädgårdsväxter som kaprifol, vinca och 
nunneört har spritt sig hit. Två slingrande as-
falterade gångvägar med trappor av råhuggen 
granit leder från Djupdalsvägen upp mot Vir-
velvindsvägen och avslutas med en vacker båg-
formad stenmur. 

Skaldestycket består av en gles tallskogsdunge 
med en grusad gångväg. Parkytan ligger alldeles 

intill Höglandsskolan och används som skol-
gård. Vid den östra entrén finns fasta cykelställ. 
Lösa bänkbord har placerats ut. Vegetationen 
är påverkad av tramp och grenbrott. I de lägre 
partierna samlas vatten och det blir lätt geggigt. 
Det finns också en inhägnad bollplan omgiven 
av grafittimålade betongmurar.

Analys
Virvelbackens nationalromantiska karaktär är 
tydlig och viktig att bevara. Den mossbevuxna 
asfalten bidrar till det. Gallring skall utföras var-
samt så att inte skogskänslan går förlorad. 

Skaldestycket är ett viktigt komplement till skol-
gården. Lek måste tillåtas även om det innebär 
slitage på vegetationen. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Ogräs rensas bort från muren. 2

2. Skötselförändring Sly gallras bort kring cykelställen. 2

3. Skötselförändring Grova grenar får ligga kvar som lekmateriel. 2

1

2 - 4
Virvelbacken

Skalde-
stycket

Höglands-
skolan

Virvelbacken

Trasiga cykelställ i kv Skaldestycket
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Sarabanden och Tarantellan

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv naturmarks-
skötsel

• Lokalt promenadstråk med skiftande karak-
tär öppet/slutet bibehålls.

Beskrivning
I Sarabanden löper en smal asfalterad gångstig 
med belysning genom gles blandskog. I ena än-
den öppnar sig en gräsbevuxen glänta. Här finns 
två bänkar. Trädrötter har på vissa håll gjort 
asfalten bucklig. De två trapporna som finns i 
gångvägens båda ändar är i gott skick.

Kvarteret Tarantellan har en smal grusad gång-
stig utan belysning, som slingrar sig fram ge-
nom gles blandskog där undervegetationen ut-
görs av örter. På stigens ena sida är terrängen 
högre med berghällar och gles tallskog. Intill 
gångstigen finns ett skyddsrum med skydds-
räcken runt.

Analys 
Båda parkytorna ingår i kommunikationsstråket 
inom villaområdet. I Sarabanden känns bänkar-
nas placering märklig då sandlådan som de en 
gång i tiden stod intill är borttagen. Det vore 
naturligare att sittplatsen låg intill gångvägen. 
Om bänkarna flyttas kan gräset skötas mer ex-
tensivt.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Upprustning Bänkarna flyttas så att de står intill gångvägen. 3

2. Skötselförändring Gräsytan sköts extensivt och kan tillåtas att växa igen. 3

3. Upprustning Gångstigen asfalteras 3

4. Skötselförändring För att skapa trygghet hålls vegetationen även 
fortsättningsvis gles. 

1

1 - 3

4

Sarabanden

Tarantellan

Parkbänkar i Sarabanden
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Björkrisvägen

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv parkmarks-
skötsel

• Gångstråk i lundartad parkmiljö, som är känd 
i hela Ålsten för sin blomsterprakt.

Beskrivning
Björkrisvägen leder mellan Tjädervägen och 
Orrspelsvägen. Vid Tjädervägen går den i form 
av en grusad gångväg genom ett smalt parkstråk 
med gräs och glest placerade stora träd. Under 
våren blommar mängder med lökväxter i gräsy-
tan bl a scilla och krokus. Här finns även blom-
mande buskar som gullregn. Belysningen är ny 
och i gott skick. Nedre delen av Björkrisvägen 
består av en asfalterad trappväg med ledstång 
och kontrastmarkeringar. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Upprustning Promenadstråket kompletteras med perenner och ännu 

mer lökväxter för att bjuda på blomsterprakt under hela 
växtsäsongen.

