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Förord
Brommas parker och grönområden har stor betydelse 
för människors hälsa och välbefinnande och människor 
använder dem dagligen. Området är stort och 
Parkplanen har därför delats upp i tre delar, varav 
detta är den tredje och sista delen. 

Vad är en parkplan?
Parkplanen är ett handlingsprogram för utveckling 
av stadens parker och naturområden. Riktlinjer som 
framkommer i parkplanen är rekommendationer . 
Parkplanen utgör alltså inget bindande dokument för 
framtida planering. Satsningar och investeringar är 
beroende av politiska och ekonomiska beslut.
Parkplanerna ger värdefull kunskap inför 
upprustningar och investeringar och utgör ett, i 
stadens långsiktiga vision för ökat bostadsbyggande, 
viktigt stöd för grönområdenas framtida användning. 
Parkplanen visar hur de delar av parkmarken som 
ägs och sköts av staden fungerar och används i 
nuläget.  Markanvändning utvecklas och förändras 
och parkplanen är därför ett “levande dokument” som 
behöver uppdateras när förutsättningarna förändras.

Synpunkter från allmänheten
Under arbetet med parkplanens tredje del har en 
hel del synpunkter kommit in i form av mejl och 
skrivelser från allmänheten. Dessa synpunkter har i 
görligaste mån beaktats vid framtagandet av de delar i 
parkplanen som berörs. 

Förvaltningens förhoppning är att parkplanerna 
kommer att bidra till ökad attraktivitet, trygghet, 
hållbarare parkmiljö och tillgänglighet för människor 
som bor i Bromma samt ge vägledning för alla som 
arbetar med planering, skötsel och underhåll.

Stockholm 2010-11-26

Bromma Stadsdelsförvaltning
Trafikkontoret
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Inledning
Stadens parker och natur gör livet i staden 
bättre. Stockholms invånare vill ha gröna oaser 
för avkoppling, lek, samvaro, promenader, solbad, 
svalka, blomprakt och naturupplevelser som en del i 
stadslivet.
Natur, parker och vatten ger staden skönhet och 
identitet. Grönskan bidrar till folkhälsan genom 
rekreation, rening och syresättning av luften. Allt 
detta gör staden attraktiv som livsmiljö.

Stockholms parkprogram och parkplanen
Utgångspunkt för planering av skötsel och 
utveckling av stadens parker och natur är 
Stockholms Parkprogram. “Stockholms Parkprogram 
handlingsprogrammet 2005-2009 för utveckling och 
skötsel av Stockholms parker och natur” godkändes 
av kommunfullmäktige 2006-01-23. Huvudsyftet med 
Stockholms Parkprogram är att skapa samordning, 
samförstånd, och samspel mellan förvaltningar och 
konsulter genom generella mål, program, råd och 

riktlinjer. Enligt Stockholms Parkprogram skall en 
parkplan tas fram för varje stadsdelsområde.
Parkplanen utgör det lokala, operativa instrumentet 
för att i tillämpliga delar genomföra Stockholms 
parkprogram. Parkplanen skall beskriva historia, 
miljö, värden och föreslå planskydd, framtida 
utveckling och skötselprioriteringar.

Varför gör man en parkplan?
Syftet med parkplanen är att klarlägga hur 
stadsdelsområdets parker och friytor ska utvecklas 
i framtiden och ge förslag till prioritering av 
investeringsåtgärder och skötselinsatser. Vidare 
ska parkplanen kunna vara underlag för det årliga 
budgetarbetet gällande investering och skötsel och 
vara underlag för hantering av parkmarken vid 
kommunens fysiska planering.

Målsättning 
Övergripande mål för arbetet med Parkplan för 
Bromma ska enligt parkprogrammet vara:
God parktillgång 
Hållbar parkmiljö
Rik park och landskapskultur

Denna parkplan beskriver stadsdelarna Blackeberg,  
Södra Ängby, Norra Ängby, Beckomberga, Eneby, 
Bromma kyrka, Nockebyhov, Åkeshov, Riksby 
och Bällsta. Dessa tio delar ingår i Bromma 
stadsdelsförvaltnings ansvarsområde, som består av 
totalt 24 stadsdelar.

Arbetsmetod
Samtliga parker på parkmark samt gröna ytor på 
gatumark inom denna del av Parkplan för Bromma har 
inventerats under våren 2009 och värden och behov av 
förändring och förnyelse har kartlagts.

Åtgärdsförslag har tagits fram och förslagen har 
prioriterats

Boende i området som omfattas av parkplanen har via 
lokalpressen samt på Brommas hemsida informerats 
om parkplanen och dess syfte.  De har getts möjlighet 
att lämna synpunkter på grönytorna, hur de används 
och sköts. Information om planerade och pågående 
projekt kan inhämtas på Stockholms stads webbsida 
www.stockholm.se.

Planeringsunderlag
Vid förändringar och arbete med parker och grönytor 
inom stadsdelarna Blackeberg,  Södra Ängby, 
Norra Ängby, Beckomberga, Eneby, Bromma kyrka, 
Nockebyhov, Åkeshov, Riksby och Bällsta bör följande 
planeringsunderlag beaktas:

Agenda 21 som är det handlingsprogram för hållbar 
utveckling som 1992 antogs vid FN:s konferens om 
miljö och utveckling i Rio. Agenda 21 betonar bl.a. 
biologisk mångfald samt medborgarinflytande.

Enligt regeringens nationella miljömål ska 
kulturhistoriska och estetiska värden tas tillvara och 
förstärkas och den biologiska mångfalden utvecklas.

Enligt regeringens handlingsprogram Framtidsformer 
ska kvalitet och skönhetsaspekter inte underställas 
kortsiktiga ekonomiska överväganden. 
Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga 
miljöer ska tas tillvara och förstärkas.

Regional utvecklingsplan för Stockholms län 2001 
fastslår de gröna kilarnas betydelse för Storstockholm 
och för Stockholms interna framtida utveckling.

Parkprogrammet

Stockholms Parkprogram
Handlingsprogrammet för utveckling och skötsel

av Stockholms parker och natur

               Bakgrund
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Stockholms översiktsplan 1999 slår fast att Stockholms 
gröna struktur skall bestå. Varje stadsdelsområde 
skall erbjuda områden för närrekreation med 
gott lokalklimat och som är fritt från störningar. 
Områdena skall vara lämpliga 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 vårdas och vidmakthålles 
så att tydlighet och inbördes samband upprätthålls. 
Stockholms grönstruktur som ingår I ÖP99 visar 
den övergripande grönstrukturens speciella 
bevarandevärden.

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

Stockholms miljöprogram 2008-2011 betonar 
kretsloppstänkande och hållbar utveckling, 
vilket bl a pekar på behovet av friytor för lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD), för odling och 
för kompostering. 

ArtArken riktar, till skillnad från biotopkartan 
som fokuserar på miljöer och landskap, in sig 
på det värdefulla innehållet i dessa miljöer, dvs 
skyddsvärda och hotade arter. ArtArken bör användas 
som obligatoriskt planunderlag enligt Stockholms 
Parkprogram.

Barnkonventionen slår fast att barnens bästa ska 
komma i första rummet och att deras rätt till lek, vila 
och fritid ska tillgodoses. Barn och ungdomar ska vara 
delaktiga i förändringen av parkmarken.

I ”Stockholm en stad för alla – Riktlinjer för att skapa 
en tillgänglig och användbar utemiljö” finns stadens 
riktlinjer för hur utomhusmiljön ska utformas. För 

utformning av lekplatser finns information i ”Mer 
åt fler på lekplatsen – Bra lekplats för barn med 
funktionshinder blir bättre för oss alla” (Sveriges 
kommuner och landsting).

Tillgänglighetsplan för Bromma stadsdelsområde, 
Mars 2004. Tillgänglighetsplan för Bromma 
stadsdelsområde ger ett underlag för de åtgärder som 
behöver göras för att stadsdelen ska bli tillgänglig och 
användbar för alla.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Parkplaneområdet består av tio olika 
stadsdelsområden, alla med olika förutsättningar och 
tillgång på värdefulla friytor. Parkplanens bebyggda 
områden består till största delen av gles bebyggelse av 
trädgårdskaraktär där mer än 75% av området utgörs 
av värdefulla friytor. Blackeberg och Beckomberga som 
till största delen utgörs av flerfamiljshus består till 50-
75% av värdefulla friytor.

Förgårdsmark Blackeberg

Friytetillgång enligt sociotopkartan

Beckom-
berga

Bromma 
Kyrka

Södra Ängby

Nockebyhov

Åkeshov

Riksby

Blackeberg

Norra
      Ängby

Eneby

Bällsta
Sundby

Råcksta

Vällingby församling
Grimsta

Åkeslund

Nockeby

Olovslund

Flysta

Mariehäll

Ulvsunda 
Industriområde

Ulvsunda

Duvbo

Abrahams-
berg

Drottningholm

Parkplaneområden

KARAKTÄR

Bromma är till stor del en närförort, exploaterad 
från 1920-talet och framåt. I Bromma finns det både 
stora naturområden, däribland tre naturreservat, 
och mindre parker och stråk med varierande 
funktioner. Det unika för Bromma är trädgårdsstaden 
och smalhusförstaden. Karakteristiskt för såväl 
trädgårdsstaden som smalhusområdena är att det 
finns mycket förgårdsmark/allmän mark mellan gata 
och fastighet. Förgårdsmarken består ofta av smala 
remsor med gräs, träd och buskar. Som jämförelse 
kan sägas att Bromma har mer förgårdsmark än 
Norrmalms totala parkareal.

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 under 
havsytan. När landet höjde sig utvecklades de låglänta 
delarna av Bromma till en rik jordbruksbygd. 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 medeltiden.
Under 1600-talet koncentrerades markinnehavet till 
några få stora gods. Lennart Torstensson förvärvade 
gårdarna Ulvsunda och Linta. Under honom och hans 
efterföljare byggdes godset ut till att forma den östra 
halvan av Bromma. Den västra halvan av Bromma 
bestod i princip av ett enda gods som ägdes av Åke 
Axelsson Natt och Dag. I norr fanns en självständig 
bondgård, Bällsta. År 1787 öppnades den viktiga 
landsvägen till Drottningholm som gjorde att Gustav 
III inte längre behövde 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-talet 
började de stora godsen att falla sönder. Välbärgade 
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 bygga villastäder från Äppelviken ut mot 
Nockeby. Omkring 1905 hade på privat intiativ 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.
Brommas första industri var Ulvsunda Fabrique 
som låg vid Ulvsunda slott. Verksamheten bestod av 
kemisk tillverkning och varade fram till sekelskiftet 
1800. Från 1917 och framåt utvecklades Ulvsunda 
Industriområde med ett stort antal industrier.
Från 1950- och 1960-talen förtätas Bromma alltmer 
med hyresbebyggelse, en förtätning som alltjämt 
pågår. Bebyggelsen med radhus och villor har nästan 
upphört.

Hedebyvägen Blackebergsvägen (Bällstavägen) österut mot Stora Ängby gård, 1932  
Upphov: Anderson (Stockholms stads fastighetskontor. Småstugebyrån (SMÅA)
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Parkplaneområdets värden
Parkernas värden bör vara utgångspunkt vid planering 
och framtagande av programförslag för åtgärder i 
parkerna. Enligt Stockholms Parkprogram efterfrågas 
värdetäthet, dvs. att det ska finnas många olika 
värden i parken. En park kan ha ekologiska, sociala, 
kulturhistoriska, landskaps- och stadsbildvärden. Läs 
mer om värden i Stockholms Parkprogram.

EKOLOGISKA VÄRDEN – BIOLOGISK MÅNGFALD

De största ekologiska värdena inom parkplaneområdet 
finner man i de tre avsatta naturreservaten – 
Judarskogen (1995), Kyrksjölöten (1997) och Grimsta 
naturreservat (2004). 

Kärnområden
Området från Grimsta naturreservat i Blackeberg, via 
strandkanten i södra Ängby och Judarskogen utgör 
en del en Görvälnkilen, som är en av Stockholms 
tio regionala gröna kilar. Området utgör ett sk. 
kärnområde och fungerar som spridningskorridor för 
djur och växter och bedöms därför vara särskilt viktigt 

för den biologiska mångfalden. Kopplingen mellan 
Judarskogen och Grimsta naturreservat bedöms dock 
vara svag. Mälarens strandkant genom Blackeberg, 
Södra Ängby och Nockebyhov är klassad som ett 
viktigt ekologisk regionalt strandstråk (RUFS 2010). 

Riksintressen naturvård
Typiskt för parkplaneområdet är den rika förekomsten 
av De Geer-moräner. De är av riksintresse för 
naturvården och ska bevaras för att representera 
”huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets 
utveckling och visa mångfalden i naturen”. Den 
största förekomsten av De Geer-moränerna finns 
i naturreservaten Judarskogen och kyrksjölöten. 
De Geer-moränerna bildades under den senaste 
istiden och består av väl utvecklade system av 
ryggar med storblockig morän. Geologen Gerhard 
de Geer dokumenterade moränryggarna i Bromma 
på 1940-talet. Moränryggarna återfinns i flera av 
stadsdelsområdena såväl bland bebyggelse som inom 
naturområden och parker.

Natura 2000- områden
Judarskogen och Kyrksjölöten är klassade som Natura 
2000-områden. Områdena är hemvist för groddjuret 
större vattensalamander(ÖP2010). 

Särskilt ekologiskt känsliga tillrinningsområde
Sjöarna Judarn och Kyrksjön tillrinningsområden 
är klassade som särskilt ekologiskt känsliga 
tillrinningsområde.

Sammanhängande grönstruktur
Grönstrukturen i parkplaneområdet är ofta 
relativt sammanhängande. Viktiga grönstråk 
utgörs av områden som ligger mellan Judarskogens 
naturreservat och Grimsta naturreservat. 
I norr hittar man viktiga stråk som förbinder 
Kyrksjölöten genom Beckombergastråket mot 
Beckomberga. Ett viktigt stråk är också Kyrksjölöten 
via Nälstastråket och Sundby friområde mot 
Beckomberga. 
Grönstråken utgör viktiga spridningsområden mellan 
naturreservaten. Området innehåller även många 

Kyrksjölöten  

Mälarstranden, Grimsta naturreservat 

Grimsta naturreservat 

Stockholms gröna kilar, RUFS 2010
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värdefulla småbiotoper som främst utgörs av gamla 
bestånd av löv- och barrträd som utgör hemvist för 
insekter och fåglar. Särskilt viktigt är bevarandet av 
grova ekar där många hotade insekter lever. 
Nälsta dike och Bällstaån rinner genom området 
och har en viktig hydrologisk funktion och stort 
biologiskt värde inte minst för groddjur. Området 
består också till stor del av villaträdgårdar, vilka utgör 
spridningsområden för växter och djur. Den största 
barriären för den biologiska mångfalden i området 
utgörs av Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen (Väg 
275) som tillsammans med tunnelbanespåren skär 
genom området. Bergslagsvägen och tunnelbanan 
avskiljer bl.a. Judarskogen från Kyrksjölöten. 

Stockholms unika ekmiljöer
Stockholm har ett internationellt sett unikt ekbestånd. 

Ekmiljöer vid Tyska botten 

Stor ek vid Tyska botten Judarängen

Tyska botten 

För att säkerställa ekens livsmiljöer krävs planering 
för skötsel och en plan för hur nyetablering av ek 
ska ske. I rapporten “Stockholms unika ekmiljöer” 
redovisas inventering och analys av Stockholms 
ekarmiljöer. Parkplaneområdet innehåller flera 
ekområden med många grova ekar. Tyska botten, som 
ligger vid Mälarens strand vid Blackeberg, pekas ut 
som ett viktigt område då det utgör ”ett av länets 
rikaste områden vad gäller insekter knutna till ek.”
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LANDSKAPSBILD, STADSBILD Och VÄRDEFULLA LANDFORM-
ER

Stockholms förkastningsbranter, åsar, dalar och 
vattenstråk är en viktig del i landskapet och avgör 
hur staden uppfattas. I parkplaneområdet finns 
flera landformer, stråk och stränder som är viktiga 
för landskapsbilden. Enligt parkprogrammet bör 
värdefulla landformer förstärkas vid all park- och 
stadsförändring. Utsiktspunkter bör tas tillvara och 
inte tillåtas växa igen. De bör istället utvecklas och 
förtydligas, kanske genom ökad tillgänglighet och 
skyltning.

Beckomberga

Bromma Kyrka

Södra Ängby

Nockebyhov

Åkeshov

Riksby

Blackeberg Norra Ängby

Eneby

Bällsta

Stråk

Landform

Sundby

Råcksta

Vällingby församling
Grimsta

Åkeslund

Nockeby

Olovslund

Flygsta

Mariehäll

Ulvsunda 
Industriområde

Ulvsunda

Duvbo

Abrahams-
berg

Drottningholm

Utsikt vid Grimsta naturreservat

Nälstastråket, dalstråk

Viktiga landformer, enl sociotopkartan (i grönt). Viktiga stråk (blått)
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KULTURELLA VÄRDEN

I parkplaneområdet finns flera kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer. Dit hör bl.a. hela Södra och 
Norra Ängby som är klassade som kulturhistoriskt 
riksintresse. Området innehåller även ett stort antal 
fornlämningar, främst från järnåldern. I området 
finns kulturhistoriskt viktiga gatumiljöer och 
parkstråk. Parker och gröna miljöer från olika tider 
utgör i sig viktiga delar av kulturarvet och särskild 
uppmärksamhet bör ägnas dessa värden.

Riksintressen för kulturmiljövården
Hela Norra Ängby och Södra är klassade som 
riksintresse för kulturmiljövården.

Kulturhistoriskt värdefulla parker och alléer enligt Stockholms 
parkprogram
Stora Ängby, herrgårdsmiljö i norra Ängby
Åkeshovs slott
Beckomberga sjukhuspark (ingår inte i parkplanen)
Bergslagsvägen, en lönnallé i Norra Ängby
Vultejusvägen, en oxelallé i Norra Ängby
Beckombergavägen, en blodlönnallé i Norra Ängby

Sundby

Råcksta

Vällingby församling
Grimsta

Åkeslund

Nockeby

Olovslund

Flygsta

Mariehäll

Ulvsunda 
Industriområde

Ulvsunda

Duvbo

Abrahams-
berg

Drottningholm

Beckomberga

Bromma Kyrka

Södra Ängby

Nockebyhov

Åkeshov

Riksby

Blackeberg
Norra Ängby

Eneby

Bällsta

Kulturhistorisk 
värdefulla miljöer

Riksintresse

Blodlönnsallé Beckombergavägen (Norra Ängby) Förgårdsmark Hedebyvägen Åkeshovs slottspark

Kulturhistoriska värden
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STOcKhOLMSTILEN

Mellan 1930-1950 utformades flera av Stockholms 
parker och torg enligt Stockholmsstilen. Stilen 
kännetecknades av att man utgick ifrån 
förutsättningarna i landskapet samt av en 
stor noggrannhet i utformandet av detaljer. 
Anläggningarna planerades för att utgöra sociala 
mötesplatser i staden. I parkplaneområdet pekas 
Blackbergs torg och Blackebergsstråket ut som 
intressanta av Stockholms parkprogram.

FORNLÄMNINGAR

Inom parkplaneområdet finns ett stort antal 
fornlämningar. Däribland kan Norra Ängby med 
Karsviks hage och Björklunds hage pekas ut som 
områden med extra hög täthet av fornlämningar. Stora 
delar av fornlämningarna i parkplaneområdet är från 
järnålder (400 f.Kr.–1050 e.Kr.). I området finns också 
de gamla slottsparkerna Stora Ängby och Åkeshovs 
slott, där stadsmuséet vill få tillfälle att dokumentera 
vid schaktningar och omdaningar.

Ett mål är att fornlämningarna ska göras synliga i 
landskapet och göras tillgängliga för allmänheten. 
Många av de kvarvarande fornlämningarna i 
Stockholm ligger på parkmark och sparades medvetet 
när staden byggdes ut. Fornlämningarna ligger kvar 
som rester från ett äldre odlings- och kulturlandskap.

Blackebergs torg

Blackebergsstråket

Utgrävningar, Karsvikshage
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SOcIALA VÄRDEN

Riktlinjer för god friytetillgång enligt Stockholms 
Parkprogram:

Naturområden >50 ha 
bör nås inom 1000 meter. Områdena bör ha ett 
varierat natur- och kulturlandskap och en bullernivå < 
45 dB(A).

Stadsdelsparker 5-50 ha 
bör nås inom 500 meter. Det kan vara naturparker, 
landskapsparker, bergsparker eller stadsparker. 
Parkerna bör ha ett bra lokalklimat och en bullernivå 
< 50 dB(A) samt fungera för lek, motion, avkoppling, 
samvaro och evenemang.

Kvartersparker 0,5-5 ha 
bör nås inom 200 meter. Det kan vara kvarter, stråk, 
strandparker, kajparker, parktorg och täppor. Parkerna 
bör ha bra lokalklimat och bullernivå på < 55 dB(A) 
samt fungera för lek, promenader, avkoppling och 
samvaro.

FRIyTETILLGÅNG IMOM PARKPLANEOMRÅDET 

Parkplanens bebyggda områden består till största 
delen av gles bebyggelse av trädgårdskaraktär där 
mer än 75% av området utgörs av värdefulla friytor. 
Blackeberg och delar av Beckomberga, som till största 
delen utgörs av flerfamiljshus, består till 50-75% av 
värdefulla friytor. 

Friytetillgång, sociotopkartan
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Parkkaraktärer inom parkpla-
neområdet

Parkernas karaktär används för att beskriva hur 
miljön ser ut, eventuellt hur parken är gestaltad 
samt ger en grov inriktning för parkens skötsel. 
Enligt Stockholms parkprogram beskrivs olika 
huvudkaraktärer som viktiga målkaraktärer för 
parkplaner och skötselplaner. Områdeskaraktären 
beskriver utformningen av en plats som helhet. Den 
används för att beskriva hur en miljö ser ut och när 
och hur den eventuellt är gestaltad. Karaktärerna är 
schematiskt indelade i fyra grupper efter arealstorlek 
(se vidare beskrivning i Stockholms parkprogram)

Natur och Friluftsområde >50 ha
T ex stora skogsområden, odlingslandskap, 
parklandskap.
Inom parkplaneområde finns de tre naturreservaten 
Judarskogen, Kyrksjölöten och Grimsta naturreservat 
som uppfyller storlekskraven. 

Stadsdelsparker  5-50 ha
T ex naturpark, landskapspark, dalstråk, bergspark, 
aktivitetspark.
De flesta stadsdelsparker som finns i området har 
en naturlik karaktär. De är naturområden med skog 
som bryter av stadsstrukturen, ofta på kuperade 
platser och längs med vattnet. Blackebergsstråket 
kan nämnas som en stadsdelspark med flera sociala 
funktioner.

Kvartersparker 0,5-5 ha
T ex naturkvarter, naturstråk, parkstråk, parkkvarter, 
parktorg, blomstertäppa, strandpark.
Områdets kvartersparker består till stor del av 
sparad naturmark och parkkvarter mellan bebyggelse. 
Exempel på kvartersparker med mer parkkaraktär och 
sociala funktioner är t.ex. Murlindan (Bromma Kyrka) 
och Rimiparken (Nockebyhov)

Friytor <0,5 ha
I Stockholms parkprogram har friytorna 
karaktäriserats utifrån byggnadsordningens 
stadsbyggnadskaraktär. Indelningen är ganska 
schematisk och i parkplanen görs därför en mer 
beskrivande indelning. Många grönytor som klassas 
som friytor i planområdet ligger i bebyggelse och vid 
vägar/kommunikationsstråk, även kallade impediment. 
Trädgårdsstadens typiska sk. förgårdsmarker klassas 
också som friytor.

Kyrksjölöten (Natur och friluftsområde)

Blackebergsstråket (Stadsdelspark)

Murlindan (Kvarterspark)

Björnsonsgatan, (Förgårdsmark) 
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Södra Ängby Natur- och friluftsområden 
Judarängen
Stadsdelsparker
Skogsslänt mot Bergslagsvägen
Kvartersparker
Stjärnspelet
Södra Ängby skola 
Skogsslänt mot blackebergsvägen 
– Friyta Zornvägen
Ängbyhöjden
Friytor, Islandstorget - Per 
Ekströmsväg - Zornvägen
Båtparken

G, N, P, R

N

Lp, N, G, R, promenader.
G, Bo, N, Lp

N, Promenader, U
U, Promenader, N 

Lp, P
G, Lp, R, Promenader. 

 Natur- och friluftsområden >50 ha
Stadsdelsparker 5-50 ha
Kvartersparker 0,5-5 ha
Friytor <0,5 ha i bebyggelse

(1 ha=100x100m eller 10000 m2)

Blackeberg Natur- och friluftsområden 
Grimsta Naturreservat
Stadsdelsparker
Blackebergsstråket 

Naturstråk norr om 
Blackebergsskogen 

Kvartersparker
Blackebergs torg 
Ängby kyrka, Ängby bollplan

Naturstråk vid Blackebergs 
gymnasium
Friytor
Förgårdsmark Björnsonsgatan, 
norr
Friytor Björnsonsgatan, söder

G, P, R, L, N, skogskänsla, U.

Bo, G, Löpträning, N, R, P,
 Promenader, Vattenlek, Lp

N, Promenader, G, R, 
Skogskänsla.

F, Uteservering, Torghandel
Promenader, Bo 
(vid anslutande bollplan)
Promenader, N, Lp

Promenader, N
Promenader

 

STADSDELSOMRÅDE STRÅKETS/PLATSENS BENÄMNING            SOcIALA VÄRDEN STADSDELSOMRÅDE STRÅKETS/PLATSENS BENÄMNING            SOcIALA VÄRDEN
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Södra Ängby Natur- och friluftsområden 
Judarängen
Stadsdelsparker
Skogsslänt mot Bergslagsvägen
Kvartersparker
Stjärnspelet
Södra Ängby skola 
Skogsslänt mot blackebergsvägen 
– Friyta Zornvägen
Ängbyhöjden
Friytor, Islandstorget - Per 
Ekströmsväg - Zornvägen
Båtparken

G, N, P, R

N

Lp, N, G, R, promenader.
G, Bo, N, Lp

N, Promenader, U
U, Promenader, N 

Lp, P
G, Lp, R, Promenader. 

Norra Ängby Natur- och friluftsområden 
 (del av) Kyrksjölötens 
naturreservat 

Stadsdelsparker
Björklunds hage, Stora Ängby park 

Karsviks hage
Bergslagsvägen, Råckstavägen, 
Långskeppsgatan
Kvartersparker
Komötet, del av 
Beckombergastråket
Trädgårdsbacken
Ängbylunden
Ättehagen
Friytor
Friytor, väst
Förgårdsmark, alléer, vägmiljö

Ba, G, L, P, N, Ro, 
Löpträning, Skogskänsla

Bollek, Djurhållning, G, Lp, L 
P, R, Parklek
Bollek, G, L, P, Promenader, R

L, Promenader, G

L, G, R, Promenader, Löpträning
G 
G, L
L, R, G

Promenader, Lp, L
Lp

Beckomberga Stadsdelsparker
Del av Beckombergaskogen, 
Söderberga allé
Beckombergastråket
Kalvhagen
Kvartersparker
Kalvhagen
Del av Nälstastråket

G, L, R (Beckombergaskogen)
Promenader, R
L, G, P, R, Promenader

L, G, P, R, Promenader.
G, Promenader

Eneby Stadsdelsparker
Del av Nälstastråket
Kvartersparker
Enebyskogen
Park Kyrkoherdevägen- 
Komministervägen

G, R, P, Promenader

L, G, R

Bo, Lp, P

Bromma kyrka Natur- och friluftsområden 
(del av) Kyrksjölötens 
naturreservat
Stadsdelsparker
Klockstapeln
Kvartersparker
Murlindan
Friytor
Sparad naturmark Urban 
Hjärnesväg, Terserusvägen
Förgårdsmark

                                                                                                                                 Bad, Grön oas, Bad, Ba, G, 
L, P, N, R, Löpträning, Skogskänsla

U, Lp, R

G, P, R, Lp, Bo, Pulkabacke

L

STADSDELSOMRÅDE STRÅKETS/PLATSENS BENÄMNING            SOcIALA VÄRDEN

STADSDELSOMRÅDE STRÅKETS/PLATSENS BENÄMNING            SOcIALA VÄRDEN STADSDELSOMRÅDE STRÅKETS/PLATSENS BENÄMNING            SOcIALA VÄRDEN
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Nockebyhov Natur- och friluftsområden 
Judarskogen
Stadsdelsparker
Gubbkärrsskogen

Kvartersparker
Ängbybadet

Rimiparken

Åkeshovs arboretum
Friytor
Drottningholmsvägen Gustav III:s, 
Åkeshovsvägen
Gubbkärrsvägen, nedre delen av 
Ferievägen
Övre delen av Ferievägen, Tyska 
bottens väg, Mälarblick
Tältgatan, Gubbkärrsbacken, 
Ceremoniskogen
Fagerviksvägen, Ryssmursvägen

G, L, N, R, S

G, P, R, P, U, Ba, 
promenader

Ba, F, G, Lp, L, P, R, U

G, Lp, N, P, R, Promenader, 
Utsikt, Skridsko
G

Lp, G, N

Promenader

U, Naturlek

G, Bo, Lp

Åkeshov Stadsdelsparker
Skogsområde vid Åkeshovsvägen
Kvartersparker
Åkeshovs slottspark, Åkeshovs 
gårdsväg
Knypplerskevägen - 
Snörmakarvägen

L, G

P, E, G, R, Promenader. 

L, Promenader, Lp, Bollek

STADSDELSOMRÅDE STRÅKETS/PLATSENS BENÄMNING            SOcIALA VÄRDEN STADSDELSOMRÅDE STRÅKETS/PLATSENS BENÄMNING            SOcIALA VÄRDEN

Riksby Natur- och friluftsområden 
Del av Kyrksjölötens 
naturreservat, förgårdsmark 
Spångav.-Bergslagsv.
Riksby friområde
Stadsdelsparker
Lillsjön
Kvartersparker
Kvarnbacksvägen
Hemslöjden, förgårdsmark 
Galonvägen- Hemslöjdsvägen
Riksby koloniområde
Friytor vid Brommaplan

Bo, Lp, L, G
G, L, Skogskänsla, N

Promenader, P, Ba

L

Promenader, Vattenlek, Bo, P, Lp
G, R, Lp

Bällsta Natur- och friluftsområden 
Del av Sundby friområde
Stadsdelsparker
Solvallaskogen
Bällsta Å-park, Sundby IP

L, R, Skogskänsla, Promenader

Lp, G
Bo, G, P
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               Inventering, analys och åtgärdsförslag

I det här avsnittet redovisas natur 
och parkytor område för område inom 
parkplaneområdet. För varje plats 
redovisas historik, karaktär, värden, 
analys och åtgärdsförslag.. 

STADSDELSOMRÅDE STRÅKETS/PLATSENS BENÄMNING            SOcIALA VÄRDEN

Riksby Natur- och friluftsområden 
Del av Kyrksjölötens 
naturreservat, förgårdsmark 
Spångav.-Bergslagsv.
Riksby friområde
Stadsdelsparker
Lillsjön
Kvartersparker
Kvarnbacksvägen
Hemslöjden, förgårdsmark 
Galonvägen- Hemslöjdsvägen
Riksby koloniområde
Friytor vid Brommaplan

Bo, Lp, L, G
G, L, Skogskänsla, N

Promenader, P, Ba

L

Promenader, Vattenlek, Bo, P, Lp
G, R, Lp

Bällsta Natur- och friluftsområden 
Del av Sundby friområde
Stadsdelsparker
Solvallaskogen
Bällsta Å-park, Sundby IP

L, R, Skogskänsla, Promenader

Lp, G
Bo, G, P
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1. Blackeberg

Blackebergs torg

KARAKTÄR

Blackeberg är en välbevarad tunnelbanestadsdel från 
1950-talet uppbyggd av långa terränganpassade gator 
där i huvudsak 3–4 våningshus bildar halvt slutna 
starkt varierade gårdsformationer. Inom området finns 
enstaka punkthus samlade i grupper.  

Grönstrukturen karaktäriseras av sparad natur och 
parkstråk.
Större sammanhängande skogsområden finns i 
Grimsta naturreservat, som sträcker sig längs 
Mälarstranden och norra delen av Blackberg

Längs Mälarens stränder växte under slutet av 
1800-talet och kring sekelskiftet fram olika typer 
av sommarbebyggelse. I strandområdet mellan 
Blackeberg och Nockebyhov ligger flera stugor främst 
från tiden kring sekelskiftet. Ljunglöfska slottet 
med parkanläggning vid Blackeberg har uppgetts 
ha ett särskilt bevarandevärde enligt Stockholms 
översiktsplan ÖP99.

Skog med särskilda värden som t ex fuktlövskog 
och ädellövskog finns, förutom i natur- och 

friluftsområdena, även i Blackebergsområdet enligt 
ÖP99.

KULTURELLA VÄRDEN

Blackeberg omnämns första gången 1599 som ett torp 
under Råcksta gård. Under 1700-talet arrenderades 
torpet ut som sommarnöje för stadsbor. På 1860-talet 
köptes marken av snusfabrikören Knut Ljunglöf, som 
lät bygga en sommarbostad som nu kallas Ljunglöfska 
slottet. Egendomen såldes på 1920-talet till 
Frimurarorden som på ägorna uppförde ett barnhem 
i klassicistisk stil. Verksamheten lades ned 1940 och 
Stockholms stad tog över barnhemsbyggnaderna för 
sjukhusändamål. Blackebergs sjukhus började byggas i 
början av 50-talet. 
Tunnelbanelinjen till Vällingby öppnade 1952. En 
plan för T-baneförorten Blackeberg fanns framtagen 
1945. Planen innefattade ett samhälle för 10000 
invånare med bostadshus kring ett centrumtorg med 
kommersiell och kulturell verksamhet. Detta var ett 
av de första områdena där man separerade gång- och 
körstråk. Torget Blackebergsplan invigdes 1956, 
halvöppet och omgivet av bostadshus med två våningar 
och affärslokaler i bottenvåningen. 
Norra delen av Blackeberg fick bebyggelse 
med lamellhus i 3-4 våningar, idrottsplats och 
skolor. Både folkskolan Blackebergsskolan och 
läroverket Blackebergs gymnasium fanns med som 
förutsättningar i den första stadsplanen. De placerades 
nära centrum så att aula, gymnastiksalar och bibliotek 
även skulle vara enkelt tillgängliga för allmänheten.
Södra Blackeberg planerades med lamellhus, radhus 
mot skogen och stjärnformade hus mot Södra Ängby. 
Skogsområdet sparades för rekreation.
Bebyggelsen och vägarna följer den kraftigt 
kuperade terrängen. Den ursprungliga vegetationen 
finns bevarad mellan husen och inne på gårdarna. 
Bebyggelsen har en rumsskapande gruppering med 
öppna och halvöppna gårdar vilket gör att en stor del 
av den ursprungliga vegetationen i form av tallar och 
olika lövträd har bevarats.
Nya bostadshus har tillkommit under det senaste 

decenniet som anknyter i sin utformning till den 
äldre bebyggelsen, bl.a i form av ett punkthus intill 
tunnelbanehallen. 

EKOLOGISKA VÄRDEN

Markplaneringen med naturen som utgångspunkt 
är karakteristisk för hela stadsdelen. Vegetationen 
består till stor del av blandskog där tallen är 
karaktärsskapande, med inslag av björk och ädla 
lövträd som ek och lönn.
I Stockholms grönstruktur ingår Blackeberg som ett 
viktigt landskapsavsnitt som möjliggör ekologiskt 
samspel och spridning mellan kärnområden. Den 
mest betydelsefulla spridningsvägen går från 
Grimstaskogen längs Mälarens strand och är del av 
Gjörvälnkilen, en av Stockholmsregionens gröna kilar. 
Blackebergsstråket står i förbindelse med 
Grimstaskogen och fungerar som en öst- västlig 
spridningsväg. Biotoper som är viktiga är en sumpskog 
i Blackebergsskogen, en skogsklädd slänt mot 
Bergslagsvägen med bredkroniga träd och förekomst 
av död ved. Ädellövskog med inslag av ek finns norr om 
Ängby bollplan.

SOcIALA VÄRDEN

Blackebergs torg har ett varierat utbud av affärer 
och verksamheter. Torget har många funktioner så 
som torghandel, servering och boule. Målpunkter 
som lekplatser skolor och parker finns spridda över 
stadsdelen.
Blackebergsstråket är ett sammanhållande 
aktivitetsstråk genom stadsdelen. Det kan nås av 
alla i stadsdelen inom 500 m. Här finns bollplaner, 
fria gräsytor och parkleken Blacken. Flera förskolor 
och skolor är belägna i stråkets närhet vilket gör att 
området nästan alltid är befolkat.
En idrottsplats med konstgräs finns i stadsdelens 
norra del och en större bollplan i grus. Ängby bollplan, 
ligger vid Blackebergsvägen, nära stråket.
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Natur-och Friluftsområden

Stadsdelsparker

Kvartersparker

Friytor

Både folkliv och parkering ryms på Blackebergs torg.
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N1. Grimsta naturreservat - 
       Blackebergsskogen, Tyska botten

S1. Blackebergsstråket
S2. Naturstråk norr om Grimsta naturreservat

K1. Blackebergs torg
K2. Ängby kyrka
K3. Ängbybollplan
K4. Naturstråk vid Blackebergs gymnasium

F1. Förgårdsmark Björnsonsgatan, norr
F2. Friytor Björnsonsgatan, söder

N1.

S1. 

K1.

S2. 

K4. 
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K3.

F2. 

F1. 
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 Grimsta naturreservat - Blackebergsskogen, Tyska botten         

ÅTGÄRD    BESKRIVNING        PRIORITET
Skötsel    Enligt särskild skötselplan   1   
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Storlek 
Totalt 270 ha varav ca 68 ha inom Blackebergs 
stadsdelsområde.

Karaktär
Naturreservat. 
Naturreservatet inrättades 2004 och sträcker sig 
längs Mälaren från Tyska botten i söder till Hässelby 
strand i norr. Tyska botten består av öppen ängsmark 
och grova gamla ekar. Längs Mälaren leder en 
promenadväg med vidsträckt utsikt över Mälaren. 
Stigar och gångvägar löper genom hela området. Inom 
reservatet finns anlagda elljusspår och ridstigar.

Syftet med naturreservatet är att för framtiden 
vårda och utveckla områdets natur-, kultur- och 
rekreationskvalitéer samt att bevara området som en 
del av del regionala grönstrukturen för att långsiktigt 
säkra Stockholms biologiska mångfald.

I parkplanen beskrivs de delar av Naturreservatet som 
ligger inom Blackebergs stadsdelsområde. En särskild 
skötselplan finns för Grimsta naturreservat. 

Vegetation
Här finns utbredda hällmarker med tallskog, 
kuperade barrskogar och biologiskt intressanta ädel- 
och fuktlövskogar. På höjderna består vegetationen 
ofta av grov gammal hällmarkskog. I lägre partier 
blandskog, gran, björk, asp. Vid Mälaren finns öppen 
mark, gräsytor och klippor med strandvegetation längs 
vattnet. Vid Tyska botten finns öppen ängsmark och 
gamla ekar. I områdets norra del övergår vegetationen 
i fuktigare blandskog

Användning
Området används för friluftsliv, promenader och som 
utflyktsmål. Det ordnas guidade naturvandringar i 
reservatet.

Skötsel
Enligt särskild skötselplan.

Tillgänglighet och trygghet
Stigar finns i hela området. I vissa partier i norra 
delen av området är vegetationen tät.

VÄRDEN

Kulturella värden
Kulturhistoriskt intressanta miljöer finns i reservatet, 
t.ex. en mängd fornlämningar och rester av torp och 
gårdar. I nära anslutning ligger Ljunglöfska slottet 
med tillhörande historisk park.

Ekologiska värden
Enligt rapporten ”Stockholms ekologiska 
infrastruktur” är Grimsta ett kärnområde. Det ingår 
som en del av Görvälnkilen, en av stockholmsregionens 
gröna kilar. Enligt ”Stockholms ekologiska känslighet” 
en av Stockholms få naturstränder, ekologiskt känslig. 
Värdefull gammal tallskog och ekar som är värdträd 
för hotade insektsarter finns i området.

Sociala värden
Grön oas, picknick, ro, naturlek, vild natur, 
skogskänsla, utsikt.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Enligt särskild skötselplan.

MÅLKARAKTÄR

Naturreservat

Strandområde strax väster om Ljunglöfska slottet

Grimsta Naturreservat inom Blackeberg

1.  Blackeberg
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Blackebergsstråket                

Norra delen av Blackebergsstråket

Parkleken

Storlek 
9,5 ha

Karaktär
Stadsdelspark, parkstråk med inslag av 
naturmarkspartier.
Blackebergsstråket är ett tidstypiskt parkstråk från 
1950-talet. Stråket karaktäriseras av stora öppna 
gräsytor med trädplanteringar insprängda bland 
bostadshusen, vilket ger området en tydlig gräns. I 
stråkets södra del finns en parklek som utgör en tydlig 
målpunkt och ger visuell indelning av stråket. En 
bollplan och tennisplan, som spolas vintertid, finns 
i anslutning till parkleken. Stråkets nordvästra del 
består av öppna gräsytor med en del buskplanteringar 
och en mindre finpark med pergola och rabatter. I 
området finns också en mindre lekplats. Området utgör 
också entréplats till Grimsta naturreservat.

Vegetation
Vegetationen består i öst av öppna gräsytor med 
spridda solitärträd och träd i mindre grupper. I 
väst övergår vegetationen i gräsytor med tätare 
trädplanteringar. Träden består till största delen av 
lövträd, främst lönn. I nordvästra delen av stråket 
finns även björk, tall och ek. Gräsytorna gränsar 
till hällmarkskog som sparats och till tomtmark. 
Hällmarksområdena saknar till stora delar buskskikt. 
I nordväst finns rabattplanteringar.

Användning
Parkleken Blacken är en samlingsplats med ytor och 
utrustning för lek och fysisk aktivitet. Parkstråket är 
väl använt och upptrampade gångar i gräsytorna visar 
att man tar genvägar över gräset. Blackebergsskolan 
och flera förskolor ligger utmed stråket och de 
använder parkstråket och parkleken. I nordväst 
finns växthus och odlingar som är kopplade till en 
närliggande äldreboendeverksamhet.

Tillgänglighet och trygghet
Stråket löper genom Blackeberg och området har 

många entréer. Gångvägssystemet och de öppna 
gräsytorna ger området en tydlig gräns. Den 
fysiska kopplingen mot Södra Ängby är svag, då 
stråket fortsätter som en upptrampad stig efter 
Blackebergsvägen. Stråkets norra del upplevs också 
avskild från stråket i övrigt. Norra delen ligger i direkt 
anslutning till Grimsta naturreservat men kopplingen 
dit upplevs som otydlig.

Skötsel
Stråket är i stort välskött. Sydväst om bollplanerna 
finns tät vegetation vilket gör att området här 
uppfattas som mörkt. I norra delen har ekarna torra 
och brutna grenar. I de sparade hällmarkskogpartierna 
är markslitaget stort. 

VÄRDEN

Ekologiska värden
Vegetationen i området är ensartad, med stora 
gräsytor. Slitaget på naturmarksytorna kring det 
öppna stråket är stort men värdefulla småbiotoper 
förekommer i hällmarkskogen.

Kulturella värden
Stråket har kulturhistoriskt värde enligt Stockholms 
parkprogram.

Sociala värden
Stråket ligger centralt, utgör en grön mittaxel i 
Blackeberg och binder ihop stora delar av områdets 
olika grönytor. Hällmarktallskogen vid stråkets kanter 

1.  Blackeberg
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Blackebergsstråket                
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Parkleksverksamhet även i 
brynzonerna med naturmark. 

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
   
1. Investering   Bättre skyltning mot Grimsta
    naturreservat i norr.    2 
2 Investering   Utredning/upprustning av parkleken och
    plaskdammen     1
3. Skötsel   Utökad vegetationsgallring vid 
    bollplanen och tennisplanen   1

är en välanvänd och värdefull miljö för naturlek. 
Parkleken behöver kompletteras, plaskdammen är 
sliten.
Bollspel, Grön oas, Löpträning, Naturlek, Ro, Picknick, 
Promenader, Vattenlek, Lekplats.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Blackebergsstråket är en grön mittaxel i Blackeberg 
med stora värden. Stråket skapar möjligheten att 
röra sig i gröna miljöer i Blackberg med omnejd. 
Kopplingen mellan stråket och anslutande områden 
i norr och söder borde dock utvecklas för att utöka 
stråkets värden. Områdets norra del bör förstärkas 
för att utgöra en naturlig entréplats till norra 
delen av Grimsta naturreservat. En utredning om 
upprustningen av parkleken och plaskdammen behövs. 
Den naturliga markvegetationen i området är hårt 
sliten eftersom det är ett välutnyttjat lekområde.

MÅLKARAKTÄR

Stadsdelspark, parkstråk 1950-tal, intensiv parkmark.

1.  Blackeberg

1

2

3



Parkplan för 1. Blackeberg - 2. Södra Ängby - 3. Norra Ängby - 4. Beckomberga - 5. Eneby - 6. Bromma kyrka - 7. Nockebyhov - 8. Åkeshov - 9. Riksby - 10. Bällsta28

 Naturstråk norr om Blackebergsskogen              
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Storlek 
11 ha

Karaktär
Stadsdelspark, naturmark i anslutning till Grimsta 
naturreservat
Naturområdet sträcker sig från Grimsta naturreservat 
och ligger parallellt med Blackebergsstråket. Området 
är kuperat och består av naturmark och gräsytor med 
mindre planteringar mot bebyggelsen som omger 
stråket. En gång- och cykelbana går genom området.

Vegetation
Vegetationen består av gammal hällmarkskog på 
höjderna. I de lägre partierna finns stora ekar och 
mindre lövträdsvegetation samt gräs mot bebyggelsen. 
Trädgårdsväxter har spridit sig ut i området

Användning
Området är en del av den sammanhängande grönstrukturen i 
Blackeberg. Genom området passerar en  gång- och cykelväg. 
Skogspartierna används av dagisgrupper och barn som bor i 
området för lek mm Det finns större kojbyggen i skogen.