2

2. Upprustning När trädbeståndet föryngras väljs skira eller blommande arter 
som körsbär och björk.

3

3. Investering En parksoffa placeras ut 2

Analys
Parkytan är en del av kommunikationsstråket 
inom villaområdet., men skiljer sig från de övriga 
grönytorna med sin parkartade karaktär. Denna 
karaktär kan gärna förstärkas ytterligare.

Grusad gångväg.

Gångstråk med blomster.
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Lansiären och Mossdunge-
täppan

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv naturmarks-
skötsel

• Parkytorna är inte tillgängliga för allmänhe-
ten.

• Inga skötselinsatser

Beskrivning
Parkytan i kvarteret Lansiären består av gles 
skog samt några berghällar och ligger gömd 
mellan villatomterna. Det finns bara en entré till 
området som i dagsläget är ogenomtränglig på 
grund av ett tätt buskage. Buskaget är mycket 
skräpigt. Parkytan sköts inte alls i dagsläget.

Mossdungetäppan består av ett skogsparti in-
sprängt mellan villatomterna och har endast 
en entré. En väg med belysning leder in till en 
skafttomt

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Ingen skötsel. 1

Analys 
Båda parkytorna är otillgängliga och inte hel-
ler attraktiva för andra än de närmast boende. 
På grund av sitt skymda läge används Lansiären 
som kompost och avskrädeshög av villaägarna 
intill.

Lansiären

Mossdunge-
täppan

Ogenomtränglig entré till grönytan i kv Lansiären.
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Förgårdsmark och impediment

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med parkmarksskötsel och 
intensiv parkmarksskötsel

• Förgårdsmark och mindre grönytor bidrar till 
trädgårdsstadens karaktäristiska gröna stads-
bild.

Beskrivning 
Längs med gatorna finns ofta en smal, grön 
remsa som består av naturmark eller klippt gräs 
samt träd och buskar. Berg i dagen är återkom-
mande inslag i området. Förgårdsmarken varie-
rar i storlek men är generellt ett par meter bred. 
Vegetationen är bevarad natur; ofta uppvuxna 
tallar, men även planterade arter som fläder, 
hagtorn och syrén är vanliga. Längs Nyängsvä-
gen finns gott om klibbal.

I parkprogrammet är Alviksvägen och Ålstens-
gatan angivna som tidstypiska eller speciella al-
lér i ytterstaden och anses vara kulturhistoriskt 
intressanta. Läs mer om parkplanens alléer i bi-
laga 3.

Alviksvägen är planterad med en lindallé och 
Ålstensgatan med delvis en poppelallé och del-
vis en blandad poppel- och päronallé. 

Analys
Förgårdsmarken är en del i trädgårdsstadens ty-
piska grönstruktur och skapar breda och gröna 
vägrum mellan husen. Området får en övergri-
pande enhetlig karaktär samtidigt som varje väg 
har sin unika sammansättning av förgårdsmark. 
Oftast ger den ett ordnat och välskött intryck. 
Det är vanligt att husägarna sköter förgårds-
marken framför sitt hus. Ålstens-

hamnen

Ålstens-
gården

Ålstens-
skolan
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Borgberget 

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturområde

• Fortsatt populärt promenadstråk i natur-
mark.