Tillgänglighet och trygghet
Området är väl tillgängligt och överblickbart.

Skötsel
Slyvegetation tränger upp nära de stora ekarna som 
på sikt kan växa in i kronorna.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Stråket ligger i direkt anslutning till Grimsta 
naturreservat. Vegetationen i området utgörs av 
gammal skog och en del död ved som utgör livsmiljö för 
bl.a. insekter. 

Kulturella värden
Bebyggelsen i Blackeberg är klassad som 
kulturhistoriskt viktig

Sociala värden
Området är en del av Blackebergs sammanhängande 
grönstruktur som sträcker sig genom större delen av 
Blackeberg och möjliggör promenader i gröna miljöer 
genom större delen av stadsdelsområdet. Naturlek, 
Promenader, Grön oas, Ro, Skogskänsla.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Naturmarkspartiet utgör en viktig del i 
grönstrukturen i Blackeberg eftersom det binder ihop 
Grimsta naturreservat och områdena kring Mälaren 
med Blackbergsstråket och de norra delarna av 
grönstrukturen i Blackeberg.
På sikt kan tät lövegetation  skugga ner de stora 
ekarna i området och bör därför tas bort. 

MÅLKARAKTÄR

Stadsdelspark, naturområde. P arkmarksskötsel.

Gammal tallskog i området

1.  Blackeberg

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel    Gallring av vegetation vid ekar   1
       

1
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 Blackebergs torg                 

”Fontändammar” av Erik Glemme och Sture Andersson.

Storlek 
0,6 ha

Karaktär
Kvarterspark, planterat torg
Centrumtorg med stark 50-talskaraktär; trädplanterat, 
hårdgjort handelstorg vid T-banestation.

Användning
Torget har många olika funktioner; boule, 
parkering, torghandel och liten uteservering. Även 
på förmiddagen en vardag är torget välbesökt. 
Verksamheter kring torget har generösa öppettider. 
Det finns gott om sittplatser och de används. 

Vegetation
Väster om T-banestationen står två rader med stora 
träd; lind och ask. En större ask finns även på östra 
sidan. Längs östra och södra delen av torget finns oxlar 
planterade. Träden är friska och välskötta.

Tillgänglighet och trygghet
Torget är enkelt överblickbart. Endast några ytor 
bakom T-banestationen är undanskymda och skulle 
kunna upplevas otrygga. Från söder nås torget i 
nivå med Holbergsgatan. Entré från öster finns 
endast via en trappa som saknar ramp. Norra sidan 
har en ordentlig ramp i flera steg. Nödvändiga 
tillgänglighetsåtgärder för torget finns beskrivna i 
stadsdelsområdets Tillgänglighetsplan.

Skötsel
Ytskikt, möbler och träd är genomgående i gott skick. 
De mindre träden har ordentliga stamskydd. Mindre 
sättningar har skett kring trädens växtbäddar. Samtlig 
vegetation och träd är välskötta.

ÅTGÄRD    BESKRIVNING        PRIORITET
1. Investering    Förbättra tillgängligheten  1     
           

VÄRDEN

Ekologiska värden
Oxlarna har bär som lockar en del fåglar, t.ex trastar.

Kulturella värden
Bostadsbebyggelsen kring Blackebergsplan i 
måttfull skala är mycket karakteristisk för 50-
talet. T-banestationen, ritad av Peter Celsing är 
byggnadsminnesklassad. En varsam upprustning av 
torget har skett under mitten av 90-talet. Eventuella 
kompletteringar bör ske med respekt för torgets 
ursprungliga kvalitéer.

Sociala värden
Torget erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter och 
framför allt att vara del av ett Folkliv. Torget används 
än idag så som det ursprungligen var ämnat, vilket 
är både ett resultat av livgivande förtätning och god 
fysisk planering i grunden. Uteservering, Torghandel. 

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

En utredning/upprustning behövs för att förbättra 
tillgängligheten.

MÅLKARAKTÄR

Planterat torg, centrumtorg med stark 50-talsprägel, 
intensiv parkmark

1.  Blackeberg
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 Ängby kyrka, Ängby bollplan             

ÅTGÄRD    BESKRIVNING           PRIORITET
1. Investering     Trygghetsskapande åtgärder  1     
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Storlek 
3,5 ha

Karaktär
Kvarterspark, parkstråk

Området består av sammanhängande öppna gräsytor 
med sparad naturmark och träd och buskplanteringar 
som sträcker sig från Ängby kyrka mot 
Blackebergsstråket. I området finns platsbildningar 
med sittplatser. I söder, i anslutning till området, 
finns en bollplan som inte ingår i skötselområdet. Vid 
Blackebergsvägen mot Islandstorget är en stor del av 
marken urgrävd till en skålformad ränna, vilket är väl 
synligt i landskapet.

Vegetation
Vegetationen kring Ängby kyrka består av öppna 
gräsytor med äldre stora lövträd och buskträd i mindre 
grupper, vilket ger en parkkaraktär till området. 
Urskålningen av marken mot Blackebergsvägen 
är planterad med buskar vilket förstärker formen. 
Mot Drachmannsgatan finns områden med sparad 
hällmarkskog. Vid Kyrkbacken finns en ensidig 
lönnallé.

Användning
Området används som parkstråk. Området utgör 
en grön buffertzon mellan Blackebergsvägen och 
bostadshusen vid Grundtvigsgatan- Drachmannsgatan. 
I anslutning till gångvägen vid Ängby kyrka finns en 
liten sittplats inramad av granitmurar med bänkar och 
större träd.

Skötsel
-

Tillgänglighet och trygghet
Området är överblickbart och tillgängligt. Det finns 
inga sittplatser vid bollplanen. Gångvägen från 
Islandstorget mot Ängby kyrka kan upplevas som 
otrygg.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Området är en del av den sammanhängande 
grönstrukturen i Blackeberg. Grönstrukturen i 
området är också sammanhängande, vilket gör att 
området utgör en spridningskorridor.

Kulturella värden
Bebyggelsen i Blackeberg är klassad som 
kulturhistoriskt  viktig.

Sociala värden
Promenader, Bollspel (vid anslutande bollplan)
Området utgör ett viktigt gångstråk i Blackbergs 
grönstruktur eftersom det är sammanlänkat med 
övriga grönområden och möjliggör promenader i gröna 
miljöer i större delen av Blackeberg.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Området är en viktig del i grönstrukturen i 
Blackeberg eftersom det binder ihop de västra delarna 
av grönområdena kring Grimsta naturreservat 
och Blackebergsstråket med de östra delarna av 
Blackeberg. En utredning/upprustning behövs för att 
förbättra tryggheten i området.

MÅLKARAKTÄR

Kvarterspark, Parkstråk, 1950-tal. Parkmark

Gångvägen mellan Ängby Kyrka och Blackbergsstråket

Gångväg förbi Ängby kyrka

1.  Blackeberg
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 Naturstråk vid Blackebergs gymnasium         

ÅTGÄRD    BESKRIVNING     PRIORITET
1. Investering    Upprustning belysning    1 
2. Skötsel    Vegetationsgallring kring ekar   1   
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Storlek 
2,9 ha

Karaktär
Kvarterspark, naturmarksområde.
Hällmarksskog i sluttning mot Bergslagsvägen och en 
gångväg som sträcker sig genom området.

Vegetation
Vegetationen består av hällmarksnatur med grova 
tallar och lövvegetation i varierande storlek. Flertalet 
mindre ekar finns i området.

Användning
Området utgör en buffertzon mellan Bergslagsvägen/
tunnelbanan och bebyggelsen. Området fungerar som 
ett gångstråk mellan Blackebergs gymnasium till 
tunnelbanan. 

Skötsel
I vissa partier i området finns det tät lövvegetation. De 
mindre ekarna i området kommer på sikt skuggas ner.

Tillgänglighet och trygghet
Gångvägen är överblickbar och tillgänglig. Tät 
vegetation minskar överblickbarheten och området 
kan uppfattas som otryggt. Belysningen i området 
uppfattas inte som tillräcklig.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Området är en del av den sammanhängande 
grönstrukturen i Blackeberg. Grönstrukturen i 
området är också sammanhängande, vilket gör att 
området utgör en spridningskorridor.

Kulturella värden
Bebyggelsen i Blackeberg är klassad som 
kulturhistoriskt viktig

Sociala värden
Promenader, Naturlek, Lekplats

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Tät lövvegetation i området gör att området kan 
uppfattas som otryggt kvällstid och kommer på sikt 
att skugga de mindre ekarna i området. Området bör 
gallras för att öka tryggheten och gynna de mindre 
ekarnas tillväxt. På sikt kan området bli en ekbacke. 
Belysningen i området behöver förbättras för öka 
tryggheten

MÅLKARAKTÄR

Naturstråk, intensiv naturmark.

Gångvägen sträcker sig över  höjden mot 
Ängbykyrka

1.  Blackeberg

12
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Förgårdsmark Björnsonsgatan, norr      

ÅTGÄRD    BESKRIVNING    PRIORITET
1. Investering   Utredning/upprustning förgårdsmark 1
2. Skötsel   Byta ut alträd i oxelallé   1     
         

Vinjegatan

Bj
ör

ns
on

sg
ata

n

Björnsonsgatan

Holbergsgatan

Vergelandsgatan

Storlek 
1,2 ha

Karaktär
Friytor, förgårdsmark längs Björnsonsgatan. 
Naturmarkspartier mellan bostadskvarter.

Förgårdsmarken är väl tilltagen och består 
av gräsytor med sparade/planterade träd och 
buskplanteringar. Förgårdsmarken hänger samman 
med naturmarkskilar mellan kvarteren mot Grimsta 
naturreservat. 

Vegetation
Förgårdsmarken består av gräsytor och träd- och 
buskplanteringar. Naturpartierna utgörs främst av 
sparad hällmarkskog med gräsplanteringar. På höjder 
och i vissa naturmarkskilar utgörs vegetationen 
av mindre blandskog (björk, tall, gran, rönn). I 
Björnsonsgatans norra del finns en allé av oxel.

Användning
Förgårdsmarken utgör en buffertzon mellan husen 
och Björnsonsgatan. Naturkilarna används bl.a. som 
gångstråk till Grimsta naturreservat och som lekskog.

Skötsel
Förgårdsmarken är i stort välskött. I partier med 
sparad naturmark förekommer tät vegetation där det 
samlas en hel del skräp, vilket gör att området kan 
uppfattas mörkt och otryggt.

Tillgänglighet och trygghet
Området har i stort god överblickbarhet och är 
tillgängligt. Tät vegetation kan göra att vissa partier 
uppfattas som otrygga.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Den väl tilltagna förgårdsmarken gör att värdefulla 
småbiotoper kan förekomma. Naturmarken mellan 
bebyggelsen står i direkt anslutning till Grimsta 
naturreservat och utgör en spridningszon mellan de 
olika grönytorna i Blackeberg. 

Kulturella värden
Bebyggelsen i Blackeberg är klassad som 
kulturhistoriskt värdefullt.

Sociala värden
Promenader, Naturlek. Naturmarkspartierna fungerar 
som gårdsnära skog för mindre barn.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Den väl tilltagna förgårdsmarken tar ner skalan 
på gaturummet och gör att hela Björnssonsgatan 
uppfattas som grön. Funktionen och upplevelsen av 
förgårdsmarken kan förstärkas i nord-sydlig riktning 
för att öka den sammanhängande grönstrukturen i 
norra och södra Blackeberg. En utredning behövs. 
Naturkilarna mellan bebyggelsen utgör en värdefull 
spridningszon för växter och djur in mot centrala 
Blackeberg. Gallring är nödvändig för att öka 
tryggheten och öppenheten. 
Ett av träden i oxel-allén är en al. Alen bör bytas ut 
mot en oxel innan träden blivit för stora.

MÅLKARAKTÄR

Förgårdsmark,  parkmark

1.  Blackeberg

Den väl tilltagna förgårdsmarken gör att Björnsonsgatan 
uppfattas som grön

2

1
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Vinjegatan
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n

Björnsonsgatan

Holbergsgatan

Vergelandsgatan

ÅTGÄRD    BESKRIVNING          PRIORITET     
1. Skötsel   Återkommande vegetationsgallring 1     
 

Storlek 
0,75 ha

Karaktär
Friytor, förgårdsmark, naturmarksytor mellan kvarter

Vegetation
Förgårdsmarken består av gräs och buskplanteringar 
och träd (tall, björk, lönn, lind)
I norr finns gamla grova tallar i en gräsyta, i högre 
belägna partier även en del sly och gran. I söder, mot 
Blackebergsvägen består vegetationen av mindre 
blandskog. 

Användning
Naturmarkytorna ligger i anslutning till 
Blackebergsstråket och används som promenadstråk. 
I söder finns upptrampade stigar parallellt med 
Blackebergsvägen.

Skötsel
Vegetationen är i stort välskött. I partier med 
sparad naturmark förekommer tät vegetation i 
naturmarkspartier nära Björnsonsgatan, kan göra att 
området uppfattas som skräpigt och mörkt. I söder kan 
gångstigen vara mycket lerig vid dåligt väder

Tillgänglighet och trygghet
Området i norr har i stort god överblickbarhet och är 
tillgängligt. Tät vegetation kan göra att vissa partier 
uppfattas som otrygga.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Södra delen ligger i anslutning till den 
sammanhängande grönstrukturen i Blackeberg. I de 
sparade naturmarkspartierna finns gamla, grova tallar

Kulturella värden
Bebyggelsen i Blackeberg är klassad som 
kulturhistorisk viktig

Sociala värden
Området ligger i anslutning till Blackebergsstråket 
och fungerar även för Promenader inom området.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Området utgör förgårdsmark och park/naturmark 
mellan kvarter som bidrar till att Björnsonsgatan 
uppfattas som grön. Områdets friytor har ett stort 
värde genom att de länkar samman grönstrukturen. 
I söder fungerar området som en buffertzon mot 
Blackebergsvägen både visuellt och bullermässigt. 
Återkommande gallring i vissa delar av området 
är nödvändigt för öka öppenheten och tryggheten i 
området.

MÅLKARAKTÄR

Förgårdsmark. parkmark

Friytor Björnsonsgatan, söder            1.  Blackeberg

Större sammanhängande yta i anslutning till Blackebergsstråket
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2. Södra Ängby

KARAKTÄR

Stadsplanen för Södra Ängby som antogs 1933 var 
starkt påverkad av funktionalismens ideal. Gatunätet 
är anpassat efter den kuperade terrängen och 
byggnaderna, som ligger nära intill gatorna, följer den 
mjukt böljande gatulinjen. Bebyggelsens utformning 
är starkt reglerad och i tomträttsavtalen föreskrevs 
bland annat att tomterna inte fick ha höga staket och 
häckar. Björkar och tallar planterades där det inte 
fanns befintliga träd att spara. Husen har slätputsade, 
vita eller ljusa fasader.

KULTURELLA VÄRDEN

Hela Södra Ängby är klassad som riksintresse för 
kulturmiljövården. Områdets arkitektoniska värde är 
välbevarat och tas tillvara av de boende. Den unika 
bebyggelsen skyddas även av en detaljplan som trädde 
i kraft 1995 där tillbyggnadsmöjligheterna regleras. 
Skyddet gäller även områdets träd och särskilt 
tillstånd för fälla/plantera träd krävs.
Byggnadernas placering nära gatan ger 
sammanhängande grönstråk inne i kvarteren som är 
en tillgång endast för de boende. Stadsdelen har gott 
om grönytor men egentligen bara två parker som är 
mer allmänt tillgängliga.
Norr om Blackebergsvägen ligger ett 
sommarstugeområde med hus från 1910- och 20-talet 
som är klassat som ”annan kulturmiljö av särskild 
betydelse” av Stockholms stadsmuseum, enl. ÖP99.

EKOLOGISKA VÄRDEN

Stadsdelen gränsar mot Mälaren i söder och 
strandområdet är inte exploaterat. Det gröna stråket 
kring Blackebergsvägen är en ekologiskt svag länk 
mellan Blackebergsskogen och Judarn som behöver 
förstärkas, enligt Stockholms grönkarta. 

Förgårdsmark Södra Ängby

SOcIALA VÄRDEN

Tunnelbanan byggdes ut hit 1952. Förutom 
villabebyggelsen finns några affärer utmed 
Färjestadsvägen. Bakom dessa har nyligen uppförts ett 
fåtal flerbostadshus för seniorboende. Vid Islandstorget 
finns ett litet arbetsområde och ett flerbostadshus. 
Södra Ängby skola som ligger nära Islandstorget, 
invigdes 1947.
Ett viktigt gångstråk går rakt genom område. Det 
ansluter till Blackebergsstråket i öster och Judarns 
naturreservat i väster. 
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Natur-och Friluftsområden

Kvartersparker
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K1. Stjärnspelet
K2. Södra Ängby skola
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V
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Judarskogen Judarn

Judarängen

höjden

  Del av Judarskogens naturreservat            

Storlek 
Ca 13 ha (Hela Judarskogens naturreservat ca 95 ha)

Karaktär
Naturreservat
Judarskogens naturreservat bildades 1995. Området 
består till största delen av öppna landskapsrum 
med tydlig avgränsning mot Judarskogens slutna 
vegetation. Det stora gräsfältet övergår i öster mot 
skogen i en serie mindre öppna rum, som avgränsas 
med höga bryn och åkerholmar, vilket karakteriserar 
äldre odlingsmarker. I denna del av Judarskogens 
naturreservat finns flera synliga De Geermoräner, se 
beskrivning av naturreservatet i Nockebyhov.

Syftet med naturreservatet är att De Geermoränerna, 
säkerställa och utveckla områdets biologiska mångfald 
och dess användning för naturundervisning och 
säkerställa naturområdet för det rörliga friluftslivet. 
Området är även Natura 2000-område p.g.a. av 
förekomsten av djuret större vattensalamander.

En särskild skötselplan finns för Judarskogens 
naturreservat. 

Vegetation
Förutom de öppna delarna har området samma 
vegetation som det övriga naturreservatet; 
hällmarkstallskog, blandskog och sumpskog intill sjön 
Judarn. I den öppna gräsmarken finns åkerholmar 
och stora block och i skogskanten brynzoner med täta 
busksnår av rönn, vide, nyponros och slån. 

Användning

De större gräsytorna i området används av bl.a. förskolegrupper

2.  Södra Ängby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel    Enligt särskild skötselplan   1

Judarängen används till fri lek och aktiviteter som 
kräver stora utrymmen; brännboll, drakflygning, 
hundsport etc. De öppna hällmarkerna intill gräsfältet 
är lite mer klimatskyddade platser för lek och vistelse. 
Utanför parkplaneområdet i den västra delen finns 
tennisbanor.

Skötsel
Enligt särskild skötselplan.

Tillgänglighet och trygghet
Ett flertal gångvägar och mindre stigar finns i 
området.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Området ingår i den regionala Görvälnkilen. En 
groddamm har anlagts i närheten av sjön Judarn.

Kulturella värden

Sociala värden
Skogspartierna: Grön oas, Vild natur, Naturlek, Ro, 
Skogskänsla
Judarängen: Grön oas, Naturlek, Picknick, Ro

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Enligt särskild skötselplan.

MÅLKARAKTÄR

Naturreservat
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FÄRGER
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Holbergsgatan
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  Skogsslänt mot Bergslagsvägen            
Storlek 
Ca 5 ha. 

Karaktär
Stadsdelspark, naturområde
Området består av en norrsluttning med sparad 
skogsmark mellan Roslinvägen och tunnelbanan/
Bergslagsvägen.

Vegetation
Östra delen är bevuxen med gles tallskog, som längre 
västerut blir tätare med en del gran. Vegetationen 
övergår sedan till en öppnare blandskog med ett 
fältskikt av blåbärsris.

Användning
Området utgör buffertzon mellan Bergslagsvägen/
tunnelbanan och villabebyggelsen. Svagt upptrampade 
gångstigar finns i öst-västlig riktning. Skogspartiet 
är stort men ser inte ut att användas mycket som 
strövområde. Bullerstörningarna från Bergslagsvägen 
och tunnelbanan är påtagliga.

Skötsel
Vid sluttningens fot, mot tunnelbanespåren, växer 
rönn och uppslag av lövsly. Området ser ut att vara 
skött med gallring och utglesning. Sett inifrån skogen 
vore det välgörande om vegetationen tilläts bilda en 

skärm mot tunnelbanan. 

Tillgänglighet och trygghet
Det finns inga tydligt markerade entréer till området 
och gångstigarna är svagt definierade. Området har 
barriärer längs alla sidor; T-banan, villatomter och i 
öster nybyggda flerbostadshus. 

VÄRDEN

Ekologiska värden
Skogsslänten utpekas som ett ekologiskt 
särskilt känsligt tillrinningsområde, 
i Stockholms grönkarta. Länken till 
Judarskogens naturreservat är bruten i och 
med exploateringen mot Färjestadsvägen.

Kulturella värden
Södra Ängby är klassat som kulturhistoriskt  
riksintresse.

Sociala värden
Naturlek. Skogen står i förbindelse med 
villatomterna och gränsen mellan dem är 
bitvis otydlig. Detta sammantaget med den 
starka barriäreffekten och bullerstörningen 
gör att få känner till eller använder området.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Området har få sociala värden och 
funktioner och upplevs som svårtillgängligt. 
Området fyller dock en funktion som 
grön barriär mellan villabebyggelsen och 
tunnelbanan/Bergslagsvägen. Området 
bedöms också vara ekologiskt viktigt. För 

att tillgängligöra området bör entréer tydliggöras och 
stigar hållas öppna genom gallring av vegetation.

MÅLKARAKTÄR

Naturområde, låg skötselnivå.

En av fåtal stigar i området

2.  Södra Ängby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel   Tydliggöra entréer genom 
    gallring av vegetation    2

1

1
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Judarängen
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Stjärnspelet              

En smal asfalterad gångväg förbättrar tillgängligheten i 
skogspartiet.

Storlek 
1,2 ha

Karaktär
Kvarterspark, naturområde 
Området består av en skogsbacke med flera entréer 
inne bland villabebyggelsen. En asfalterad gångväg 
med trappor leder genom området. I norra delen finns 
en lekplats.

Vegetation
Området utgörs av en höjd och vegetationen består 
av blandskog och blåbärsris. Vid lekplatsen finns en 
jättelik gran.

Användning
Området är centralt beläget i Södra Ängby och en 
av få samlingsplatser i stadsdelsområdet. Både 
gångvägen och lekplatsen är nyanlagda och skapar fler 
möjligheter för användning av området. 

Skötsel
Trappräckena mot Höckertsvägen rostar i infästningen 
och trappstegen har skjutits ur läge.

Tillgänglighet och trygghet
Den nyanlagda gångvägen skapar tillgänglighet och 
det finns flera tydliga entréer till området.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Området utgör en av få sparade naturmarkspartier i 
Södra Ängby. 

Kulturella värden
Södra Ängby är klassat som kulturhistoriskt 

riksintresse. 

Sociala värden
Lekplats, Naturlek, Grön oas, Ro, Promenader.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Området är värdefullt eftersom det är en av få sociala 
mötesplatser i Södra Ängby och innehåller många 
sociala värden. Trappan behöver upprustas.

MÅLKARAKTÄR

Parkkvarter, parkmarksskötsel

2.  Södra Ängby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Upprustning av trappor    2
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Judarskogen

Judarängen

höjden

Södra Ängby skola        

Storlek 
2,3 ha

Karaktär
Kvarterspark, intensiv parkmark.
Området utgörs av ytor i anslutning till skolgården 
vid Södra Ängby skola och karaktäriseras av 
öppna gräsytor med lekytor och en bollplan i grus. 
Områdets sydvästra del utgör en fortsättning av 
Blackebergsstråket. 

Vegetation
Vegetationen består av öppna gräsytor och större 
träd (lönn, oxel) vid Zornvägen, Carl Larssons väg. 
Skolgården utgörs av sparad hällmarkstallskog 
med sliten undervegetation. Större buskage 
kring lekutrustningen. Vid fotbollsplanen mot 
Blackebergsvägen finns större lönnar i gräsyta.

Användning
Området används som skolgård och lekpark. Det går 
ett gång- och cykelstråk i grus genom området från 
Blackebergsstråket i väster.

Skötsel
Naturmarkspartierna vid skolgården är slitna och 
saknar undervegetation. 

Tillgänglighet och trygghet
Gångvägen som leder från Blackebergsstråket är i 
grus vilket försämrar tillgängligheten och kopplingen 
till Blackebergstråket. Vid lekytorna finns en sarg 
kring klätterredskap trots samma fallskyddsmaterial 
innanför och utanför sargen.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Vegetationen i området är ensartat och på många 
ställen hårt sliten.

Kulturella värden
Södra Ängby är klassat som kulturhistoriskt 
riksintresse.

Sociala värden
Grön oas, Bollspel, Naturlek, Lekplats.
Vid skolgården finns buskage och naturmark som 
fungerar bra till lek. 

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Vegetationen i områden är hårt sliten och området 
saknar större ekologiska värden. Här finns dock stora 
sociala värden som gynnar lek och rörelse. För att öka 
kopplingen till Blackebergsstråket bör gångvägen 
asfalteras. Lekredskapen bör tillgängliggöras genom 
översyn av sarg och fallskyddsmaterial. 

MÅLKARAKTÄR

Kvarterspark, skolgård. Intensiv parkmarksskötsel

En ny gångväg borde anläggas  österut från Blackebergsstråket

2.  Södra Ängby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Asfaltera gångvägen i fortsättningen från 
    Blackebergsstråket    2
2. Investering   Tillgängliggöra lekplatsen   1
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ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel   Utökad gallring av vegetation längs gångväg 1

  Skogsslänt mot Blackebergsvägen, friyta vid Zornvägen   

Carl Larssons Väg
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Storlek 
4,2ha

Karaktär
Kvarterspark, naturområde. 
Skogsparti i västsluttning mellan Börjesons väg och 
Blackebergsvägen. 
Friyta, naturmarkskaraktär 
Friytan mellan Zornvägen och Carl Larssons väg 
karaktäriseras av en skogsbevuxen höjd.

Vegetation
Vegetationen vid västsluttningen mot 
Blackebergsvägen består av blandskog. 
Undervegetationen består av lingon, blåbär, gräs och 
en del trädgårdsväxter. Närmast Blackebergsvägen 
finns en öppen gräsyta med stora ekar och en 
asfalterad gångväg. Vid Zornvägen/Carl Larssons väg 
finns blandskog med blåbär och lingon. I västra delen 
har trädgårdsväxter spridit sig ut i naturmarken. En 
remsa med gräs och mindre träd leder in i området 
från Carl Larsson väg.

Användning
Området utgör del av ett svagt sammanhängande 
grönstråk mellan Judarnskogen och Grimsta 
naturreservat och utgör en buffertzon mellan 
Blackebergsvägen och bebyggelsen. Området används 
för promenader, hundrastning och naturlek. Från 
områdets södra del har man utsikt övermälaren. Vid 
Zornvägen/Carl Larssons väg utgörs vegetationen av 
ett skogsparti som ligger insprängt i villabebyggelse. 
Skogspartiet utnyttjas för naturlek.

Skötsel
I området mot Blackebergsvägen finns tät 
vegetation. Vissa av ekarna längs gångvägen vid 
Blackebergsvägen är i dåligt skick.

Tillgänglighet och trygghet
Området i söder är lättillgängligt och överblickbart. 

Partier med tät vegetation försämrar dock 
överblickbarheten och kan göra att området uppfattas 
som otryggt. Området vid Zornvägen/Carl Larssons 
väg är svårtillgängligt med otydliga entréer och svagt 
definierade stigar.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Potentiell svag spridningsväg från Judarskogen.

Kulturella värden
Södra Ängby är klassat som kulturhistoriskt 
Riksintresse.

Sociala värden
Naturlek, Promenader
Södra området är lätt tillgängligt och bildar en 
tydlig gräns för villabebyggelsen i Södra Ängby 
och Blackeberg. Området är dock bullerstört från 
Blackebergsvägen. Från höjden har man en vid 
Utsikt över Mälaren. Skogspartiet vid Zornvägen/
Carl Larssons väg är svårtillgängligt och gränsen mot 
omgivande tomtmark upplevs ibland otydlig.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Skogssluttningen mot Blackbergsvägen utgör ett 
viktigt område för strukturen i Södra Ängby och bidrar 
till att villabebyggelsen får en tydligt avslutande 
gräns. Området är lättillgängligt men gallring längs 
gångvägen kan behövas för att öka tryggheten i 
området. Ekarna som är i dåligt skick vid gångvägen 
bör ses över och föryngras eller tas bort. Området 
Zornvägen/Carl Larssons väg fyller idag ingen större 
social funktion. Området är begränsat till storlek och 
sociala värden. 

MÅLKARAKTÄR

Naturområden, intensiv naturmarksskötsel

Utsikt från områdets södra del

2.  Södra Ängby

1
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  Ängbyhöjden             

normalt mot skogen kan vara ett hinder att ta sig in 
och nå skogsstigar.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Området utgör en svag länk mellan Grimsta och 
Judarskogens naturreservat.

Kulturella värden
Södra Ängby är klassat som kulturhistoriskt 
riksintresse. Fritidshusområdet med hus från 1910- 
och 20-talet bedöms som en miljö av särskild betydelse 
för Stockholms park- och stadsbyggnadshistoria av 
Stockholms stadsmuseum. 

Sociala värden
Utsikt, Promenader, Naturlek 
Skogsbranten är av betydelse för upplevelsen av 
Stockholms landskapsbild och naturkaraktär. Området 
är viktig förbindelse mellan Södra Ängby och Mälaren.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Mindre åtgärder behövs för att tillgängligöra 
naturområdet. Skogsstigar tillgängliggörs, en 
utredning behövs

MÅLKARAKTÄR

Kvarterspark, naturstråk, intensiv naturmarksskötsel

Storlek 
Ca 3 ha. 

Karaktär
Kvarterspark, naturområde
Södersluttning med sparad skogsmark.

Vegetation
Västra delen har en parkliknande karaktär med 
tallar i klippt gräsyta. Här finns också en del 
trädgårdsväxter som spridit sig från villaträdgårdarna. 
Österut blir vegetationen i skogsbacken tätare med 
buskar i fältskiktet som slån, måbär och kaprifol. Ett 
lägre örtartat fältskikt tar vid där skogen tätnar och 
övergår i ett vanligt blandskogsparti.

Användning
Skogsbacken utgör en avskiljande zon mellan 
Ängbyhöjdens villor och fritidshusområdet som kantar 
Blackebergsvägen. Det finns antydan till stigar i den 
lite bredare zonen österut. Flera sittplatser finns med 
utsikt mot Mälaren.

Skötsel
Flera planteringar intill vägkanten ser ut att vara 
boendeinitiativ, bl.a. växer stora mängder måbär som 
riskerar att skymma sikten för vägtrafikanter.

Tillgänglighet och trygghet
Naturmarken hålls gles och öppen vilket ger 
överblickbarhet även i det lite tätare skogspartiet. I 
området finns två trappvägar som förbinder området 
med Ängbybadet. En kantsten som är högre än 

Utsikt från vägen Ängbyhöjden. 

2.  Södra Ängby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Skogsstigarna tillgängliggörs
    utredning behövs    2
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Friytor, Islandstorget - Per Ekströmsväg - Zornvägen       
Storlek 
5,9 ha

Karaktär
Friytor, vägmiljö
Områdena utgörs av tre mindre friytor i vägmiljö. 
a) Islandstorget består av mindre planteringar i 
hårdgjorda ytor. b) I söder, längs Zornvägen består 
området av en öppen gräsyta med större björkar intill 
en lekplats och naturmark i vägmiljö. c) Ett gångstråk 
med trappa leder från naturpartiet vid Per Ekströms 
väg/Roslinvägen mot Islandstorget. 

Vegetation
Vid a) Islandstorget finns stora körsbärsbärsträd och 
buskar längs husfasad i sydöst. Intill busshållplatsen 
finns en gräsyta med stora askar. 
Vid området b) Zornvägen i söder, består vegetationen 
av en större öppen gräsyta med stora björkar. Intill 
lekplatsen finns ett hässle. På västra sidan Zornvägen 
sparad naturmark med en del stora ekar.
Vid c) Per Ekströms väg i öster består området av ett 
relativt öppet skogsparti och en del tät vegetation. Mot 
Zornvägen finns en öppen gräsyta och stora björkar 
och lönnar. Området längs Zornvägen, vid Södra Ängby 
skola, består av sparat naturparti med tät vegetation. 

Användning
Områdena i norr, Per Ekströms väg/Roslinvägen, utgör 
ett gångstråk från Roslinvägen mot Islandstorget. 
Naturmarksytorna i vägmiljö utgör en buffertzon, 
visuell och för trafikbuller. Området i söder, längs 
Zornvägen, består av en öppen gräsyta med större 
björkar intill en förskola med tillhörande lekplats och 

naturmark i vägmiljö.

Skötsel
Vid trappan i skogsområdet i öst har infästning till 
räcket rostat och trappstegen har skjutits ur läge. 
Planteringen vid fasaden i östra delen av Islandstorget 
är sliten. 

Tillgänglighet och trygghet

VÄRDEN

Ekologiska värden
De stora ekarna vid Zornvägen är potentiella 
livsmiljöer för insekter.

Kulturella värden
Södra Ängby är klassat som kulturhistoriskt 
riksintresse.

Sociala värden
Lekplats, Picknick
Området i söder utgör en social mötesplats med 
lekplats och öppna gräsytor för aktiviteter. Hässlet vid 
zornvägen skapar ett visuellt värde i området.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Områdena utgör gröna visuella avbrott i den annars 
täta villabebyggelsen. Området i söder är värdefullt 
både visuellt och socialt. Trappan vid Roslinvägen 
behöver upprustas. Vid Islandstorget bör planteringen 
längs fasaden rustas upp.

MÅLKARAKTÄR

Friytor, förgårdsmark. Parkmarksskötsel
Öppen gräsyta vid Per Ekströmsväg

Hässle som leder intill förskolegård vid Zornvägen

2.  Södra Ängby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Upprustning av trappa    1 
2. Investering   Upprustning plantering vid Islandstorget  2
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Rampen “Båtparken”            

Carl Larssons Väg

Z
o

rn
vä

g
en

R
ic

ha
rs

 B
er

gh
s 

Vä
g

Ängby

Blackebergsvägen

Martin
 v.

Ehrenstrahls v.

Roslinvägen

M
artin v.

H
ö

ck
er

ts
vä

g

Arosenlusväg

Börjesons Väg

Bergslagsvägen

Fä
rj

es
ta

ds
vä

ge
n

Lundbergs Väg

Bergslagsvägen
Arosenlusväg

B
ör

je
so

ns
 

V
äg

Judarn

Judarskogen

Judarängen

höjden

Storlek 
Ca 0,5 ha. 

Karaktär
Kvarterspark, parkkvarter.
Området består av öppna gräsytor, större träd och 
lekytor 

Vegetation
Större delen av parken är öppen gräsmark med stora 
tallar och björkar. Parken ligger öppen mot omgivande 
gator i syd och nordväst, i övrigt gränsar den mot 
villatomter. Ett litet skogsmarksparti finns i öster. I 
kanten mot villabebyggelsen finns buskage.

Användning
Intill skogspartiet finns en mindre lekplats och 
picknickbord. Lekredskap har placerats fritt i 
skogsbrynet samt en gungställning inhägnad med 
trästaket.  Den öppna gräsytan är relativt plan och 
kan användas för exempelvis brännboll. 

Skötsel
-

Tillgänglighet och trygghet
Parken är överblickbar och ligger öppen intill 
omgivande villor. Området saknar entréer och 
gångvägar inom området. Det saknas belysning i 

området.

VÄRDEN

Ekologiska värden

Kulturella värden
Södra Ängby är klassat som kulturhistoriskt 
riksintresse.

Sociala värden
Grön oas, Lekplats, Ro, Promenader. 
Området är värdefullt eftersom det är en av få sociala 
mötesplatser i Södra Ängby och innehåller många 
sociala värden.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

För att tillgängliggöra lekplatsen och parken i stort 
behövs en utredning/upprustning av området. Området 
behöver även belysning.

MÅLKARAKTÄR

Kvarterspark, parkkvarter. Parkmarksskötsel.

Rampen är ett mindre parkområde med öppna gräsytor och 
lekutrustning

2.  Södra Ängby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Utredning/upprustning av området  2
2. Investering   Ny belysning     2 
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3. Norra Ängby

KARAKTÄR

Norra Ängby började uppföras med småhus på 30-
talet. Området bestod då till stor del av åkermark, som 
var lätt att bebygga. De skogklädda höjderna, rika på 
fornlämningar, lämnades obebyggda och är idag en 
viktig del av områdets variationsrika grönstruktur. 
Inlandsisen har lämnat spår i form av riksintressanta 
De Geermoräner bl.a. höjdsträckningen i Karsviks 
hages sluttning mot norr. 
Bostadsexploateringen skedde under 30-talet 
som självbyggeri, ett bostadsexperiment som 
administrerades av stadens fastighetskontor. Ängby 
slott är centralpunkten i stadsdelen och områdena 
kring slottet bebyggdes först. Hustyperna grupperades 
så att ett kvarter eller en gata fick ett enhetligt 
utseende. 

KULTURELLA VÄRDEN

Stadsdelen är mycket rik på fornlämningar, bland 
annat ett tydligt vikingatida gravfält i Björklundshage. 
Jordbruk bedrevs i Ängby ända fram till 1932 och i 
Karsviks hage finns kvar en byggnad som tillhörde 
Östergården i bondbyn Karsvik. På platsen för 
byn uppfördes slottet Stora Ängby på 1600-talet, i 
karolinsk barockstil. Till slottet hörde en stor trädgård 
med fruktträd och ruddammar.  I dag finns bara några 
fruktträd kvar och trädgården är obrukad. 
Tre områden utpekas speciellt som värdefulla områden 
för fornminnen; Karsviks hage, Ättehagen och stora 
Ängby park.

EKOLOGISKA VÄRDEN

Inom stadsdelen ligger en del av Natur 2000-
området, Kyrksjölötens naturreservat. Där finns 
Stockholmsområdets största fuktlövskogsområde. 
Kyrksjön och fuktlövskogen är en av kommunens 
riktigt värdefulla platser för groddjur. 
Här finns regionens samtliga groddjursarter samt 
ett rikt fågelliv med enligt Artdatabanken hotade 
rödklassade arter.

SOcIALA VÄRDEN

Centralt i stadsdelen ligger Ängby torg med 
tvåvåningshus och småbutiker i bottenvåningarna. 
Norra Ängby skola stod färdig 1931, dvs 
lagom till att de första småstugorna var 
inflyttningsklara. Naturmarken kring skolan nyttjas 
intensivt av skoleleverna. Nya Elementars gymnasium, 
byggt 1948, har en skolgård som är en grön oas. Hela 
stadsdelen präglas av grönska genom villatomter, 

Småhus i Norra Ängby

Djurhållning vid parkleken 

sparade naturmarkspartier, parker och alléer. 
Förskolor och skolor ligger integrerat med grönytor och 
använder dessa dagligen. Stora satsningar har nyligen 
gjorts på parkleken och 4h-gården i Björklunds hage 
och den är mycket välbesökt.
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Natur-och Friluftsområden

Stadsdelsparker

Kvartersparker

Friytor

N1. Kyrksjölötens naturreservat

S1. Stora Ängby park/ Björklundshage
S2. Björklunds hage
S3. Karsviks hage
S4. Naturmarksområde, Bergslags-, Råckstavägen, Lång-
skeppsgatan

K1. Komötet
K2. Del av Beckombergastråket
K3. Trädgårdsbacken
K4. Ängbylunden
K5. Ättehagen

Runstensplan, torgbildning i vägmiljö
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LEKPLATS
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Del av Kyrksjölötens naturreservat        

Brygga ut i Kyrksjön.

Storlek 
Totalt är reservatet ca 50 ha och större delen ligger 
inom Norra Ängbys stadsdel. Ca 15 ha ligger inom 
Bromma Kyrka stadsdelsområde och ca 3 ha inom 
Riksby.

Karaktär
Naturreservat
Kyrksjölötens naturreservat bildades 1997 och är ett 
tätortsnära naturreservat med ädellövskog rik på 
örter och buskar. Kyrksjön omges av en av stadens 
största fuktlövskogar. Både sjön och omgivande 
skogs- och ängsmarker är fågelrika. Sjön är en av de 
riktigt värdefulla lokalerna för groddjur i Stockholms 
kommun. Kyrksjölötens tydliga De Geermoräner ingår 
i Brommas system av riksintressanta moränryggar. I 
skogsmarkens utkanter finns ängsmarker som hålls 
öppna.

Syftet med naturreservatet är att skydda De 
Geer-moränerna, att säkerställa och utveckla 
områdets biologiska mångfald, samt att säkerställa 
naturområdet för friluftslivet och dess användning 
för naturundervisning. Området är även Natura 
2000-område p.g.a av förekomsten av djuret större 
vattensalamander.

En särskild skötselplan finns för Kyrksjölötens 
naturreservat. 

Vegetation
Större delen av Kyrksjölöten domineras av ädellövskog 
med ek och lönn. Inslag av gran finns på näringsrika 
sluttningar och tall, björk och asp där jordtäcket är 
tunnare. Mot ängsmarkerna finns täta bryn med 
slån. Skogen har en rik buskflora med hassel, måbär, 
skogstry och brakved. Örtfloran domineras av vitsippa, 
blåsippa, liljekonvalj och lundgröe.  Fuktlövskogen 
med al och björk upptar ett område på nära 12 ha. 

Runt sjön finns en vassbård med smalbladig kaveldun, 
starr och kärrbräken. På sjöns botten växer rödsträfse 
som är upptagen på artdatabankens listor för hotade 
arter. Förekomsten av rödsträfse här är den enda i 
kommunen.

Skötsel
Enligt särskild skötselplan.

Tillgänglighet och trygghet
Det finns en enklare gångväg runt sjön och två bryggor 
i sjön, en i söder och en i norr.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Kyrksjölöten utgör en livsmiljö för flera hotklassade 
arter. Kyrksjöns tillrinningsområde är ekologiskt 
särskilt känsligt Andelen mark med naturlig 
vegetation bör inte minskas inom området och 
tillrinningen till sjön bör öka. Kyrksjön är en viktig 
lokal för groddjur, bl.a större vattensalamander, som 
är fridlyst. Den finns troligen bara på tre lokaler 
i Stockholms kommun, varav Kyrksjön är en. I 
omgivningarna kring sjön finns goda fågellokaler. 
Bl.a finns fiskgjuse, häger, duvhök, stenknäck, 
svarthakedopping och mindre hackspett. De är 
uppförda på Artdatabankens hotlistor.

Kulturella värden
På 1600-talet var de öppna områdena uppodlade 
och strandängarna kring sjön var goda slåtterängar. 
Skogsmarken utnyttjades till löv- och virkestäkt. 
Hävden upphörde i början av 1900-talet och träd 
började växa kring sjön. Fuktlövskogen har alltså 
etablerats under föregående sekel. Området nyttjades 
efter detta för rekreation och en promenadväg runt 
sjön anlades på 30-talet. På en höjd söder om sjön 

3.  Norra Ängby
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finns ett järnåldersgravfält med 20 gravar. Från 
Kyrksjölöten och söderut sträcker sig ryssmuren, som 
enligt legenden byggdes av ryska krigsfångar i början 
av 1700-talet. Troligen byggdes den som en ägogräns 
till Åkeshovs slott.

Sociala värden

Bad, Grön oas, Naturlek, Picknick, Vild natur, Ro, Löpträning, 
Skogskänsla
Kyrksjölöten är ett viktigt närrekreationsområde med 
möjligheter att motionera, promenera, åka skridskor 
och skidor. Ett el-ljusspår finns i skogsområdet. Det 
finns två bryggor i sjön men ingen officiell badplats och 
kontinuerliga badvattenprover tas inte. Ibland ordnas 
rundturer för fågelskådare och området används 
i naturundervisningen av förskolor och skolor. Ett 
område med kolonilotter finns i norra delen.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Enligt särskild skötselplan. 

MÅLKARAKTÄR

Naturreservat
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ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel   Enligt särskild skötselplan   1
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 Björklunds hage, Stora Ängby park, Trädgårdsbacken  
Storlek 
13,7 ha. 

Karaktär
Stadsdelsparker, Parkstråk bestående av 
landskapspark och naturmarkspartier.

Vegetation
Björklunds hage är en skogklädd höjd med 
hällmarkstallskog. Bällstavägen genomkorsar 
Björklunds hage med en allé av stora oxlar. Mot 
norr finns halvöppna sluttningar med blåbärsris 
och längre in i skogspartiet är vegetationen tätare 
med gran. Sydvästra delen är låglänt och har lite 
fuktlövskog kring ett mindre kärr. Här växer också 
en hel del kaprifol. Sydöstra delen har lövskog med 
ek. Den del som ligger invid Bällstavägen är ganska 
tätbevuxen framförallt med mindre lönnar. På den 
västra sidan får naturmarken en mer parkliknande 
karaktär, med öppna hagar och lätta ädellövdungar. 
Björklunds hage sträcker sig in i Stora Ängby park. 
Trädgårdsbacken består av en lövskogsbevuxen höjd 
inne i villabebyggelsen.

Vegetation
Där det finns fornlämningar har buskar och fältskikt 
i flera fall tagits bort vilket ger skogen en speciell 
karaktär

Användning
I Björklunds hage finns en mycket uppskattad 
parklek med olika aktiviteter för ungdomar och 4H-
verksamhet. Parken används som festplats vid det 
årliga midsommarfirandet. 

Skötsel
Där det finns fornlämningar har buskar och fältskikt 
i flera fall tagits bort vilket ger skogen en speciell 
karaktär.

Tillgänglighet och trygghet
Björklunds hage har ingen självklar och tydlig entré. 
Anslutningen mot Långskeppsgatan är brant. Längs 
hela västra och södra sidan utgör villatomterna en 
barriär som bara bryts genom en liten stig på ett ställe. 