Beskrivning
Borgberget reser sig tydligt över omgivningen 
och karaktäriseras av branta bergväggar, stora 
stenblock, klippstrand och hällmarkstallskog 
med inslag av ädellövträd. En grusad gång leder 
genom området och från den utgår ett system 
av upptrampade stigar in i skogen. Stora sten-
block längs stigen förstärker stråket. I skogens 
södra del, mellan ett flerfamiljshus och vattnet, 
finns ett urgallrat område där privata roddbå-
tarförtöjts längs strandkanten. Här finns också 
ett dike/bäck som höjer områdets ekologiska 
värde.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändeing Gläntan i Borgbergets skog gallras ytterligare. Genom att 

gallra fram de stora stenblocken framhävs platsens karaktär.
2

Analys 
Naturens variation av bergsformationer, skog, 
gläntor och vattenkontakt ger området en rike-
dom av upplevelser. Det finns gott om parksof-
for i soligt läge med utsikt mot vattnet. Genom 
att gallra i områdets södra ände kan ytterligare 
en biotop skapas.

1

Äppelviks-
hamnen

Äppelviks-
skolan

Äppelviken

Utsikt mot Borgberget
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Västerledshöjden

Mål/ vision
Målkaraktär: Naturpark

• Städat, gallrat och tryggt skogsparti på höjd-
rygg, med tydliga entréer och bra belysning.

Beskrivning
Västerledskyrkan ligger på en höjd omgiven av-
skog. Vegetationen utgörs av av tall och enstaka 
lövträd samt lövsly. Stigar och trappor leder upp 
till kyrkan från flera håll. Bänkar finns längs sti-
garna. 

Nedanför kullen mot Västerled finns en gräsyta 
som används för bollspel av dem som bor i när-
heten.

Analys 
Både boende i området och föredträdare för 
Svenska Kyrkan uttrycker önskemål om gallring 
av sly runt kyrkan så att den framträder tydliga-
re. Det är viktigt att den nuvarande karaktären 
av skog bevaras, men genomsiktligeheten kan 
ökas.

Entrén och kopplingen till Västerledstorget kan 
göras tydligare och mer gestaltad. 

På vissa av de asfalterade gångvägarna har röt-
ter trängt upp och spräckt asfalten, vilket gör 
gångarna svårframkomliga för personer som 
har svårt att gå.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Normal gallring av sly. 2

2. Upprustning Förbättring av entré mot Västerledstorget. 3

3. Upprustning Ny asfalt på gångvägar med rotsprängd asfalt 3

2

Västerleds-
kyrkan

Trapp upp mot Västerladskyrkan
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Alléparken

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv parkmarks-
skötsel

• Gång-/cykelstråk i välvårdad parkmiljö.

Beskrivning 
Alléparken är långsmal och öppnar upp sig i ett 
parkrum vid korsningen Västerled-Alviksvä-
gen. Parkrummet har klippt gräs med lökplan-
teringar och blandade träd- och buskarter. Ett 
brett asfaltsstråk för gång och cykel leder ge-
nom parken. 

Stråket uppvisar olika karaktärer. Den västra är 
parklik med en allé av nylplanterade körsbärs-
träd och klippt gräs. I öst, är karaktären mer na-
turlik med hällar och enstaka träd.

Analys
Körsbärs- och hagtornträden är i dåligt skick. 
Det finns sly i buskagen och en grusyta med 
mycket ogräs. I övrigt är skötselnivån tillfreds-
ställande.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Oönskade buskar och slyskott  tas bort. Grusytan under 

eken rensas från ogräs.
1

2. Skötselförändring Den grusgång som ligger där parken smalnar av används 
inte och kan låtas växa igen.

1

3. Skötselförändring/ 
Upprustning

Träden har i allmänhet torra grenar och behöver beskäras, 
särskilt körbärsträden. Hagtornsträden behöver bytas ut.

1

Gång- och cykelstråk genom parkrummet.

2 1, 3
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Lindarna

Mål/ vision
Målkaraktär: Prydnadspark

• Välskött prunkande minipark för avkoppling. 

Beskrivning
Parken Lindarna är en triangelformad fickpark 
med nyanlagda perennplanteringar, lindhäck 
och prydnadsapel samt stora lindar som bildar 
ett krontak över parken. Den ligger i soligt läge 
intill Alviksvägen där många passerar.