Skogen upplevs avskild trots närheten till bebyggelsen. 
Trädgårdsbacken upplevs inte som lättillgänglig 
eftersom området har få entréer och vegetationen är 
tät

VÄRDEN

Ekologiska värden
Lövskogspartierna i Björklunds hage innehåller en rik 
flora av örter och buskvegetation med bl.a hassel. De 
stora gräsfälten är ensartade, men brynen i kanterna 
är attraktiva för fåglar. Ett gångstråk genom de 
sammanhängande parkerna redovisas som en svag 
länk på grönkartan

Kulturella värden
Stora Ängby var på 1600-talet omgiven av en trädgård 
med fruktträd och dammar. Till ägorna hörde 
åkermark, ängar och skog samt torpen Solbase och 
Komöte. Exteriört är huvudbyggnaden i karolinsk 
stil välbevarad men av fruktträdgården återstår idag 
endast några fruktträd. Trädgården har tidigare under 
några år använts som skolträdgård, för att ge barn 
möjlighet att praktiskt få lära sig så och skörda. 
Björklunds hage var gravplatsen i det vikingatida 
Ängby. Gravarna framträder tydligt i området 
närmast söder om Bällstavägen. I anslutning till 
gravfältet, på krönet nära Bällstavägen, låg tidigare 
Björklundstorpet där en smed vid namn Björklund lär 
ha bott på 1800-talet. 
Stora ängby park har en mycket uppskattad 
parklek med olika aktiviteter för ungdomar och 4H-
verksamhet. Parken används som festplats vid det 
årliga midsommarfirandet.

Sociala värden
Björklunds hage, Stora Ängby park: Boll-lek, 
Djurhållning, Grön oas, Naturlek, Picknick, Ro, Parklek

Parkleken med 4h-gård.
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Trädgårdsbacken

3.  Norra Ängby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Utredning/upprustning av parkleken  2 

Trädgårdsbacken: Grön oas 

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

En sammanhängande gångväg saknas, framför allt 
i partiet på västra sidan om Bällstavägen där det är 
relativt tättbevuxet. En utredning/upprustning behövs 
för att utveckla parkleken med fler lekredskap samt 
tydligare entréer.

MÅLKARAKTÄR

Stadsdelspark, parkstråk. Parkmarksskötsel
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 Karsviks hage              
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Kyrksjön
Storlek 
Ca 8 ha. 

Karaktär
Stadsdelspark, naturområde
Gles ädellövskog med partier av öppen gräsmark.

Vegetation
Karsviks hage omfattar två mindre höjder med 
naturmark på båda sidor om Vultejusvägen och 
inramar ett plant fält med klippt gräs. Naturmarken 
har ädellövkaraktär med framförallt gles ekskog. 
Något inslag av bok finns invid Östergården och 
i området kring Vultejusvägen finns partier med 
hasselskog. Gräsfältet kantas av mindre lövträd och 
bryn med slån och måbär. Vultejusvägen kantas av en 
allé med anmärkningsvärt stora oxlar.

Skötsel
Gräsytorna är intensivt klippta och används för 
bollspel. Lekplatsen i nordvästra delen är välskött. 
Den har en stor och relativt nyanlagd grusyta och 
flerstammiga buskträd som växer direkt i gruset.

Tillgänglighet och trygghet
Området är genombrutet av Vultejusvägen och har 
en del anlagda gångvägar. Tillgängligheten är god 
och området är välbesökt. Lekplatsen är tillgänglig. 
Skogspartierna är glesa och överblickbara.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Lövskogspartierna i Karsviks hage innehåller en rik 
flora av örter och buskvegetation med bl.a hassel. De 
stora gräsfälten har en ensartad gräsvegetation men 
brynområdena är attraktiva för fåglar.

Kulturella värden
Karsviks Östergård är en unik kvarleva från de gamla 
bondbyarna i Bromma. Karsviks hage
är egentligen namnet på den stora ängen som ligger 
längs Vultejusvägen. Hagen brukades som åkermark 

in på 1930-talet. Området innehåller ett stort antal 
registrerade fornminnen och är plats för arkeologiska 
utgrävningar. Västra delen av området, inkluderat 
Vultejusvägen är en värdefull kulturmiljö och av 
riksintresse för kulturminnesvården.

Sociala värden
Bollek, Grön oas, Naturlek, Picknick, Promenader, Ro
Vultejusvägen är ett betydelsefullt gångstråk och 
en nord-sydlig förbindelselänk mellan Judarn och 
Kyrksjölöten. Karsviks hage har ett varierat innehåll 
och nyttjas intensivt. 

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Bibehållande av områdets karaktär

MÅLKARAKTÄR

Naturområde, parkmarksskötsel

Utgrävning av en husgrund

3.  Norra Ängby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
-    -      -
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Bergslagsvägen, Råckstavägen, Långskeppsgatan    
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Storlek 
9,7 ha

Karaktär
Stadsdelspark, naturområde.
Naturmark och öppna gräsytor mellan kvarter och i 
vägmiljö. En gång- och cykelväg från Råcksta passerar 
genom området. En gångväg med trappa leder in i 
området från Bergslagsvägen i söder.

Vegetation
Vegetationen i området består av sparad naturmark. 
Skogspartiet sträcker sig från Bergslagsvägen i söder 
mot Långskeppsgatan i norr och består av blandskog 
med blåbärsriskaraktär. Det finns en del död ved i 
området. Mot bebyggelsen och i brynområden finns en 
del trädgårdsväxter tät vegetation. Mot Anundsvägen 
- Långskeppsgatan övergår vegetationen i blandskog 
av torrare karaktär med en del björk och rönn. Vid 
Råckstavägen finns en stor öppen gräsyta med mindre 
planterade träd i grupp, lind, turkhassel, hästkastanj, 
lönn.

Användning
Området är bullerstört från Bergslagsvägen och 
Råckstavägen och används av boende i närområdet 
som promenadväg från Råcksta. Det finns en del 
kojor i området vilken visar att området används för 
naturlek.

Skötsel
Trappan som leder in i området från Bergslagsvägen i 
söder är i dåligt skick.  Ett flertal av de mindre träden 
i gräsytan längs Råckstavägen har stora stamskador. 
Träden visar också svag tillväxt. 

Tillgänglighet och trygghet
Området har tydliga asfalterade gångvägar och 
entréer. Tät vegetation i utkanterna kan göra att 
området uppfattas som slutet och otryggt.

Träden mot Råckstavägen är i dåligt skick En gångväg leder från Råcksta genom området

VÄRDEN

Ekologiska värden
Gammal skog och död ved är potentiella livsmiljöer för 
insekter och gynnar fågellivet.

Kulturella värden
Norra Ängby utgör kulturhistoriskt riksintresse.

Sociala värden

Naturlek, Promenader, Grön oas

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Området utgör en naturlig gräns för den småskaliga 
bebyggelsen i Norra Ängby mot den storskaliga 
Råckstavägen. Träd vid Råckstavägen byts ut eller 
föryngras genom beskärning. Stamskadade träd tas 
bort. Eventuella markåtgärder kan vara nödvändiga. 
Trappan som leder in i området från söder behöver 
upprustas.

MÅLKARAKTÄR

Naturområde, Parmark

3.  Norra Ängby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Upprustning av trappan    1
2. Skötsel   Träd mot Råckstavägen föryngras   1

1

2
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Komötet, del av Beckombergastråket       
Storlek 
7,6 ha

Karaktär
Kvarterspark, naturområde.
Skogsområde omgivet av bebyggelse. Naturstråk, en 
fortsättning på Beckombergastråket.

Vegetation
Området består av sparad naturmark med större 
anlagda stigar mellan Beckombergavägen och 
norra Ängby IP. Vegetationen består av relativt gles 
blandskog med stora tallar och granar och mindre 
lövvegetation. Områdets östra del ligger i anslutning 
till Norra Ängby skola vilket bidrar till att området 
är välanvänt, och saknar därför undervegetation. I 
norr, i fortsättningen av Beckombergastråket, består 
vegetationen av blandskog med tät lövvegetation i 
brynområdena och under kraftledningsgatan.

Användning
Området ligger mellan Beckombergastråket, Norra 
Ängby skola och Ängby IP och används till stor del 
som promenadstråk. Anlagda stigar finns i området. 
Området används i öster av Norra Ängby skola vars 
skolgård ligger i anslutning. Ett flertal självbyggda 
kojor finns i området.

Skötsel
Marken vid Norra Ängby skola är hårt sliten

Tillgänglighet och trygghet
Området har tydliga entréer och anlagda grusstigar.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Området utgör en del av grönstrukturen mellan 
Kyrksjölöten och Beckomberga. Området innehåller 
död ved.

Kulturella värden
Norra Ängby är klassat som kulturhistoriskt 
Riksintresse. Området innehåller fornminnen.

Sociala värden

Naturlek, Grön oas, Ro, Promenader, Löpträning

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Skogen är välanvänd som lekområde och utgör ett 
väl nyttjat stråk i naturmiljö. Markskiktet är slitet 
men det upplevs acceptabelt efter som platsen utgör 
lekområde. På sikt kan en mer ordnad plats i området 
med t.ex. grillmöjligheter anläggas.

MÅLKARAKTÄR

Naturområde, naturstråk. Intensiv naturmark
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3.  Norra Ängby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Sittplatser och grillplats    2

1
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 Ängbylunden             
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Gräsäng på norra sidan av ek-kullen.

Området ligger på en höjd i förhållande i bebyggelsen i norr

3.  Norra Ängby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel   Minskning av skötselnivå vid gräsyta. 
    Ny karaktär: ängsyta    2
2. Skötsel   Utökad gallring av vegetation kring större ekar 1

1
2

Storlek 
2,3 ha. 

Karaktär
Kvarterspark, naturområde.
Mindre höjd med gles ädellövskog, omgiven av gräsytor 
av parkkaraktär.

Vegetation
Höjden är bevuxen med ekar, många med stort 
stamomfång. Norrsluttningen har en gles 
buskvegetation med hassel, hägg och druvfläder, mot 
sydväst finns tätare snår med stort inslag av mindre 
björkar. Vid ek-kullens fot finns på alla sidor öppna 
ängsytor med klippt gräs.  

Användning
Bullerstörningen från Bergslagsvägen är påtaglig på 
södra sidan vilket medför att norrsluttningen föredras 
som strövområde. Ekkullen är genomlupen av stigar 
och används som promenadstråk. Gräsytorna kring 
kullen sluttar svagt men tillräckligt för att de inte 
skall vara lämpliga för bollspel. Norrsluttningen i 
området har kvällssol.

Skötsel
Gräsytorna kring den stora ek-kullen är intensivt 
klippta. En mindre gräsyta längst upp mot 
Dybecksvägen är inte lika skött och har mer 
ruderatmarkskaraktär. Gräsytan mot Jomsborgsvägen 
ser ut att klippas intensivt trots att platsen inte har 
någon uppenbar funktion.

Tillgänglighet och trygghet
Tillgängligheten till skogspartiet är förhållandevis 
bra. Ängbylunden kan nås från flera av de omgivande 
gatorna men bara genom upptrampade stigar. Inga 
anlagda gångvägar finns. Den öppna karaktären ger 
god överblickbarhet.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Området är begränsat till sin storlek och står inte 
i direkt förbindelse med andra naturområden. 
Ängbylunden innehåller en rik flora av lövträd, örter 
och varierad buskvegetation. De stora ekarna är 
viktiga livsmiljöer för insekter. Inom kort avstånd finns 
flera naturområden med samma värden. Ek-kullen 
utpekas i Stockholm byggnadsordning som en friyta av 
betydelse för upplevelsen av Stockholms landskapsbild 
och naturkaraktär.

Kulturella värden
Norra Ängby är klassat som kulturhistoriskt 
riksintresse. 

Sociala värden
Grön oas, Naturlek. 
Den starka bullerstörningen gör att den södra 
sidan inte används särskilt mycket. Gräsängen på 
norrsidan är en gemensam samlingsplats för boende 
runtomkring, men även tillgänglig för andra.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Skötselnivån minskas på gräsytor mot Bergslagsvägen. 
Gallring av vegetation är nödvändig för att öka 
öppenheten på ek-kullens västra sida.

MÅLKARAKTÄR

Kvarterspark, naturområde. Intensiv naturmark
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Storlek 
3,3 ha

Karaktär
Kvarterspark, naturområde
Naturmark, skogsområde i bebyggelse.

Vegetation
Området består av ett sparat naturmarksparti mellan 
Bergslagsvägen och Beckombergavägen
Vegetationen i området består av gammal tät 
blandskog med mer lövvegetation i brynområdena. Mot 
Bergslagsvägen finns en öppen gräsyta med mindre 
träd.

Användning
Området ligger insprängt mellan bebyggelse och 
har få och otydliga entréer, vilket gör att det inte 
används i någon större utsträckning. Det finns mindre 
upptrampade stigar i skogen. Förskolan som ligger i 
området använder skogen för naturlek.

Skötsel
Entréområdena till skogspartiet är igenväxta 

Tillgänglighet och trygghet
Området är relativt otillgängligt. Det finns ett fåtal 
entréer och de är otydliga och dåligt markerade. 

VÄRDEN

Ekologiska värden
Gammal skog. Död ved.

Kulturella värden
Norra Ängby är klassat som kulturhistoriskt 
riksintresse. Området är rikt på fornminnen

Sociala värden

Naturlek, Ro, Grön oas

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Området ligger omgivet av bebyggelse och upplevs 
svårtillgängligt och avskilt. Den gamla skogen utgör 
ett socialt upplevelsevärde som borde framhållas 
mer i området. Entréer tydliggörs genom gallring av 
vegetation. Viss vegetationsgallring i brynområden.

MÅLKARAKTÄR

Naturområde, låg skötselnivå.

Utställning i en glänta i området

3.  Norra Ängby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel   Tydliggörande av entréer genom vegetations-
    gallring. Viss vegetationsgallring i brynområden. 1
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Friytor, väst  

FÄ
RG

ER

H
öj

dk
ur

vo
r

Vi
nje

ga
ta

n

Björnsonsgatan

H
ol

be
rg

sg
at

an

Vergelandsgatan

Beckombergavägen

Stora Ängby Allé

Dybecksvägen
Tegnebyvägen

Kerlebyvägen

Hildebrandsvägen

S
no

rr
ev

äg
en E

gi
ls

 V
äg

en

V
ultejusväg

en

B
re

nn
er

vä
ge

n

Jo
m

sb
or

gs
vä

ge
n

Kiviksvägen

Bureusvägen

Beckombergavägen

S
to

lp
ev

äg
en

Hedebyvägen

Bäll
st

av
äg

en

Sv
ol

de
rv

äg
en

Franklandsvägen

Bergslagsvägen

Bergslagsvägen

Bergslagsvägen

T
acitusväg

M
öjbrovägen

Runstensplan
Peringskjöldsvägen

V
ultejusvägen

B
eckom

bergavägen

Fr
is

la
nd

sv
äg

en

G
al

ta
bä

ck
sv

äg
en

Ru
rik

sv
äg

en

Stobaeusvägen

Råc
ks

ta
vä

gen

LångskeppsgatnA
nundsv.

H
ugleiksv.Skeppslagsvägen

Torgnyvägen

Tegnebyvägen

Kyrksjön

Storlek 
3,0 ha

Karaktär
Friytor, naturområden, mindre parkytor

Vegetation
Områdena består av mindre friytor med öppna 
gräsytor, trädplanteringar och sparad naturmark. 

a) I norr, från Långskeppsgatan leder ett gångstråk 
ner mot Beckombergastråket. Vegetationen i området 
består av öppna gräsytor som kantas av sluten 
skogsmark och stora slånbuskage i brynområdena.
b) Mellan Hugleiksvägen - Anundsvägen finns en 
gräsyta med grova tallar intill en förskolegård. I 
området finns en lekplats. Gångvägar leder in i 
området från flera håll varav en mindre i grus. 
c) I fortsättningen Anundsvägen - Danavägen finns två 
mindre ytor i vägmiljö, bestående av sparad naturmark 
vid Anundsvägen. Vid Danavägen finns gräsytor med 
tallar i anslutning till en gångväg. 
d) I söder, där Hedebyvägen möter Bergslagsvägen 
finns en öppen gräsyta med björkar. Insprängd mellan 
bebyggelsen Hedebyvägen- Bergslagsvägen finns en 
yta med sparad lövvegetation, bestående av bl.a. större 
lönnar och ekar. Mindre stigar leder in till området 
från Hedebyvägen och Bergslagsvägen. I området finns 
en grusyta med sittplatser.
e) Vid Bällstavägen finns förgårdsmark bestående av 
två mindre gräsytor med småplanteringar i anslutning 
till flervåningshus. 

Användning
Området d) mellan Hedebyvägen - Bergslagsvägen 
ligger avskilt och utgör en kvalité främst för boende 
i närområdet. Området b) vid Hugleiksvägen- 
Anundsvägen är parkliknande med en större öppen 
gräsyta och en lekplats.

Skötsel
I området d) vid Hedebyvägen- Bergslagsvägen utförs 
den mesta skötseln av boende i närområdet.

Tillgänglighet och trygghet
Områdena är öppna, överblickbara och tillgängliga. 
Området d) Hedebyvägen - Bergslagsvägen ligger 
otillgängligt och med otydliga entréer. Mer allmän 
användning är inte att eftersträva.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Brynvegetationen från Långskeppsgatan mot 
Beckombergastråket är viktigt för fåglar

Kulturella värden
Norra Ängby är klassat som kulturhistoriskt 
riksintresse.

Sociala värden

Promenadvägar, Lekplats, Naturlek

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Bibehållen karkatär av området.

MÅLKARAKTÄR

Friytor, naturytor, mindre parkytor. Parkmarksskötsel

Öppen gräsyta vid förskolegård Gångväg kantad av slånbuskage

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

3.  Norra Ängby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel   Bibehållen karaktär av området   1
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 Förgårdsmark, alléer, vägmiljö         
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Storlek

1,3 ha 

Karaktär
Friytor, förgårdsmark, alléer, platsbildningar i 
vägmiljöer.
Många av gatorna i Norra Ängby utgörs till stora delar 
av grön förgårdsmark och alléer vilket ger en grön 
karaktär till hela området. Vegetationen i vägmiljö 
bidrar också till en naturlig hierarki i gatusystemet, 
då de flesta större gatorna innehåller planteringar 
och alléer. Gatusystemet i Norra Ängby medför att 
de större gatorna sammanlänkas vid Runstensplan 
och Ängby torg. Här finns naturliga torgbildningar. 
Gatusystemet medför även platsbildningar vid 
Egilsvägen och Möjbrovägen.

Vegetation
Största delen av vegetationen i vägmiljön består av 
gräsytor och äldre alléträd. 

Beckombergavägen: Blodlönn, i norra delen mot 
Beckomberga sjukhusområde mindre lindar.
Bällstavägen: Norra delen, lind. Södra delen, oxel
Vultejusvägen: Norra delen björk. Södra delen, oxel.
Södra Ängby allé, Hedebyvägen: Hagtorn och häckar.
Långskeppsgatan: Gräsytor
Egilsvägen: Björkar, gräsytor och sparad naturmark.
Snorrevägen: Gräsytor, björk, bokbuskage.
Beckomberga/Möjbrovägen: Stora öppna gräsytor i 
anslutning till bebyggelse.
Runstensplan: Torgbildning, häckar, 
perennplanteringar, större syrénbuskar. 
Ängby torg: Öppen gräsyta med hägg, mindre yta med 
finplanteringar.

Användning
Vegetationen i vägmiljö utgör ett karaktärsgivande 
inslag i Norra Ängby. Där planteringar utgör en större 
sammanhängande yta fyller de även en social funktion. 
Sittplatser och gräsytor finns vid Runstensplan, Ängby 

Torg, Beckomberga/Möjbrovägen och vid Egilsvägen, 
där det finns en lekplats.

Skötsel
Planteringarna och alléerna i vägmiljö är i bra skick

Tillgänglighet och trygghet

VÄRDEN

Ekologiska värden
Alléerna utgör hemvist för insekter och fåglar och 
fungerar som ekologiska spridningszoner.

Kulturella värden
Alléerna bedöms ha kulturhistoriskt värde enligt 
Stockholms parkprogram.

Sociala värden
Lekplats. Ängbyplan och Runstensplan utgör sociala 
mötesplatser i området.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

En skötselplan för alléernas framtida utveckling bör 
utarbetas. Runstensplan är något slitet och innehåller 
få funktioner. Lekmöjligheterna i området behöver 
utvecklas.

MÅLKARAKTÄR

Förgårdsmark, vägmiljöer. Parkmarksskötsel

3.  Norra Ängby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Skötsel- och utvecklingsplan för 
    förgårdsmiljöer och alléer     1
2. Investering   Utveckla lekmöjligheterna i området  1

2
1
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4. Beckomberga

KARAKTÄR

Beckomberga stadsdel domineras av det f d 
sinnessjukhuset med samma namn. Anläggningen 
uppfördes mellan 1929 och 1932 och består av ett 
tiotal större byggnader symmetriskt placerade i en 
vidsträckt park. Vårdverksamheten upphörde 1995. I 
stadsdelens utkanter mot Eneby, Bromma Kyrka och 
Råcksta, finns bostäder byggda under 50-talet och 
framåt.

KULTURELLA VÄRDEN

Beckomberga sjukhus byggdes till följd av ett ökat 
behov av vårdplatser vid 1900-talets början. År 
1935 hade sjukhuset byggts ut ytterligare och var 
då Sveriges största sjukhus. Namnet Beckomberga 
betyder ungefär ”de som bor vid bäcken” och är känt 
sedan 1300-talet. Vid medeltiden fanns tre gårdar, 
vilka utgjorde Beckomberga by. År 1898 köptes 
gårdarna av Knut Ljunglöf som lät riva alla byggnader 
och uppföra nya. Förvaltarbostaden, en statarlänga 
och ladugårdsbyggnaden kom att få nya funktioner och 
utnyttjas i sjukhusanläggningen.

Kring sjukhusbyggnaderna anlades en stor park 
med gräsmattor, planteringar och alléer längs 
huvudstråken och fruktodlingar. Naturliga vilda 
klippartier inlemmades som romantiskt vilda delar 
i anläggningen. Skötseln ingick som en viktig del i 
patienternas terapi.

I närområdet finns nyare bebyggelse från 1950-talet 
och framåt. Utmärkande är fem cylinderformade 
personalbostadshus med typisk 50-talskaraktär, samt 

Beckombergastråket

ett flerbostadshus från 80-talet. Söderberga gård 
heter stadsdelens mest storskaliga bostadsområde 
från slutet på 1980-talet. För närvarande pågår 
en utbyggnad av området med bostadshus i 
Beckombergaparken.

EKOLOGISKA VÄRDEN

Beckombergaskogen utgör en viktig grönyta i området. 
Endast brynzonen med en gångväg mot Söderberga 
ingår i parkplaneområdet i dagsläget.

Inom området finns grönytor och parkytor i 
form av skogsklädda kullar. Kalvhagen kallas 
en tät skogsklädd kulle som sparats vid nya 
Beckombergaskolan.

Beckombergastråket är en del av ett öppet grönt stråk 
från Kyrksjölöten mot Råcksta.
Stråket kantas av välskötta koloniområden med 
odlingar.

En tät ädelgransridå mot Råckstavägen och träden i 
Söderberga allé kan ha funktion som spridningsvägar 
för djur och växter.

SOcIALA VÄRDEN

Inom området finns intressant kulturmiljö, möjligheter 
till odling, skogsupplevelser,naturlek, löpträning,  
grillning, promenader m.m. Beckombergastråket 
fungerar som ett naturligt promenadområde 
och passerar förbi koloniområden med välskötta 
odlingslotter. Gröna skogskullar bildar gränspartier 
som skiljer bostadsområdena.
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Del av Beckombergaskogen , Söderberga allé    

Storlek 
Ca 1 ha (hela Beckombergaskogen ca. 7ha)

Karaktär
Friyta, naturområde, trädalléer (Beckombergaskogen, 
stadsdelspark)
Kuperad skogsmark, alléer i vägmiljö.
Området karaktäriseras av Beckombergaskogen , som 
är Beckombergas största naturparti. 
I SDF:s ansvarsområde ingår endast brynområdet med 
en allmän gångväg. En hög ridå av ädelgran fungerar 
som buffert mot buller från Råckstavägen. Längs 
Söderberga Allé finns gatuträd i två och tre rader.

Vegetation
Vegetationen vid Beckombergaskogen består till 
stor del av gran och tall och ger ett mörkt intryck. 
Närmast gångvägen finns klippt gräsremsa med 
triviallövskog. Mot Råckstavägen finns en högvuxen 
ädelgransplantering. Längs Söderberga Allé finns 
gatuträd av björk, rödek och hästkastanj. 

Användning
Området utgör en buffertzon mellan bebyggelse och 
naturmark. Det används bl.a. som fria lekområden.

Skötsel
Området närmast gångvägen är bitvis igenvuxet av tät 
vegetation. 

Tillgänglighet/ trygghet
Den täta vegetationen närmast gångvägen kan göra 
att området uppfattas som otryggt.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Skyddszon och spridningskorridor för smådjur och 
växter.

Kulturella värden

Sociala värden
Grön oas, Naturlek, Ro (Beckombergaskogen)
Granridån mot Råckstavägen ger ett visuellt och 
bullermässigt skydd mot trafikmiljön.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Området är en del av Beckombergaskogen, vilken 
innehåller många sociala värden. För att öka 
tillgängligheten till skogen bör den täta vegetationen 
längs gångvägen gallras. En bredare remsa vid sidan 
av gångvägen hållas öppen och klippt.

MÅLKARAKTÄR

Naturområde, alléer. Naturmarksskötsel.

Bäl
lst

av
äg

en

Spångavägen

S
un

db
yv

äg
en

Bäckbornasväg

Sö
de

rb
er

ga
 G

år
ds

vä
g

Råc
ks

ta
vä

ge
n

Söderbergaallé

Agatvägen

B
ec

ko
m

b
er

g
av

äg
en

FÄRGER

Vinjegatan

Bjö
rn

so
ns

ga
ta

n

Holbergsgatan

Vergelandsgatan

Gångväg i anslutning till Beckombergaskogen

4.  Beckomberga

ÅTGÄRD    BESKRIVNING     PRIORITET
1. Skötsel    Utökad vegetationsgallring längs gångvägen     1

Beckomberga-
skogen

1
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 Beckombergastråket        

FÄRGER

Vinjegatan

Bjö
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n

Holbergsgatan

Vergelandsgatan

Storlek 
6,1 ha

Karaktär
Stadsdelspark, landskapspark- gärde.
Området är en del av den sammanhängande 
grönstrukturen som leder från Kyrksjölöten och 
karaktäriseras av stora öppna gräsytor och sparade 
naturmarkspartier. I väster omges stråket av Råckta 
Koloniområde som inte ingår i denna parkplan. 
I öster mot Bällstavägen har stråket en mer 
parkliknande karaktär med större solitärträd. 
Östra delen av området genomskärs också av en 
kraftledningsgata.

Vegetation
Området består av öppna gräsytor och sparade täta 
lövskogspartier i väster . I öster solitärträd av björk 
och pil och större buskplanteringar.

Användning
Området utgör del av ett grönt gångstråk mellan 
Kyrksjölöten och Råcksta. 

Skötsel
I öst finns en relativt nyanlagd gångväg mellan 
Beckombergavägen och Bällstavägen. I kanten mot 
Beckomberga sjukhusområde finns ett stängsel mot 
Beckomberga Ängsväg som idag inte fyller någon 
uppenbar funktion.

Tillgänglighet och trygghet
Området mellan Beckombergavägen och Bällstavägen 
saknar belysning. En nyanlagd gångväg tillgängliggör 
området. 

VÄRDEN

Ekologiska värden
Området utgör en del av den sammanhängande 
grönstrukturen mellan Kyrksjölöten och Beckomberga.

Kulturella värden
Området angränsar till Beckomberga sjukhuspark 
som har kulturhistoriskt värde enl. Stockholms 

stadsmuseum.

Sociala värden

Promenader, Ro

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Området utgör en del av det viktiga gångstråket 
mellan Kyrksjölöten och Beckomberga. Området ligger 
i anslutning till Beckomberga sjukhuspark, kopplingen 
mellan områdena upplevs dock som svag och 
sambanden bör utvecklas. Stängslet mellan områdena 
bör tas bort för att utveckla sambandet.

MÅLKARAKTÄR

Stadsdelspark, naturstråk, öppet dalstråk. 
Parkmarksskötsel. Beckombergastråket intill Beckombergakoloniområde

4.  Beckomberga

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel   Ta bort stängsel mot Beckomberga
    sjukhusområde     2

1
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Kalvhagen              
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Glänta i området södra del 

Storlek 
Ca 4,5 ha

Karaktär
Kvarterspark, naturområde. 
I söder karaktäriseras området av kuperad sparad 
naturmark i anslutning till Beckombergaskolan. En 
belyst gångväg går från Söderberga gårdsväg till 
Beckombergaskolan. 
Mellan Agatvägen - Bäckbornas väg, finns en gångväg 
i en kuperad naturremsa som sparats vid utbyggnaden 
av bostadsområdet.

Vegetation
Vegetationen i området består av ett kuperat 
naturmarksparti med ädellövskog och en del stora 
ekar i norr och söder. Den sparade naturremsan i 
norr består av blandskog och triviallövskog med en 
del tall och gran. På höjderna finns synligt berg och 
hällmarktallskog med en del tät vegetation av t ex 
rönn och björk.

Användning
Området används som gångväg till 
Beckombergaskolan från Söderberga gårdsväg och av 
skolan för naturlek.

Skötsel
Vid den belysta gångvägen genom området är 
vegetationen tät nära gångvägen, vilket gör att 
gångvägen kan uppfattas som otrygg.

Tillgänglighet/ trygghet
Den täta vegetationen längs gångvägen kan göra att 
området uppfattas som otryggt. Belysningen kring 
gångvägen uppfattas inte som tillräcklig.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Det förhållandevis stora naturmarkspartiet som 
sparats i den omgivande bebyggelsen fungerar som en 
ekologisk fristad för djur och växter.

Kulturella värden
Området innehåller fornminnen.

Sociala värden
Naturlek, Grön oas, Picknick, Ro, promenader.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Skötselförändring vid gångvägen genom naturmarken 
i nordväst. En bredare remsa vid sidan av gångvägen 
hålls öppen och klippt. Förbättrad belysning längs 
gångvägen.

MÅLKARAKTÄR

Kvarterspark, naturkvarter, intensiv naturmark 
främst kring upplyst gångväg

4.  Beckomberga

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Utökad belysning vid gångvägen   1
2. Skötsel   Utökad skötsel kring gångvägen mot
    Beckomberga skolan    1    

Tät vegetation vid gångvägen till Beckombergaskolan

12
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Del av Nälstastråket    
Storlek 
4,3 ha

Karaktär
Kvarterspark, naturstråk.
Området är en del av Nälstastråket som är ett 
sammanhängande grönstråk och sträcker sig i NV-
SÖ riktning genom norra delen av Beckomberga. 
Området består av öppna gräsfält på båda sidor om 
Spångavägen. Västra delen är mer svårtillgänglig med 
vildvuxen gräsmark och buskage. En kraftledningsgata 
skär genom området. 

Vegetation
Vegetationen på östra sidan av Spångavägen utgörs 
av en gräsåker med mindre planterade björkar mot 
Sundbyvägen. Västra delen består av fuktig mer 
högvuxen gräsmark och buskage. Vid Bäckbornas väg 
finns planterade gatuträd av hästkastanj och rönn.

Användning
Området är en del av Nälstastråket, men stråkets 
fortsättning genom området är otydlig. 

Skötsel
Gräsytorna i östra delen av området är välklippta. Vid 
västra sidan är gräset mer vildvuxet och naturlikt.

Tillgänglighet/ trygghet
Västra sidan av området är otillgängligt och saknar 
tydligt koppling till Nälstastråket.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Vid den mer naturlika västra sidan finns flera täta 
buskage som gynnar fågelliv.

Kulturella värden
-

Sociala värden
Grön oas, Promenader.
Området är visuellt stört av kraftledningsgatan och 
bullerstört av Spångvägen.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Området bör utvecklas för att få bättre samhörighet 
med Nälstastråket och möjliggöra ett bättre nyttjande 
av området. En gångväg bör anläggas för att få en 
naturlig fortsättning av Nälstastråket i nordvästlig 
riktning.

MÅLKARAKTÄR

Öppet naturstråk/parkstråk/dalstråk, 
Parkmarksskötsel.
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4.  Beckomberga

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Utredning/ upprustning av området, 
    bättre gångvägsförbindelse vid Nälstastråket 1 
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5. Eneby

KARAKTÄR

Terrängen i området är kuperad med en blandning 
av raka huvudgator och svängda bostadsgator. Det 
finns öppen parkmark; i norr ligger Nälstastråket och 
stadsdelen gränsar till Sundby friområde. Centralt i 
stadsdelen ligger Enebyskogen som är tillgänglig från 
alla väderstreck. Skogen är rik på kulturhistoriska 
spår och är tillräckligt stor för att ge ostörd 
skogskänsla. Uppvuxna villaträdgårdar och mindre 
naturkvartersparker bäddar in området i grönska. 

KULTURELLA VÄRDEN

Eneby är fd jordbruksbygd med gamla anor. Här 
finns gravfält daterade till yngre järnålder. Namnet 
Eneby förekommer i skrift redan 1347. En mindre 
herrgård uppfördes på 1700-talet. Gårdens marker 
styckades av till villatomter i början på 1900-talet. 
Delar av ägorna såldes till Sundbyberg, som på platsen 
anlade en sopstation, en gödselfabrik och en svingård. 
Verksamheterna upphörde när en generell stadsplan 
upprättades 1938. Eneby gårds byggnader revs på 60-
talet.
Bebyggelsen består till största delen av småstugor, 
byggda i fastighetskontorets småstugebyrås regi. 
De vanligaste typhusen mot slutet av 30-talet har 
lite större yta än de tidigaste småstugorna och mot 
Bällstavägen finns även typhus i två våningar.

EKOLOGISKA VÄRDEN

Nälsta dikes vatten är till största delen dagvatten från 
delar av Vällingby, Nälsta, Flysta och Beckomberga. 
Diket ansluter till Bällstaån vid Solvalla. Strömmande 
vatten är en viktig naturtyp med många speciella djur- 
och växtarter.

Nälsta dike

SOcIALA VÄRDEN

Friytorna kring Nälsta dike har rustats upp under 
senare år. Upprustningen ingår i en omfattande 
satsning på Sundby friområde. Två nya dammar 
samt gång- och cykelvägar har anlagts kring Nälsta 
dike. Träbryggor och omfattande nya planteringar 
har utförts utmed stråket. Området utgör en viktig 
förbindelselänk i den övergripande friytestrukturen 
genom stråkets öst-västliga utbredning.
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Del av Nälstastråket               

Bällstavägen
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Hallonv.

Jordgubbsv.

Storlek 
8,3 ha

Karaktär
Stadsdelspark, dalstråkspark, gärde.
Öppet parkstråk, extensiv skötsel. 
Parkstråk med öppna gräsytor. Naturpartier bryter 
visuellt av mot bebyggelsen. Nälsta dike flyter genom 
stråket och det finns ett flertal mindre broar som 
leder över vattendraget. Stråket är en del av den 
sammanhängande grönstrukturen från Kyrksjölöten. 

Vegetation
Stråket består av öppna gräsytor och tätare buskiga 
naturpartier mot bebyggelsen. Nälsta dike  kantas av 
gräs, vass, unga planterade träd, bl.a. ek, hägg. Täta 
busk- och mindre trädområden bryter av gräsytorna. 
Ett kuperat område som sträcker sig söderut mot 
Doktor Abrahams väg består av lövvegetation, till stor 
del naverlönn. 

Användning
Området är en del av Nälstastråket och används 
som promenadstråk. Upplevelsen störs visuellt av 
kraftledningar som går genom området. Två mindre 
fotbollsmål finns i området och en mindre gräsyta 
klipps vid fotbollsplanen. Det finns få entréer till 
området i nord-sydlig riktning. Området är viktigt för 
den sammanhängande grönstrukturen i området, men 
innehåller få funktioner.

Skötsel
De mindre träden vid Nälsta dike visar dålig tillväxt.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Området är del av en större sammanhängande 
grönstruktur från Kyrksjölöten. Nälstedike med 
dammar är viktiga för fåglar och vattendjur.

Kulturella värden

-
Sociala värden
Grön oas, Ro, Picknick, Promenader
Enligt sociotopkartan behöver sambandet med övrig 
bebyggelse utvecklas.

ANALyS/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG

De unga planterade träden i öster visar ingen större 
tillväxt och behöver ses över. 

MÅLKARAKTÄR

Öppet naturstråk/parkstråk/dalstråk, 
Parkmarksskötsel

Nälstastråket mot väster

5.  Eneby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel   Träd i östra delen föryngras   1 

1
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Enebyskogen                

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Samlingsplats, sittplatser    2
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Spångavägen

Storlek 
2,5 ha

Karaktär
Kvarterspark, natur/parkkvarter 
Området består av naturmark omgiven av bebyggelse 
och öppna gräsytor med trädplanteringar.

Vegetation
Vegetationen utgörs av öppna gräsytor som bildar 
ett parkliknande område med stora körsbärsträd 
och buskträd längs Enebyvägen. Söderut fortsätter 
gräsytorna och buskagen och ger Enebyvägen en grön 
karaktär. I norr finns ett område sparad naturmark 
där vegetationen består av hällmarkskog, med en del 
tät vegetation i brynområdena. 

Användning
Promenadstråk, hundrastning, naturlek. Området 
saknar sittplatser.

Skötsel
Bra anpassning av den klippta gräsytan mot 
skogskanten längs den nordöstra delen av området. 

VÄRDEN

Ekologiska värden
Naturmark, grönyta bidrar till biologisk mångfald.

Kulturella värden
Fornlämningar finns i området

Sociala värden
Naturlek, Grön oas, Ro

ANALyS/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Bibehållning av gräsyta mot naturmarken. Fler 
funktioner för att utveckla platsen, t.ex. sittplatser.

MÅLKARAKTÄR

Kvarterspark, natur/parkkvarter. Parkmarksskötsel.

Gamla körsbärsträd vid Enebyvägen

5.  Eneby

1
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Park Kyrkoherdevägen- Komministervägen, Plommonvägen       
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Bergslagsvägen

Storlek 
0,5 ha

Karaktär
Friyta, parkkvarter.
Parkkvarter, extensiv/moderat skött parkmark.
Området består av ett parkkvarter i anslutning till 
Kyrkoherdevägen, Komministervägen. Parken består 
av öppna gräsytor och ett lekområde med lekplats och 
bollplan i grus. Vegetationen i parken består av stora 
uppvuxna träd och buskar. Vid plommonvägen finns en 
mindre lekplats.

Vegetation
Vegetationen i parken består av stora lindar i gräsyta. 
Ett syrénbuskage sträcker sig längs Kyrkoherdevägen 
och ramar in lekplatsen. Kring bollplanen och 
lekplatsen finns även ett större buskage av try.

Användning
Parken utgör en lokal mötesplats i närområdet.

Skötsel
De stora syrénbuskarna mot Kyrkoherdevägen 
skymmer sikten vid entrén till parken. Trybuskarna 
behöver föryngras. Lekplatserna är något slitna.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Blommande- och fruktbärande buskar gynnar insekter 
och fåglar.

Kulturella värden

-
Sociala värden
Bollspel, Lekplats, Picknick

ANALyS/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Syrénbuskaget vid entrén bör beskäras för att 
förbättra sikten och säkerheten. En utredning/
upprustning av lekplatserna och parkvägarna behövs.

MÅLKARAKTÄR

Parkkvarter, parkmarksskötsel.

Parken är Enebys enda närpark

5.  Eneby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Upprustning av lekplatser  och parkvägar  2
2. Skötsel   Föryngring buskage, förbättra sikt vid entré 1
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6. Bromma Kyrka

KARAKTÄR

Stadsdelen är starkt präglad av sin villabebyggelse 
som tillkom från 1900-talets början och framåt på 
initiativ av föreningarna Bromma Villastad och 
Bromma trädgårdar. Syftet var att skapa egna hem åt 
församlingsmedlemmar och att bevara lantligheten 
omkring Bromma kyrka. Karaktären har dock 
förändrats starkt genom att många tomter gradvis 
styckats av och bebyggts med nya villor.

KULTURELLA VÄRDEN

Bromma kyrka är en av landets få rundkyrkor, byggd 
på 1100-talet. Kyrkan har sin karaktär bevarad, 
liksom prästgårdsbebyggelsen och flera byggnader 
som tillkommit under senare sekel. Kyrkskolan som 
byggdes 1864 är fortfarande i drift. 

EKOLOGISKA VÄRDEN

Kring sjön Kyrksjölöten växer en av kommunens 
största fuktlövskogar med artrikt växt- och fågelliv.

SOcIALA VÄRDEN

Naturreservatet Kyrksjölöten är en tillgång för de 
boende. Skolor och daghem bedriver naturundervisning 
i det mycket lättillgängliga naturreservatet. I 
naturområdet Klockstapeln finns kala hälleberg 
med en hänförande utsikt över Bromma. I parken 
Murlindan finns öppna gräsytor som kan användas för 
bollspel samt väl inhägnade ytor med lekredskap. 

Lekplats vid Spångavägen

Utsikt från skogsparti vid Bromma kyrka
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Natur-och Friluftsområden

Kvartersparker

Friytor

N1. Del av Kyrksjölötens naturreservat

Rundkyrkoallén mot Bromma kyrka. Stora lindar. 
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Stadsdelsparker

S1. Klockstapeln

F1. Sparad naturmark, F1a, Terserusvägen F1b, Urban 
Hjärnesväg

F2. Förgårdsmark (ej utmärkt med beteckning på karta)

K1. Murlindan

LEKPLATS
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Del av Kyrksjölötens naturreservat          

Brygga ut i Kyrksjön.

Storlek 
Totalt är reservatet ca 50 ha och större delen ligger 
inom Norra Ängbys stadsdel. Ca 15 ha ligger inom 
Bromma Kyrka stadsdelsområde och ca 3 ha inom 
Riksby.

Karaktär
Naturreservat
Kyrksjölötens naturreservat bildades 1997 och är ett 
tätortsnära naturreservat med ädellövskog rik på 
örter och buskar. Kyrksjön omges av en av stadens 
största fuktlövskogar. Både sjön och omgivande 
skogs- och ängsmarker är fågelrika. Sjön är en av de 
riktigt värdefulla lokalerna för groddjur i Stockholms 
kommun. Kyrksjölötens tydliga De Geermoräner ingår 
i Brommas system av riksintressanta moränryggar. I 
skogsmarkens utkanter finns ängsmarker som hålls 
öppna.

Syftet med naturreservatet är att skydda De 
Geer-moränerna, att säkerställa och utveckla 
områdets biologiska mångfald, samt att säkerställa 
naturområdet för friluftslivet och dess användning 
för naturundervisning. Området är även Natura 
2000-område p.g.a av förekomsten av djuret större 
vattensalamander.

En särskild skötselplan finns för Kyrksjölötens 
naturreservat. 

Vegetation
Större delen av Kyrksjölöten domineras av ädellövskog 
med ek och lönn. Inslag av gran finns på näringsrika 
sluttningar och tall, björk och asp där jordtäcket är 
tunnare. Mot ängsmarkerna finns täta bryn med 
slån. Skogen har en rik buskflora med hassel, måbär, 
skogstry och brakved. Örtfloran domineras av vitsippa, 
blåsippa, liljekonvalj och lundgröe.  Fuktlövskogen 
med al och björk upptar ett område på nära 12 ha. 

Runt sjön finns en vassbård med smalbladig kaveldun, 
starr och kärrbräken. På sjöns botten växer rödsträfse 
som är upptagen på artdatabankens listor för hotade 
arter. Förekomsten av rödsträfse här är den enda i 
kommunen.

Skötsel
Enligt särskild skötselplan.

Tillgänglighet och trygghet
Det finns en enklare gångväg runt sjön och två bryggor 
i sjön, en i söder och en i norr.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Kyrksjölöten utgör en livsmiljö för flera hotklassade 
arter. Kyrksjöns tillrinningsområde är ekologiskt 
särskilt känsligt Andelen mark med naturlig 
vegetation bör inte minskas inom området och 
tillrinningen till sjön bör öka. Kyrksjön är en viktig 
lokal för groddjur, bl.a större vattensalamander, som 
är fridlyst. Den finns troligen bara på tre lokaler 
i Stockholms kommun, varav Kyrksjön är en. I 
omgivningarna kring sjön finns goda fågellokaler. 
Bl.a finns fiskgjuse, häger, duvhök, stenknäck, 
svarthakedopping och mindre hackspett. De är 
uppförda på Artdatabankens hotlistor.

Kulturella värden
På 1600-talet var de öppna områdena uppodlade 
och strandängarna kring sjön var goda slåtterängar. 
Skogsmarken utnyttjades till löv- och virkestäkt. 
Hävden upphörde i början av 1900-talet och träd 
började växa kring sjön. Fuktlövskogen har alltså 
etablerats under föregående sekel. Området nyttjades 
efter detta för rekreation och en promenadväg runt 
sjön anlades på 30-talet. På en höjd söder om sjön 

6. Bromma kyrka
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Del av Kyrksjölötens naturreservat       
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finns ett järnåldersgravfält med 20 gravar. Från 
Kyrksjölöten och söderut sträcker sig ryssmuren, som 
enligt legenden byggdes av ryska krigsfångar i början 
av 1700-talet. Troligen byggdes den som en ägogräns 
till Åkeshovs slott.

Sociala värden

Bad, Grön oas, Naturlek, Picknick, Vild natur, Ro, Löpträning, 
Skogskänsla
Kyrksjölöten är ett viktigt närrekreationsområde med 
möjligheter att motionera, promenera, åka skridskor 
och skidor. Ett el-ljusspår finns i skogsområdet. Det 
finns två bryggor i sjön men ingen officiell badplats och 
kontinuerliga badvattenprover tas inte. Ibland ordnas 
rundturer för fågelskådare och området används 
i naturundervisningen av förskolor och skolor. Ett 
område med kolonilotter finns i norra delen.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Enligt särskild skötselplan. 

MÅLKARAKTÄR

Naturreservat

6. Bromma kyrka

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel   Enligt särskild skötselplan   1  
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 Klockstapeln         
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Storlek
10,9 ha

Karaktär
Stadsdelspark, naturområde.
Området utgörs av ett kuperat skogsparti i anslutning 
till Bromma kyrkogård. På en höjd i området finns 
kyrkans klockstapel. Området utgör en del av den 
sammanhängande grönstrukturen kring Bromma 
Kyrka och Murlindan. Områdets norra del mynnar ut 
i Nälstastråket som sträcker sig mot Beckomberga och 
Riksby.