Analys 
Parken kräver högre skötselnivå än i dag för att 
behålla sin karaktär och sitt värde som blom-
mande finpark. Ogräset får inte tillåtas att ta 
överhand.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Intensivare skötsel med ogräsrensning. 1 Ogräsbevuxen grusyta i parken Lindarna
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Äppelviksplan

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med parkmarksskötsel

• Öppen parkyta för promenad och pauser

Beskrivning 
Parkytan ligger som en ö i fyrvägskorsningen 
och fungerar som en orienteringspunkt i områ-
det. Den består av en plan gräsyta med björkar 
och ett diagonalt gångstråk samt parkbänkar.
Bänkarna som är placerade vid Äppelviksvägen 
används flitigt. Där kan man har uppsikt över 
trafiken och kan sitta i söderläge.

Analys
Dagens skötselnivå är tillfredsställande.

Äppeviksplan.
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Äppelvikstorget

Mål/ vision
Målkaraktär: Parktorg 

• Torgets kulturhistoriska värden är precise-
rade och dokumenterade.

• Äppelvikstorget är en finpark med medveten 
gestaltning och tydlig kulturhistorisk identi-
tet.

Beskrivning 
Äppelvikstorget ligger omringat av vägar samt i 
anslutning till Nockebybanan. Det upplevs som 
öppet, nästan ödsligt, och oskyddat för vinden. 
Torget har en formalistisk plan, som dock inte 
motsvaras av växtmaterialet och växternas pla-
cering. Platsens karaktär och användning har 
förmodligen förändrats över tid. De engelska 
radhusen har sina entréer mot parken, liksom 
en förskola och några villatomter.  

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Investering Torgets kulturhistoriska värde måste preciseras. 1

2. Investering Omgestaltning av platsen. 2

Analys
Äppelvikstorget finns upptaget på Stockholms 
grönkarta som en kulturhistoriskt värdefull mil-
jö, men det framgår inte vad det är i miljön som 
är värdefullt. Torget bör få en tydligare identitet 
där även fler värden skulle kunna inrymmas.
I dagsläget motsvarar inte torgets värden och 
karaktär den intensiva skötseln.

Äppelvikstorget.
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Snäckparken

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv parkmarksköt-
sel

• Parkens kulturhistoriska värde är preciserat 
och dokumenterat.

Beskrivning 
Snäckparken är belägen i en sluttning med vid-
sträckt utsikt åt sydost. Den ligger som blick-
punkt i Korsvägens slut och har en formalistisk 
plan som inte motsvaras av växtmaterialet eller 
växternas placering, med vissa undantag. Träd 
och buskar är planterade som solitärer i gräset 
och som centrumpunkt står en paraplyalm. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Investering Det kulturhistoriska värdet preciseras och dokumenteras. 1

2. Upprustning Eventuellt en förenkling av skötseln genom färre buskar och 
fler sammanhängande gräsytor.

3

Analys 
Snäckparken finns upptaget på Stockholms 
grönkarta som en kulturhistoriskt värdefull mil-
jö, men det framgår inte vad det är i miljön som 
är värdefullt. Parken har trädgårdskaraktär med 
många olika typer av buskar och träd. Dess kva-
litet är främst utsikten, men även mångfalden 
av växtarter och det rika fågellivet. Skötseln av 
gräsmattan är tidskrävande då många små plan-
teringsytor och träd skall rundas. 

1

Snäckparken.
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Myrmarksplan, Liljekon-
valjen och Trekanten

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med intensiv parkmarks-
slötsel

• Bevarade grönytor i bostadsbebyggelsen.

Beskrivning 
Myrmarksplan utgörs av en plan gräsyta med 
flata hällar och tre stora träd, en gran, en tall och 
en björk. Ytan används för lek av de boende 
i närheten. I ett grannhus ligger en kommunal 
fritidsgård, Ålstensskolans fritidsklubb. 