Vegetation
Vegetationen i området består av blandskog 
med synliga berghällar. Västra delen utgörs av 
hällmarktallskog med en del tätare vegetation av 
bl.a. björk och lönn. Östra delen utgörs av en brant 
sluttning, med mycket tät lägre blandad lövvegetation.

Användning
En asfalterad gångväg passerar från Bromma kyrkväg 
mot Bällstavägen. Området är kuperat och från högsta 
punkten har man utsikt över stora delar av Bromma 
i sydväst. I söder finns en lekplats i anslutning till en 
förskola. I östra delen av området finns inga stigar 
och vegetationen är svårforcerad. Det leder till att den 
delen av området inte används i större utsträckning.

Skötsel
I östra delen vid gångvägen mot Bromma flygplats 
har vegetationen tillåtits växa igen och är tät och 

svårforcerad.

Tillgänglighet/ trygghet
Öppningen genom staket till gungorna vid lekplatsen 
är för smal och inte tillgänglighetsanpassad för 
rullstol. Den täta vegetationen i östra delen kan göra 
att området uppfattas som slutet och otryggt. 

VÄRDEN

Ekologiska värden
Området innehåller en del gammal skog och död ved, 
vilket är potentiella livsmiljöer för insekter.

Kulturella värden
Det finns fornminnen i området.

Sociala värden
Utsikt, Lekplats, Ro

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Kopplingen mellan Bromma kyrka och Nälstastråket 
är svag. Sambandet kan förbättras genom att anlägga 
en gångväg i östra delen av området. Den delen 
skulle då också få fler användningsmöjligheter. Den 
täta vegetationen bör gallras närmast gångvägen vid 
Bromma flygplats för att öka tryggheten. Lekytorna 
vid lekplatsen bör tillgängliggöras.

MÅLKARAKTÄR

Stadsdelspark, naturområde. Intensiv 
naturmarksskötsel.

Utsikt över Bromma

6. Bromma kyrka

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Ny gångväg mot gångstråk i öster   2
2. Investering   Förbättra tillgängligheten på lekplatsen  1
3. Skötsel   Gallring av vegetation    1

1

2

3
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BESKRIVNING

Storlek 
1,4 ha

Karaktär
Kvarterspark, parkkvarter i anslutning till Bromma 
kyrkogård, Terserusvägen och Spångavägen. Området 
har flera funktioner, bl.a. en bollplan i grus och 
lekplats.

Vegetation
Vegetationen utgörs av stora öppna gräsytor i 
nordöst som sträcker sig genom området mot söder. 
Träden består av stora uppvuxna lönnar och oxel. Vid 
lekytorna finns prydnadsapel och buskplanteringar.

Användning
De stora öppna gräsytorna har många 
användningsmöjligheter och utgör ett karaktäristiskt 
inslag i miljön. Lekplatsen och bollplanen används 
av boende i närområdet. Området används som 
gångstråk mellan Spångavägen och Terserusvägen 
och ligger även i anslutning till det sammanhängande 
grönområdet vid Bromma Kyrka. Backen mot 
Terserusvägen används som pulkabacke vintertid.

Skötsel
Den västra gångvägen i parken har försämrad 
tillgänglighet. Asfalten är ojämn och sliten. 

Tillgänglighet/ trygghet
Parken har centralt läge i Bromma kyrka, längs 
Spångavägen. Den ligger lättillgängligt, nära 
omgivande bebyggelse. Staketen kring lekutrustningen 
hindrar tillgängligheten och delar upp området i tre 
delar.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Området är del av den sammanhängande 
grönstrukturen vid Bromma kyrkogård och 
Klockstapeln.

Kulturella värden

Sociala värden
Grön oas, Picknick, Ro, Lekplats, Bollspel, Pulkabacke

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Staketen kring lekutrustningen bör tas bort eller 
minskas i omfattning för att öka tillgängligheten. 
Upprustning av asfaltsvägar för att förbättra 
tillgängligheten.

MÅLKARAKTÄR

Kvarterspark, parkkvarter. Intensiv parkmark.

Lekytor i parken

6. Bromma kyrka

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Upprustning av gångytor i asfalt för att 
    förbättra tillgängligheten    1
2. Investering   Upprustning lekytor    2   
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Sparad naturmark Urban Hjärnesväg, Terserusvägen        6. Bromma kyrka

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
-    -          
  

Naturmark vid Urban Hjärnes väg
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Storlek

1,3 ha 

Karaktär
Friytor, naturkvarter
Områdena består av sparade naturmarkspartier i 
kvarter mellan villatomter. 

Vegetation
Vegetationen i områdena består av tät blandskog. 

Användning
Det finns stigar genom båda områdena och vid 
Terserusvägen även trappor som leder genom området. 
Områdena ligger något svårtillgängligt och den täta 
vegetationen gör att områdena antagligen mest 
används av boende i närområdet.

Skötsel
Områdena sköts extensivt och har tät vegetation.

Tillgänglighet och trygghet
Områdena ligger svårtillgängligt mellan villatomter 
och har otydliga entréer

VÄRDEN

Ekologiska värden
Den täta vegetationen i samband med omgivande 
villatomter gör att områdena har värde som lokala 
spridningszoner. Området vid Urban Hjärnes väg 
innehåller DeGeer-moräner.

Kulturella värden

Sociala värden
Naturlek. 

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Nuvarande skötsel bedöms som tillräcklig.

MÅLKARAKTÄR

Friytor, extensiv naturmark.
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 Förgårdsmark          
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6. Bromma kyrka

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Skötselplan för förgårdsmark och alléer   1

Storlek

1,3 ha 

Karaktär
Friytor, förgårdsmark, alléer, platsbildningar i 
vägmiljöer.
Många av gatorna i Bromma kyrka har vältilltagen 
förgårdsmark, med gräsytor och alléer, vilket gör att 
gatorna i området uppfattas som gröna. Största delen 
av vegetationen i vägmiljön består av gräsytor och 
äldre alléträd.

Vegetation
Spångavägen: Lind
Spångavägen (norra delen): yngre lindar.
Rundkyrkoallén: Lind
Gliavägen: Lind
Vultejusvägen: Gräsytor, björkar, naturmark
Bromma kyrkväg: Lönn

Användning
Vegetationen i vägmiljö utgör ett visuellt 
karaktärsgivande inslag i Bromma kyrka och de gamla 
uppvuxna alléerna ger både identitet upplevelsevärden 

Skötsel
Planteringarna och alléerna i vägmiljö är i bra 
skick. Nyplantering har skett vid norra delen av 
spångavägen.

Tillgänglighet och trygghet

VÄRDEN

Ekologiska värden
Alléerna utgör hemvist för insekter och fåglar och 
fungerar som ekologiska spridningszoner.

Kulturella värden

Sociala värden
-

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

En skötselplan för alléernas framtida utveckling bör 
utarbetas för att säkerställa återväxten.

MÅLKARAKTÄR

Friytor, förgårdsmark- vägmiljöer. Parkmarksskötsel.

Förgårdsmark, allé. Gliavägen
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7. Nockebyhov

KARAKTÄR

Nockebyhovs bostadsbebyggelse är varierad till form 
och kategori men till stora delar typisk för svensk 
1950-talsarkitektur med ett kvalitetspräglat byggande.  
Naturvärdena har prioriterats i planeringen och 
bebyggelsen har underordnats landskapet. Norra 
delen utgörs av naturreservatet Judarskogen med 
sjön Judarn, omgiven av fuktlövskog och tydliga 
moränformationer.

KULTURELLA VÄRDEN

Stadsdelens äldsta bebyggelse är från 1700-talet 
tillhörande Åkeshovs gård. Färjeläget för trafik till 
Lovön låg vid nuvarande Ängbybadet fram till 1689. 
På sluttningen ned mot Mälaren ligger ett tiotal 
sommarbostäder byggda på 1910-talet som utgör en 
kulturhistoriskt intressant helhetsmiljö. 
Området genomlöps både i den slutna skogen och på 
öppna fält av den sk ryssmuren som enligt traditionen 
uppfördes av ryska krigsfångar på 1700-talet. Troligen 
byggd som ägogräns till Åkeshovs gård.

EKOLOGISKA VÄRDEN

Judarskogens naturreservat bildades 1995 med 
syfte att utveckla områdets biologiska mångfald 
samt säkerställa området för friluftslivet och 
dess användning för naturundervisning. Området 
har ett rikt fågelliv och flora. Kring sjön Judarn 
finns fuktlövskog som utgör en livsmiljö för bl a 
vattensalamander och andra groddjur. 

SOcIALA VÄRDEN

I Judarskogen finns möjligheten att ströva fritt och 
uppleva ostörd skogskänsla, även om skogen är relativt 
liten. Det finns flera öppna gläntor som är utmärkta 
utflyktsplatser.
Utmed Mälaren finns en strandpromenad, 
Gubbkärrsskogen, med god vattenkontakt och 
variationsrik natur. 
Äldreboende har funnits invid Nockebybron 
sedan 1913 och utgör idag en ovanligt stor del 
av bebyggelsen. I stadsplanen från 1949 anvisas 
anpassning till terrängen och entréer i direktkontakt 
med naturen, vilket ansågs särskilt viktigt med tanke 
på äldres behov.

Blockterräng
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Natur-och Friluftsområden

Stadsdelsparker
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N1. Judarskogens naturreservat  

S1. Gubbkärrsskogen

K1. Ängbybadet
K2. Rimiparken 
K3. Åkeshovs arboretum
K4. Drottningholmsvägen, GIII:s väg, Åkeshovsvägen N1. F1. 

F2. 
F3. 

F4. F5. 

K1. 

K2. 

K4. 

S1. 

K3. 

Judargläntan 

Åkeshovs slottspark

Ryssmursängen

F1. Gubbkärrsvägen, nedre delen av Ferievägen
F2. Ferievägen, Tyska bottens väg, Mälarblick 
F3. Tältgatan, Gubbkärrsbacken, Ceremoniskogen
F4. Fagerviksvägen, Ryssmursvägen
F5. Åkeshovsvägen

LEKPLATS
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7. Nockebyhov

Storlek 
Ca 95 ha varav ca 82 ha inom Nockebyhov.

Karaktär
Naturreservat
Judarskogens naturreservat som bildades 1995 
är Stockholms första naturreservat har stora 
landskapsvärden och en rik natur. Området består av 
blockrik skogsmark med riksintressanta landformer, 
en central sjö och öppna gläntor. De öppna ytorna var 
en gång jordbruksmark. I området finns tydliga spår 
efter inlandsisen som lämnade trakten för ca 10.000 år 
sen. Här finns stora flyttblock och särskilt intressant 
är De Geer-moränerna som är synliga som upphöjda 
moränryggar i reservatet.

Syftet med naturreservatet är att De Geermoränerna, 
säkerställa och utveckla områdets biologiska mångfald 
och dess användning för naturundervisning och 
säkerställa naturområdet för det friluftslivet. Området 
är även Natura 2000-område p.g.a. av förekomsten av 
djuret större vattensalamander.
En särskild skötselplan finns för Judarskogens 
naturreservat. 

Judargläntan 

Område inom 

södra  Ängby

Åkeshovs slottspark

Ryssmursängen

Judarskogen
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    Judarskogens naturreservat            7. Nockebyhov

ÅTGÄRD    BESKRIVNING                PRIORITET
1. Skötsel   Enligt särskild skötselplan    1 

Vegetation
I Judarskogen är naturen omväxlande med 
öppna ängsytor och skogsmarker varierade med 
hällmarkstallskog, lövskog/blandskog och fuktlövskog/
sumpskog intill sjön. 
På de öppna ängarna finns åkerholmar och i 
skogskanten brynzoner med täta snår av rönn, vide, 
nyponrosor och slån. Vegetationen i området finns 
utförligt redovisad i naturreservatets beskrivning. 
Inom reservatsområdet ligger också Ryssmursängen. 
Det är en öppen hage med ett brett dike längs ena 
kanten. Väster om diket finns gles ädellövskog med 
parkkaraktär.

Användning
Området ligger lättillgängligt och är ett mycket 
populärt utflyktsmål för bl.a. promenader, joggning och 
naturupplevelser under alla årstider. 

Skötsel
Enligt särskild skötselplan.

Tillgänglighet och trygghet
Området ligger bra till för kollektivtrafik med 
tunnelbanestationent Åkeshov i nordöstra utkanten. 
Runt sjön finns en ridstig anlagd och en promenad 
runt sjön tar ca en timme. Mindre stigar finns i hela 
området. Det rör sig många människor i området 
dagtid vilket ger en känsla av trygghet. 

VÄRDEN

Ekologiska värden
I områdets centrala del ligger sjön Judarn med 
fiskar som abborre, mört och ruda. I norr omgärdas 
sjön av våtmarker som utgör en livsmiljö för bl a 
vattensalamander och andra groddjur.
Två dammar finns anlagda för att än mer förbättra 
livsförhållandena för groddjur. 
Området har ett rikt fågelliv och en rik flora. Söder 
om sjön är naturen starkt kuperad med grova träd 

och blocksamlingar. Här häckar bl a spillkråka och 
tofsmes. Även duvhök finns i området.
Vattendrag är viktiga livsmiljöer för insekter och 
groddjur. Diket över Ryssmursängen är djupt men 
sällan helt vattenfyllt. Brynen kring ängen är viktiga 
för olika fågelarter . Tillrinningsområdet till Judarsjön 
är klassat som ekologiskt känsligt tillrinningsområde.

Kulturella värden
Från Kyrksjölöten och söderut sträcker sig ryssmuren, 
som enligt legenden byggdes av ryska krigsfångar 
i början av 1700-talet. Troligen byggdes den som 
ägogräns till Åkeshovs slott. Vid Ryssmursängen finns 
två äldre torpstugor . Torpen hyrs ut och har ingen 
för allmänheten öppen funktion. I reservatet finns 
fornlämningar.

Sociala värden
Skogspartierna fungerar som gröna oaser och ger 
upplevelse av vild natur och skogskänsla. Här ges 
möjlighet till ro, men också olika former av naturlek.
De öppna ytorna, som t ex Judarängen används som 
fria gröna oaser för naturlek, picknick, ro.
Vid Åkeshovs ridhus används området för ridning.

Två anordnade grillplatser med grill och sittstockar 
finns nere vid sjön. Här finns också livbojar. 

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Enligt särskild skötselplan.

MÅLKARAKTÄR

Naturreservat
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7. Nockebyhov

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Förbättra länken mellan Gubbkärrsskogen 
    och Rimiparken, asfalt lika övriga stråket.  1
2. Investering   Belysning längs gångvägen   3
3. Investering   Skötselplan med ekologisk inriktning  1
 

Storlek 
6,1 ha

Karaktär
Stadsdelspark, naturområde
Gubbkärrsskogen utgör en del av Görvälnkilen som 
sträcker sig från Upplands-Bro längs Brofjärden 
ner till Judarn. Gubbkärrsskogen består av en 
strandremsa med en strandpromenad som sträcker 
sig från Ferievägen och Gubbkärrets koloniområde till 
Rimiparken vid Nockebybrons fäste. Den ingår i ett 

parksystem som gör det möjligt att röra sig till fots 
längs vattnet från Hässelby till Alvik. Systemet av 
natur och parker i sluttande terräng fungerar också 
som en spridningskorridor för djur och växter.

Gubbkärrsskogen utgörs till största delen av en 
strandzon nedanför den höga förkastningsbranten
mot Mälaren med badklippor och naturstränder. 
Stora delar av förkastningsbranten mot söder är 
svårtillgänglig pga den mycket branta terrängen. 
Bergskanten bildar en dramatisk fond från 
vattensidan. Promenadvägen fortsätter vidare norrut 
fram till Ängbybadet.

Vegetation
Vegetationen i sydsluttningen består i huvudsak av 
tall, ek, lönn, ask, hägg och slån. I de fuktiga partierna 
finns bestånd av klibbal och sälg.

Användning
Gubbkärrsskogen är en värdefull friyta med regionalt 
värde. Den erbjuder promenadstråk med stora 
naturupplevelser, god vattenkontakt och möjligheter 
till bad. Närheten till kolonilottsområdet tillför fina 
trädgårds- och blomsterupplevelser.

Skötsel
Upprätthållande av varierad vegetation med utblickar 
över vattnet. 

Tillgänglighet och trygghet
Tillgängligheten är god där gångvägen är asfalterad. 
Ingen belysning finns i Gubbkärrsskogen.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Spridningskorridor mellan Judarnskogen och 
Grimstaskogen/Mälaren. Det lummiga koloniområdet 
har stor betydelse för djur och växters möjlighet att 
skyddat röra sig mellan naturområdena. Den gröna 
länken försvagas av vägar, framför allt den trafikerade 
Gubbkärrsvägen, som utgör en barriär. 
Den vegetationsklädda strandzonen fungerar som ett 
biologiskt filter. Den tar upp näringsämnen, främst 
kväve och minskar på så sätt utsläppen till Mälaren. 
En mindre sträcka nedanför Kv Recipienten utgörs av 
opåverkad strand och klassas som ekologiskt särskilt 
känsligt område.

Kulturella värden

Sociala värden

Bad, grön oas, naturlek, picknick, promenader, ro, utsikt

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

En skötselplan med ekologisk inriktning för gallring 
och skötsel bör upprättas. Målet är att behålla 
mångfalden och omväxlingen mellan frodig växtlighet 
och öppna partier med utsikt. Stråket mellan 
Gubbkärrsvägen och Rimiparken behöver förbättras. 
Belysningen längs gångvägen vid vattnet behöver 
förbättras.

MÅLKARAKTÄR

Naturområde, intensiv naturmark

Gångstråk i Gubbkärrsskogen

1
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7. Nockebyhov
Storlek 
2,2 ha

Karaktär
Kvarterspark, strandpark, badplats.

Vegetation
Strandparkens karaktär ges framför allt av storvuxna 
tallar på i övrigt öppna gräsytor. En del större björkar 
och ädellövträd som ek och lönn växer i kanten kring 
de öppna ytorna.

Användning
Ängbybadet är en populär badplats med sandstrand 
och flera allmänna badbryggor. Den stora öppna 
gräsmarken ovanför stranden används som 
rekreationspark. Vid stranden finns en lekplats 
med gungor. Ängby camping intill är öppen för 
husvagnscamping året runt. Här finns stugor för 
uthyrning och tältplatser. En minigolfbana ligger i det 
öppna området mellan campingområdet och badet. Vid 
höjden intill finns en vattenrutschbana. 

Skötsel
Badplatsen med stora klippta gräsytor, grusvägar 
och sandstrand kräver intensiv skötsel under 
sommarhalvåret. Här finns relativt många soffor och 
picknick-bord och andra anläggningar som används 
mycket och behöver ses över med jämna mellanrum. 

Tillgänglighet och trygghet
Läget intill Gubbkärrsvägen och de grusvägar som 
korsar området ger god framkomlighet men området 
är inte tillgänglighetsanpassat. Till strandens västra 
del finns ingen gångväg. Området är öppet och 
överblickbart. 

VÄRDEN

Ekologiska värden
I Stockholm grönkarta är stranden vid Ängbybadet ned 
till Gubbkärrskogen utmärkt som ekologiskt särskilt 
känslig strand. 

Kulturella värden
Campingen och sommarstugeområdet med hus från 
1910- och 20-talet klassas som ”annan kulturmiljö av 
särskild betydelse” av Stockholms stadsmuseum. Badet 
invigdes 1936 och lokala föreningar var drivande i att 
badanläggningen kom till stånd. Badet var ett viktigt 
försäljningsargument när det gällde att få familjer att 
flytta till Södra Ängby. 

Sociala värden
Bad, Folkliv, Grön oas, Lekplats, Naturlek, Picknick, Ro, 
Utsikt

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

En längsgående promenadväg anläggs som förbinder 
strandpromenaden från Gubbkärrsskogen i söder, förbi 
Ängbybadet och västerut mot Blackebergsskogen.

MÅLKARAKTÄR

Strandpark med naturmarkskaraktär, intensiv 
parkmarksskötsel.

Vinterbild, Ängbybadet

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Utredning/nyanläggning av gångväg västerut 2
      

1
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7. Nockebyhov

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Utredning/upprustningsförslag 
    funktion, gestaltning av platsen   2
2. Investering   Gångvägen mot Gubbkärrskogen asfalteras 1
3. Investering   Utredning/upprustning för att öka 
    tillgängligheten till vattnet   2

Storlek 
1,4 ha

Karaktär
Kvarterspark, parkkvarter
Parken ligger i ett väldefinierat landskapsrum 
med vackra utblickar. Öppen kvarterspark belägen 
invid och delvis under Nockebybrons fäste. Mellan 
huslängorna i Ordenskvarteren finns allmänningar 
avdelade med träplank. Planken är rumsskapande 
men motverkar upplevelsen av allmän park eller plats. 
Det är uppkört och lerigt där gångvägarna ansluter till 
körvägar.

Vegetation
Kring Rimiparken växer stora ekar, en del 
sönderfallande, i ett öppet landskapsrum med tunt 
fältskikt. En del andra större lövträd finns närmare 

Nockebybron bl.a björk, sälg och en riktigt stor al. 
Runtom lekplatsen finns buskplanteringar med rosor 
som blivit höga och skyddar lekplatsen för vind. En 
zon mellan Ordenskvarteren och lekplatsen har mer 
parkkaraktär med spridda träd som lönn, alm och 
en del solitärbuskar. Genom allmänningarna löper 
gångvägar av grus kantade med träd bl.a äppelträd 
och en jättelik asp.

Användning
Rimiparken är den enda kvartersparken i södra 
Nockebyhov. Lekplatsen är inhägnad och här 
finns bodar för redskap. Det finns en grillplats 
och sittplatser med utsikt mot ett storskaligt 
landskapsrum med vattenkontakt. Lekparken är en 
viktig mötespunkt för dagmammor och barnfamiljer 
och har ett värde som Nockebys kvarterspark. Hela 
området utgör en intressant målpunkt längs Mälarens 
strandpromenad.

Skötsel
Lekplatsens utrustning, bodar och inhägnad är 
slitna. Rosbuskarna som inramar platsen är täta och 
högvuxna vilket är positivt för att skapa lä men ger 
vildvuxet intryck. Det finns risk för nedfallande grenar 
från de äldre träden i ekbacken. Gångvägen mot 
Gubbkärrskogen är inte asfaltbelagd utan mer som en 
upptrampad lerväg/grusväg.

Tillgänglighet och trygghet
Överblickbarheten på lekplatsen försvåras av de höga 
buskarna men är acceptabel, liksom tillgängligheten. 
Klätterställningen står upphöjd i en sandyta 
omkringbyggd med en hög sarg. 

Lekytor 

VÄRDEN

Ekologiska värden
De gamla ekarna är värdefulla potentiella livsmiljöer 
för insekter. Ekbacken ansluter till ett ekologiskt 
värdefullt område med opåverkad strandkant. 
Området ligger som avslutning på strandpromenaden 
från Gubbkärrsskogen.