I kvarteret Liljekonvaljen finns en friyta som 
fungerar som genomgångsstråk med tydliga och 
breda entréer. Ytan har en öppen gräsyta i mit-
ten med stora träd och skogsmark i kanterna. 

Vissa träd är nyligen nedtagna. Spår efter sociala 
aktiviteter som majbrasa och naturlek syns. 

Trekanten är en yta i bostadskvarter med ge-
nomgående stigar åt tre håll. Platsen har träd-
gårdskaraktär och består av en gräsyta med två 
stora karaktärsfulla kastanjeträd och en syrén-
buske.

Analys
Myrmarksplan är fin och välskött - en tillgång 
i kvarteret. Där kantsten saknas har bilar kört 
upp och förstört gräsytan.

Liljekonvaljen är en välfungerande yta både för 
kvarteret och för det lokala gångstråksnätet. 

Användningen av Trekantens yta kan anpassas 
efter behov, till exempel utrustas med fler sitt-
platser. Gräsytan är uppkörd och förstörd längs 
stigarna. Stigarna är leriga.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Upprustning Kantsten runt gräsytan. 3

2. Upprustning Begränsningsåtgärder för fordon att åka in på ytorna. 3

3. Upprustning Grusning av stig. 3

1

2 - 3
Västerleds-
kyrkan

Myrmarks-
plan

Liljekonvaljen

Trekanten

Myrmarksplan
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Fjärilskroken och Tallarna

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med parkmarksskötsel

• Lekparken i kv Tallarna används även längre tid på 
året.

Beskrivning
Fjärilskroken ligger mellan ett flerbostadshus 
och villatomter. Det är en rektangulär gräsyta, 
med trädrader av stora oxlar längs långsidorna. 
Det finns också en liten lekplats med sandlåda 
och gungdjur.

Parkytan i kv. Tallarna fär till största delen gru-
sad. Den är belägen mellan villor och radhus 
och har tre entréer. Parkytan innehåller en lek-
plats som är välutrustad och anpassad för barn i 
olika åldrar. Två stora hästkastanjer ger karaktär 
åt platsen.

Analys
Skötselnivån är väl anpassad till parkytornas ka-
raktärer och värden. Belysning skulle öka lek-
parken i kv Tallarnas användningstid. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Investering Lek för äldre barn. 2

2. Investering Belysning för trygghet och användning under kvällstid. 2

1, 2

Fjärilskroken

Tallarna

Fjärilskroken

Tallarna
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Bostadslotteriet, Muss-
lan och Nyponbusken

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med naturmarksskötsel

• Närnatur för promenad och djurliv.

Beskrivning 
I kvarteret Bostadslotteriet finns en smal friyta, 
som är omgiven av flerbostadshus och villor. 
Ytan består av gles tallskog och viss tät slyve-
getation med varierande växtarter. En lerig stig 
leder genom området och fram till en förskola. 

Kvarteret Musslan inhyser en högt belägen 
skogsyta med utsikt. Ytan har två entréer, vil-
ket möjliggör för genomkorsande promenader. 
Ytan är belägen mellan villatomter och är till-
gänglig via branta stigar. Ena stigen har ny be-
lysning. Ytan består av berghällar, tall, lövträd 
och buskar.

Kvarteret Nyponbusken omsluter en yta  med 
tät blandskog och bristfällig framkomlighet. 
Entréerna är inträngda mellan tomter och där-
för svåra att se. 

Analys 
Samtliga ytor är sparad naturmark bland bebyg-
gelsen som ibland utnyttjas för komposter av de 
som bor i närheten. 

Dagens skötselnivå är tillfredsställande.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Viss gallring av sly kring gångvägar. . 2

1

1

1
Nyponbusken

Musslan

Bostadslotteriet

Bostadslotteriet
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Västerledstorget

Mål/ vision
Målkaraktär: Parktorg

• Torget har en tydlig identitet med flera funk-
tioner som lek och mötesplats

• Torget har en ny utformning som tilltalar all-
mänheten.

Beskrivning
Västerledstorget är omgivet av bostäder och 
fungerar som ett socialt samlingsrum i staden. 
Det rymmer flera avdelningar med varierande 
funktioner. Närmast Västerled finns en, med 
trädäck, övertäckt damm. Stora vassa kalkstens-
block sticker upp ur ytan och det finns söder-
vända sittplatser. En låg slänt avskiljer trädäcket 
från den välutrustade lekplatsen för småbarn 
som ligger intill. Vid sidan om finns gräsytor, 
buskar och stora träd. Butiker längs Västerled 
och en restaurang vid torget genererar liv till 
platsen.

Analys
Torget har kvaliteter som gedigna kalkstens-
plattor, stora träd som ger inramning och det 
gynnsamma sydvästläget. Överdäckningen av 
dammen med uppstickande vassa stenar och ett 
fönster där man kan se smutsigt vatten är min-
dre lyckat. Flera medborgare uttrycker missnöje 
över detta.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Investering Torgets nedre del omgestaltas. 1

1

Västerledstorget
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Äppelvikshamnen/ 
Mälarparken

Mål/ vision
Målkaraktär: Kajpark med parkmarksskötsel

• Hårdgjord kaj med god tillgänglighet för 
alla.

Beskrivning
Äppelvikshamnen är till för fritidsbåtar och har 
en hårdgjord kaj och en grön grässtrand. När-
mast vattnet finns både uppvuxna träd som al, 
pil och björk samt slyvegetation. I nära anslut-
ning ligger stora Sjövillan med sin syrénträd-
gård, som ingår i Mälarparken, och en nybyggd 
träbrygga med sittplatser.

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Skötselförändring Gallring av sly vid hamnen. 1

2. Upprustning Gräsytan, som använts som upplag för byggmaterial återställs. 1

3. Upprustnning Ökad skötsel av syréntomten, där en tydligare entré och gång 
krävs för att platsen ska kännas offentlig. Kantsten vid entrén 
till den nya bryggan tas bort. Stigen mellan kajen och bryggan 
beläggs med stenmjöl.

1

Analys
Mälarparken är en väldokumenterad värde-
full kulturhistorisk miljö som finns utpekad på 
Stockholms grönkarta. 

Det finns gott om parksoffor med utsikt över 
vattnet och i soligt läge. Entrén till den nybygg-
da bryggan ligger dold i syrénbuskage och är 
svårtillgänglig för rörelsehindrade personer på 
grund av en hög kantsten.
 

Brygga vid stora Sjövillan.

1

2

3
Äppelviks-
hamnen

Stora 
Sjövillan
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Förgårdsmark och impediment

Mål/ vision
Målkaraktär: Friyta med parkmarksskötsel

• Förgårdsmark och mindre grönytor bidrar till 
trädgårdsstadens karaktäristiska gröna stads-
bild.

Beskrivning 
Längs med gatorna finns ofta en smal, grön 
remsa som består av naturmark eller klippt gräs 
samt träd och buskar. Berg i dagen är återkom-
mande inslag i området. Förgårdsmarken varie-
rar i storlek men är generellt ett par meter bred. 
Vegetationen är bevarad natur; ofta uppvuxna 
tallar, men även planterade arter som fläder, 
hagtorn och syrén är vanliga. 

Längs Alviksvägen löper en trädrad som står i 
gräsyta. På ett ställe finns en gräsyta med park-
bänkar omgiven av häckar.

Analys
Förgårdsmarken är en del i trädgårdsstadens ty-
piska grönstruktur och skapar breda och gröna 
vägrum mellan husen. Området får en övergri-
pande enhetlig karaktär samtidigt som varje väg 
har sin unika sammansättning av förgårdsmark. 

Gräsytorna vid Alviksvägen är uppkörda i kan-
terna. Träden är gamla men ser friska ut. 

Åtgärd och plats Beskrivning Prioritet
1. Upprustning Lågt inspringningsskydd placeras runt gräsytorna på 

Alviksvägen.
3

1

Äppelviks-
skolan

Västerleds-
kyrkan
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Checklista för inventering

Kontrollera att parkkarta överensstämmer med 
verkligheten. Om avvikelser förekommer – no-
tera det på kartan.

Prata med folk som vistas i området – fråga hur 
de upplever omgivningen och hur de använder 
den.

Vegetation
Vilken typ av vegetation finns, arter-ålder-skick?

Behövs föryngring, komplettering eller gallring?

Finns biologisk mångfald?

Alléträd – beskrivs som grupp (art, ungefärlig 
ålder/storlek, skick)

Användning
Kan man se om platsen används och av vilka? T 
ex finns folk där vid besökstillfället, är det upp-
trampat?

Går folk på gångvägarna eller trampas stigar 
upp? 

Kan man se spår av vad folk gör på platsen? 
T ex rester efter picnic, kojor

Karaktär
Vilken karaktär har platsen? – gestaltat-natur

Finns det något speciellt som utmärker plat-
sen? 

Finns det mångfald och variation inom området 
eller ser ytorna likartade ut?

Kan man se speciella särdrag från en tidsperiod 
eller epok?

Skötsel
Kan man se hur/att platsen sköts? T ex är det 
skräpigt, slyigt, välklippt

Tillgänglighet
Hur når man parkområdet?

Är området tillgängligt för alla? Kan förbätt-
ringar göras, t ex ramp i stället för trappa?

Trappor
I vilket skick är trapporna? Behöver steg eller 
handledare lagas?

Uppfyller trappan tillgänglighetskraven? (Kon-
trastmarkeringar, handledarens utformning)

Bilaga 1.



124

Bilaga 2



125

Inventering av alléer
Alléerna inventerades den 26 juni 2008 som 
grupp och inte på trädindividnivå. 

Gustavslundsvägen
Sträckan Snabbspårvägen - Alviksvägen
Art: Naverlönn
Antal träd: 9 st
Stamdiameter: 7-10 cm

Relativt nyplanterad allé i upphöjda planterings-
ytor.  Det växer mycket ogräs i planteringsy-
torna. Flera av träden på gatans södra sida har 
intorkade toppar. (Bild nästa sida)

Alviksvägen
Sträckan Äppelviksskolan – Storskogen
Art: Björk
Antal träd: 125 st
Stamdiameter: 5-15cm = 18%, 15-30cm = 18%, 
>30cm = 64%
Skador: Torra/ döda grenar 32%, skadad stam 5%

Allén består av björkar av olika sort. Vid radhus-
området längs Strömkarlsvägen  finns en lucka 
i allén. Träden är oregelbundna till formen och 
vissa exemplar har glest lövverk. Två exemplar 
är i mycket dåligt skick. De äldsta träden har en 
stamdiameter på ca 70 cm. (Bild nästa sida)Torra och döda grenar

Intorkad topp

Skadad stam

Bilaga 3
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Sträckan Storskogen-Grönviksskälet 
Art: Lind
Antal träd: 94 st
Stamdiameter: 5-15cm = 3%, 15-30cm = 11%, 
>30cm = 86%
Skador: Torra/döda grenar 12%, Skadat stam 
3%, Skadade grenar 1%

Allén består nästan uteslutande av gamla träd 
där trädkronorna har vuxit ihop över gatan. På 
en kort sträcka är allén dubbelsidig på norra si-
dan om gatan och där är träden hamlade. Den 
vanligaste stamdiametern är ca 60 cm.

Ålstensgatan
Sträckan Alviksvägen – Nyängsvägen
Art: Päron och Poppel
Antal träd: 62 st poppel, 19 st päron, 
Stamdiameter: 5-15cm = 16%,  >30cm = 84%
Skador: Torra/ döda grenar 7%, skadad stam 11%

Allén består av enbart poppel mellan Alviks-
vägen och Inägostigen. Norr om Inägostigen 
är det oftast vartannat träd poppel och vartan-
nat träd päron. Träden är överlag i mycket gott 
skick oavsett art. De ursprungliga popplarnas 
stamdiameter är 60-70cm. Samtliga päronträd 
har en stamdiameter på ca 50 cm.

Naverlönnallé, Gustavslundsvägen

Björkallé, Alviksvägen

Lindallé, Alviksvägen

Poppel, Ålstensgatan
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Djupdalsvägen
Sträckan Visvägen – Gustav III väg
Art: Blodlönn, Skogslönn
Antal träd: 62 st blodlönn, 20 st skogslönn 
Stamdiameter (blodlönn): 5-15cm = 7%,  15-30 
cm = 31%, >30cm = 38%
Stamdiameter (skogslönn): 5 -15cm = 6%,  15-
30 cm = 2%, >30cm = 16%
Skador: topptorka 7%, torra grenar 60%, döda 
grenar 5%, skadad stam 36%, skadad gren 9%

Allén uppfattas som en blodlönnallé med ensta-
ka inslag av skogslönn. Blodlönnarna är i sämre 
skick än skogslönnarna. De största exemplaren 
har en stamdiameter på ca 70 cm. 

Åkeshovsvägen
Sträckan Gustav III väg - Drottningholmsvägen
Art: Skogslönn 
Antal träd: 35 st varav 3 st blodlönn och 1 st dött 
Stamdiameter 5-15cm = 3%,  15-30 cm = 3%, 
>30cm = 94%
Skador: torra grenar 35%, döda grenar 15%, 
skadad stam 29%

Allén som helhet ser ut att vara i bra skick. Vissa 
träd har glesa trädkronor. De grövsta träden har 
en stamdiameter på ca 80 cm, men den vanli-
gaste stamdiametern ligger runt 40 cm.

Blodlönnallé, Djupdalsvägen

Lönnallé, Åkeshovsvägen

Lönnallé, Västerled

Björkallé, Västerled
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Västerled
Sträckan Skaldevägen - Sigurdsvägen
Art: Skogslönn 
Antal träd: 39 st 
Stamdiameter 5-15cm = 36%,  15-30 cm = 
13%, >30cm = 51%
Skador: topptorka 5%, torra grenar 26%, döda 
grenar 10%, skadad stam 20%

Allén som helhet ser ut att vara i bra skick. Trä-
den har väldigt olika utseende vilket kan bero 
på att det förekommer flera sorter. Stamskott 
förekommer. De grövsta träden har en stamdia-
meter på ca 80 cm. Ett träd är i mycket dåligt 
skick.

Sträckan Djupdalsvägen - Abrahamsbergsvägen
Art: Björk 
Antal träd: 39 st 
Stamdiameter 5-15cm = 20%, 15-30 cm = 36%, 
>30cm = 44%
Skador: torra/ skadade grenar 25%, skadad 
stam 18%

Allén som helhet ser ut att vara i bra skick. Trä-
den är oregelbundna och har varierande storlek 
och form. Allén skulle kunna kompletteras med 

flera träd. De grövsta träden har en stamdiame-
ter på ca 80 cm. 

Sträckan Asplundsvägen - Abrahamsbergsvägen
Art: Körsbär 
Antal träd: 34 st 
Stamdiameter 5-15cm = 44%, 15-30 cm = 32%, 
>30cm = 23%
Skador: torra/ skadade grenar 5%, skadad stam 
5%

Allén består till stor del av relativt nyplanterade 
träd och ser ut att vara i bra skick. Endast någ-
ra enstaka träd har skador. Vid Gårdsbogatan 
övergår allén till trädrad. 

Körsbärsallé, Västerled
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