Kulturella värden
Bebyggelsen är klassad som ”kulturhistoriskt 
värdefullt område” enl. PBL 3:12. De terränganpassade 
bostadskvarteren med insprängd natur är särskilt 
värdefulla. 

Sociala värden
Grön oas, lekplats, naturlek, picknick, ro, promenader, 
utsikt, vattenkontakt, skridsko.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Området upprustas till utvecklad parkkaraktär, 
passagen under bron görs i ordning och förbinds med 
en förlängd strandpromenad österut. 
Lekparken upprustas och tillgängligheten förbättras. 
Vid allmänningarna mellan husen i Ordenskvarteren 
bearbetas anslutningarna av gångvägar mot körvägar. 
Den direkta tillgängligheten till vattnet förbättras.

MÅLKARAKTÄR

Kvarterspark/målpunkt som en del i den naturlika 
strandpromenaden. Intensiv parkmarkskötsel.

2
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7. Nockebyhov

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   En utvecklingsplan tas fram för arboretet  2 
2. Investering   Komplettering med fler arter   2
3. Skötsel   Fackmässig översyn av trädens status  1
    

Storlek 
0,8 ha

Karaktär
Kvarterspark, parkkvarter
Åkeshovs arboretum ligger vid Åkeshovs gård alldeles 
nära t-banan. Arboretet är utformat som pedagogisk 
park och är omgärdat av en klippt hagtornshäck.
Parken består av klippta gräsytor med olika träd och 
en cirkelformad anlagd entréplats med blommande 
buskplanteringar och bänkar. En grusgång leder i en 
promenadslinga genom parken.

Vegetation
Åkeshovs arboretum anlades 1998. Här finns ett 60-tal 
av de vanligaste parkträden och några mindre vanliga. 
Varje träd finns beskrivet på separata skyltar med 
uppgift om härkomst, växtplats, växtsätt, härdighet 
och användning. Skyltarna har även blindskrift.  

Användning
Arboretet används i skolundervisningen och fungerar 
också som en lugn plats för promenader och vila.

Skötsel
Planteringarna i arboretets entréyta ogräsrensas och 
hålls i ordning.
Gräsytorna klipps. Skyltarna som beskriver träden är i 
huvudsak på plats.
Ingen skötsel sker för närvarande av arboretets 
innehåll, de planterade träden.

Tillgänglighet och trygghet 
Tillgängligheten är god. Ingen belysning finns i parken 
men området känns ändå övervakat genom närheten 
till tunnelbaneperrongen.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Grönyta i direkt anslutning till Judarnreservatet.

Sociala värden
Arboretet har ett unikt socialt värde genom att det 
sprider kunskap om våra vanligaste parkträd. Hit 
kan man komma för att titta på uppvuxna träd och 
samtidigt få veta namnet.

Kulturella värden

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

En utvecklingsplan behövs för att ta till vara och 
utveckla den unika anläggningen. Befintliga träd 
behöver förnyas/ses över, några är i dåligt skick med 
stamskador mm. En komplettering med flera arter 
skulle öka platsens värde som pedagogisk park.

MÅLKARAKTÄR

Parkkvarter, Intensiv parkmark. Hålla kvar arboretets 
karaktär av pedagogisk, lite avskild studiepark. Ett 
arboretum för framtiden där träden tillåts stå och växa 
till sig. Parkmarksskötsel.

Arboretet sommartid
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7. Nockebyhov

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Lekplats rustas upp, tillgänglighetsanpassas.  1
2. Skötsel   Gallring av vegetation i området kring 
    reningsverket     2  

Storlek 
Ca 4 ha 

Karaktär
Kvarterspark, naturområde, Friyta parkstråk
Förgårdar och sparad naturmark, lekplats samt 
gräsyta vid Nockeby reningsverk. En kraftledningsgata 
skär genom området i söder.

Vegetation
Utmed Åkeshovsvägen finns en smal bruksgräsmatta. 
Framför Betelseminariet står två rader lönnar. 
Zonen av gräs övergår på östra sidan om 
Drottningsholmsvägen till en trädallé. På var sida 
om Drottningsholmsvägen finns impedimentsytor 
motsvarande en tomtstorlek varav en tas i anpråk 
som trafikyta. Mellan kvarteret Gaffeln och Skeden 
ligger en lekplats med högvuxna busksnår intill. I 
korsningen med Gustav III:s väg finns en ekbacke 
med stora stenblock. Större delen av ekbacken 
har instängslats inom den nybyggda förskolans 
område. Naturmarkspartier har sparats i kanten av 
bebyggelsen intill Gustav III:s väg och där finns även 
klippta gräsytor.
Det stora plana området mellan Nockebyskogen och 
Drottningholmsvägen kantas av björk. Enstaka dungar 
med lövträd förekommer på det öppna gräsfältet.

Användning
Gräsfältet vid Nockeby reningsverk används för 
bollspel, exempelvis fotboll trots en ojämn gräsyta. 
Inverkan av trafikbuller är påtaglig vilket gör området 
mindre attraktivt för vistelse. På lekplatsen vid kv. 

Gaffeln finns gungor och en klätterställning. Den plana 
gräsytan intill med enstaka träd kan användas för 
spontanlek.

Skötsel
Klippta gräsytor.

Tillgänglighet och trygghet 
Området har bitvis otydliga entréer in mot de gröna 
ytorna. Området kring reningsverket kan uppfattas 
som ej överblickbart på grund av en viss igenväxning. 
Lekplatsen är överblickbar men sittplatserna i strid 
sand är svåra att nå och lite otillgängliga.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Området ansluter till ett ekologiskt särskilt värdefullt 
område längs Mälaren.

Kulturella värden
Området är klassat som kulturhistoriskt värdefull 
miljö enligt Stockholms stad. 

Sociala värden
Lekplats, Naturlek, Grön oas

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Klätterlek tillgänglighetsanpassas, buskage kring 
lekplats föryngras. 

MÅLKARAKTÄR

Naturområde, naturmarksskötsel. Parkkvarter, 
parkmarksskötsel.

Bromma reningsverk, Nockebydelen

2
1
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7. Nockebyhov

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Gångvägsförbindelse Tyska bottens väg-
    Gubbkärrsvägen     2
2. Skötsel   Gallring av vegetation i naturområden  2   

Storlek 
1,6 ha

Karaktär
Friytor, Förgårdsmark. Parkmark, naturmarksytor vid 
vägar, impediment.

Vegetation
Vegetationen utmed Gubbkärrsvägen varierar starkt. 
Västra delen präglas av den skogsvegetation som 
finns på vägens båda sidor. Genom campingområdet 
på södra sidan tränger hällmarkstallskogen fram. 
Ned mot Ferievägen är vegetationen mer av 
fuktlövskogskaraktär. En storvuxen ek finns i den 
södra delen. 
Nordväst om skolområdet är terrängen mer låglänt 
och här växer sälg, björk och en del vass. Vid Tältgatan 
växer en del ädellövträd som bok och ek och längre 
österut tar hällmarkstallskogen vid igen med stora 
tallar nära vägen.

Användning
Gubbkärrsvägen ligger i kanten på Judarskogens 
naturreservat och är ett av flera viktiga trafik- och 
gångstråk genom området.

Skötsel
Ytorna kring korsningen med Tältgatan sköts som 
parkmark. En del kornell har planterats och området 
hålls öppet kring ädellövträden. Naturmarken kring 
koloniområdet är viktigt som del av Ängskilen men ser 
allmänt igenvuxen ut.

Tillgänglighet och trygghet
Ferievägen har en viktig funktion som 
tillgänglig förbindelse mellan Judarnskogen och 
Gubbkärrsskogen.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Området Ängskilen pekas ut som ekologisk 
spridningsväg mellan Judarnskogen och Mälaren. 
Den lite igenväxta karaktären ger skydd åt djur som 
rör sig igenom området.

Kulturella värden
De unika villorna kring Ferievägen är byggda 1940-
50. Gubbkärrs gård låg vid Ängskilen mellan 1867 och 
1952 då den revs. 

Sociala värden
Promenader
Gångstråken förbinder Gubbkärrsvägen, Ferievägen 
och strandområdet. Det omtyckta koloniområdet 
mellan gångstråken har ett stort socialt värde som 
aktivitets- och samlingsplats.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Gallring av uppslag i naturområden. Anordnade 
av en gångförbindelse vid bollplanen mellan 
Gubbkärrsvägen och Tyska bottens väg. 

MÅLKARAKTÄR

Naturmarksytor, intensiv naturmarksskötsel

Gubbkärrsvägen

BP: Bollplan 

1
2
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7. Nockebyhov

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel   Fria siktlinjer från utkiksplatser 
    mot Mälaren     2

Storlek 
1,6 ha

Karaktär
Friytor, förgårdsmarker, naturmarkspartier mellan 
bostadskvarter.

Vegetation
Norrslänterna mot Tyska bottens väg är skogbevuxna 
med gran, björk och rönn. En lägre buskflora 
med inslag av sly finns i sydsluttningen nedanför 
Mälarblick. Bebyggelsen ligger framför allt på 
höjderna och i sydsluttningarna. Vegetationen är den 
som sparades i och med bebyggelsen, större tallar, ekar 
och björkar finns mellan kvarteren. 

Användning
Området mellan Tyska Bottens väg och Mälarblick 
kallas Hundskogen och används bland annat för 
hundpromenader. 

Skötsel
Trappvägen genom Hundskogen har nyligen fått 
förbättrad belysning. En del slyröjning har utförts och 
behöver göras kontinuerligt för att hålla öppet kring 
trappvägen.

Tillgänglighet och trygghet
Området är starkt kuperat men relativt tillgängligt 
genom att man kan följa gator och trottoarer parallellt 
med terrängkurvorna. Området upplevs som tryggt 
med belysning och låg bebyggelse i gatuliv. 

VÄRDEN

Ekologiska värden
Det högt belägna lite otillgängliga området fungerar 
som fristad och ekologisk spridningsväg för växter och 
djur. 

Kulturella värden
Bebyggelsen är klassad som ”kulturhistoriskt 
värdefullt område” enl. PBL 3:12. De terränganpassade 
bostadskvarteren med partier av sparad natur är 
särskilt värdefulla. Kedjehusen på Mälarblick är 
byggda under 60-talet.

Sociala värden
Utsikt, Naturlek
Från övre delen av Ferievägen har man en hänförande 
utsikt över Mälarens vatten, Kärsön, Drottningholms 
slott m.m. Friytornas värde består i övrigt av att 
naturmiljöerna kan disponeras för vistelse och fri lek. 

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Siktlinjer över Mälaren från utsiktsplatserna hålls 
öppna.

MÅLKARAKTÄR

Friytor med intensiv naturmarksskötsel.

Utsikt mot Mälaren
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 Tältgatan, Gubbkärrsbacken, Ceremoniskogen     
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7. Nockebyhov

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Skyltning, platsernas namn   2
2. Skötsel   Ev. förhandla skötsel av förgårdar    2
      

Storlek 
1,8 ha

Karaktär
Friytor, naturmarkspartier och förgårdsmark mellan 
bostadskvarter.

Vegetation
Ett litet skogsparti med stora tallar, gran och 
björk ligger insprängt i kvarteret bakom radhusen 
på Tältgatan. I anslutningen mot bebyggelsen 
finns en relativt tättbevuxen zon med hägg och 
lägre buskskikt. Samma skogbevuxna band som 
sparats vid bebyggelsen tillhörde norrslänten vid 
Gubbkärrsbacken. Ceremoniskogen är ett mindre 
naturparti med ett lätt krontak av lönn, ek och tall, 
intill Ceremoniens värdshus. 

Användning
Ceremoniskogens slingrande parkväg används för 
promenader, speciellt av boende vid servicehuset. 
Skogspartierna vid Tältgatan och Gubbkärrsbacken 
har anslutningar till omgivande allmänningar men 
används främst av de boende i intilliggande kvarter. 

Skötsel
Vegetationen kring gångvägarna i skogspartierna är 
välskött. En del prydnadsbuskar vid Tältgatan är mer 
skötselkrävande. För att behålla den fina anslutningen 
till tomtmarken behövs löpande gallring.

Tillgänglighet och trygghet
Gångvägen i Ceremoniskogen och entréerna till 
skogspartiet vid Tältgatan har räcken som ger extra 
god tillgänglighet. 

VÄRDEN

Ekologiska värden
De lite otillgängliga områdena fungerar som fristad 
och ekologisk spridningsväg för växter och djur. 

Kulturella värden
Bebyggelsen är klassad som kulturhistoriskt värdefullt 
område enl. PBL 3:12. Det hästskoformade lamellhuset 
vid Gubbkärrsbacken är byggt på 50-talet och 
signifikativt för området.

Sociala värden
Naturmarken är starkt anknuten till 
bebyggelsekvarteret och har relativt liten betydelse för 
övriga användare.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Skötsel kan övergå till de boende. De olika platsernas 
namn bör annonseras tydligare. Bättre skyltning inom 
området är nödvändigt.

MÅLKARAKTÄR

Friytor med intensiv naturmarksskötsel.

Tältgatan
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Fagerviksvägen, Ryssmursvägen     
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7. Nockebyhov

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Lekplats rustas upp/tillgänglighetsanpassas  2

Storlek 
1,4 ha

Karaktär
Friytor, parkkvarter, Sparad naturmark mellan 
bostadskvarter, lekplats

Vegetation
Mindre partier med blandskog, björk och tall och gran, 
i de delar som ligger i anslutning till Judarnskogen. 
Kring Ryssmuren finns uppslag av sly. Utmed parken 
som kallas Ryssmurskogen finns en 5-10 m bred zon 
med större lövträd och buskträd av parkkaraktär 
blandat med skogsvegetation. 

Längs Alstersvägen växer höga björkar i en gräszon 
mellan gångbana och körväg. 
Vid Rånövägen finns två tomtliknande allmänningar 
med naturstensblock omgivna av gran, asp och täta 
buskbryn. Övrig yta är plan och gräsbevuxen.
Öster om Kvarnstuguvägen finns en öppen yta över 
vilken Ryssmuren löper, halv igenvuxen med täta bryn 
av bl. a slån.

Användning
De sparade skogspartierna mellan bostadskvarteren 
med synliggjorda band av DeGeer-moräner och 
Ryssmuren som dyker upp i naturpartier, är 
viktiga särdrag för området. Ett gångstråk och en 
lekplats med öppna gräsytor finns vid Öbackavägen/
Grimstahamnsvägen, den så kallade Ryssmurskogen. 
De tomtliknande ytorna vid Rånövägen med jättelika 
block är miniskogar för fri lek. På en av tomterna står 
en transformatorbyggnad.
Ängen öster om Kvarnstuguvägen har varit 
upplagsplats, rester av grus finns kvar. Ängen är en 
tillgång för daghemmet strax intill, även om den inte 
har någon uppenbar användning.

Skötsel
Då naturmarkspartier mellan bostadskvarteren inte 
hålls öppna och genomsiktliga tenderar boende att 
använda dem som upplag eller kompost. Detta gäller 
ytor kring Kvarnstuguvägen, där även Ryssmuren 
håller på att bli övervuxen med sly. Grusrester på 
ängsytan vid Ryssmuren ger intryck av att någon 
förändring är på gång.
Rånövägens tomter verkar behöva en viss skötsel i 
form av gräsklippning. Ryssmurskogens parkyta är 
välskött. Parksofforna vid lekplatsen har sjunkit ned.

Tillgänglighet och trygghet 
Naturmarkspartier mellan husen som blivit för täta 
och buskiga kan upplevas som otrygga. Inga speciella 
tillgänglighetsanpassningar har gjorts i lekparken.  

VÄRDEN

Ekologiska värden
Den närliggande Ryssmursängen ingår i Judarskogens 
naturreservat. Grönytorna mellan husen och 
Ryssmurskogen har betydelse som fristad och 
ekologisk spridningsväg för växter och djur. Ryssmuren 
i sig är en livsmiljö för smådjur bl.a. orm.

Kulturella värden
Ryssmuren är ca 1100 m lång och riktningen varierar. 
Stenarna är vanligtvis 0,3-0,7 m stora. Några av dem 
är grovt tillhuggna, men flertalet är vanlig natursten. 
I SÖ och N är muren starkt raserad, där har den sin 
lägsta höjd samt största bredd. Murens mitt är mycket 
välbevarad. Stenarna är skiftesvis lagda på varandra. 

Sociala värden
Grön oas, bollspel, lekplats

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Lekplatsen tillgänglighetsanpassas. 

MÅLKARAKTÄR

Friytor, parkmarksskötsel.
Ryssmuren
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8. Åkeshov

Åkeshovs slott 

KARAKTÄR

Åkeshovs stadsdelsområde omfattar delar av 
Åkeshovs slott, ett mindre bostadsområde från 1940-
talet och Bromma reningsverk. Bostadsområdet 
består av trevåningshus längs Snörmakarvägen 
och Knypplerskevägen samt trevåningshus i tegel 
i övriga delar av området. Husen ligger i direkt 
anslutning till naturmark och saknar större gårdar. 
Området är kuperat med sparad natur som sluttar 
ned mot Drottningholmsvägen, Åkeshovsvägen och 
tunnelbanespåren. På höjderna består vegetationen av 
hällmarktallskog med inslag av lövträd. I lägre partier 
och brynområden består vegetationen av ädellövskog 
med mycket ek och hassel. I området finns väl synliga 
fornlämningar från brons- och järnåldern. Västra 
delen av Åkeshov består till största del av Åkeshovs 
slottspark och koloniområde, med historia från 1600-
talet. Dessa delar av slottsparken ingår inte i Bromma 
stadsdelsförvaltnings skötselområde och beskrivs 
därför inte närmare i parkplanen.

KULTURELLA VÄRDEN

Vid områdena kring Snörmakarvägen finns 
stensättningar från brons- och järnåldern väl synliga 
i landskapet. Vid Åkeshovs slott finns en medeltida 
ruin. Åkeshovs slott och områdena kring slottet  är en 
kulturhistorisk viktig miljö enligt ÖP och var ända 
från 1600-talet ett av storgodsen i Stockholmstrakten. 
Bebyggelsen är klassad som viktig enligt Stockholms 
stad. 

EKOLOGISKA VÄRDEN

Åkeshov ligger i anslutning till Judarskogens 

naturreservat. Största delen av Åkeshov består av 
naturmark och friytor och grönstrukturen i området 
är väl sammanhållen. I området finns många gamla 
grova ekar och en del död ved i skogen som kan 
gynna insekter. Kraftledningsgatan med sin öppna 
låga vegetation ger förutsättningar för biologisk 
mångfald. Sydvästra delen ansluter till Judarskogens 
naturreservat.

SOcIALA VÄRDEN

Området kring Åkeshovs slott har många sociala 
och kulturella upplevelsevärden. Området har i sig 
funktioner och kulturhistoriska värden, samtidigt 
som området fungerar som ett promenadstråk mellan 
Judarskogen och Kyrksjölöten. 
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 Skogsområde vid  Åkeshovsvägen            
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Storlek 
6,6 ha

Karaktär
Stadsdelspark, naturområde
Skogsparti som ligger som en rygg längs 
Åkeshovsvägen och Bromma reningsverk. Stora öppna 
gräsytor mot Åkeshovsvägen. En kraftledningsgata 
skär genom området i söder.

Vegetation
Vegetationen i området består av blandskog med 
gran och tall och en del tätare lövvegetation. I 
brynområdena ädellövskog med stora ekar och 
tätare lövvegetation och en del inslag av gran. 
Undervegetationen utgörs av gräs och lundväxter, 
bl.a. blåsippor. Mot Åkeshovsvägen i väster finns 
en stor öppen gräsyta. Vegetationen kring Bromma 
reningsverk består av mycket tät lövvegetation. Längs 
Drottningholmsvägen finns en allé av hästkastanj med 
vissa inslag av lind.

Användning
Skogspartiet ligger som en skyddande ås och avskiljer 
bostadshusen från Åkeshovsvägen.  Upptrampade 
stigar finns i området men inga tydliga entréer. Skogen 
används till promenader och naturlek med många spår 
av kojor. 

Skötsel
Gran och tät lövvegetation i brynvegetationen kan 
försämra de gamla ekarnas växtförhållanden. 

Tillgänglighet och trygghet
Området har otydliga entréer. Kring Bromma 
reningsverk finns mycket tät lövvegetation vilket kan 

göra att området uppfattas som mörkt och otryggt. 

VÄRDEN

Ekologiska värden
Död ved i skogen och de gamla ekarna är potentiella 
livsmiljöer för insekter. Skogspartiet utgör en skyddad 
livsmiljö för växter och djur.

Kulturella värden
Åkeshov är klassad som kulturhistoriskt viktig miljö 
enligt Stockholms stad.

Sociala värden
Naturlek, Grön oas

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

För att bevara och gynna de gamla ekarna i 
brynområdena bör vegetationen kring ekarna gallras.

MÅLKARAKTÄR

Stadsdelspark, intensiv naturmarksskötsel.

Skogen innehåller död ved, vilket gynnar den biologiska mång-
falden

8. Åkeshov

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel   Återkommande vegetationsgallring
    kring stora ekar     1   

1
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Åkeshovs slottspark, Åkeshovs gårdsväg         
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Storlek
3,0 ha

Karaktär
Kvarterspark, parkkvarter, parkstråk
Området utgörs av delar av Åkeshovs slottspark. 
Östra delen av slottsparken beskrivs inte närmare 
i parkplanen eftersom den inte ingår i Bromma 
stadsdelsförvaltnings skötselområde. Området 
karaktäriseras av stora träd jämnt utspridda i 
parken. I området finns väl synliga fornminnen från 
varierande tidsåldrar. Slottsparken ligger i direkt 
anslutning till Åkeshovs koloniområde, där det bl.a. 
finns praktfulla rabatter och en damm. Infarten till 
Åkeshovs slott sker via Åkeshovs gårdsväg som kantas 
av gräsytor och mindre buskplanteringar. I områdets 
nordöstra del, vid t-baneutgången, finns en mindre 
park med sittplatser som omgärdas av klippta häckar.

Vegetation
Området består till största del av öppna gräsytor 
och stora ädellövträd. Längs Åkeshovs gårdsväg 
gräs utgörs vegetationen av mindre träd- och 
buskplanteringar samt en del tätare lövegetation. I 
områdets nordvästra del mer naturvegetation kring en 
gammal husgrund. 

Användning
Åkeshovs slott utgör ett utflyktsmål. På de stora öppna 
gräsytorna finns plats för olika sociala aktiviteter, 
som t.ex. picknick. Området ligger i anslutning till 
Judarnreservatet men övergången mellan områdena är 
otydlig. 

Skötsel
I slottsparken finns slitna sittplatser av olika 

Gångvägen mot Åkeshovs slott från söder

8. Åkeshov

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering    Upprustning av slottsparken, möblering m.m. 2
2 Investering   Utredning/upprustning trygghetsskapande 
    åtgärder vid entrén till tunnelbanan  2

utförande. Vissa skyltar är gamla och oläsliga. I 
områdets nordvästra del finns lövuppslag.

Tillgänglighet och trygghet
Området har etablerade stigar och mindre vägar i 
och runtom parken. Området är upplyst kvällstid och 
är öppet och överblickbart. Ingången till Åkeshovs 
tunnelbanestation kan upplevas som mörk och otrygg.

VÄRDEN

Ekologiska värden
De stora gamla träden är värdefulla potentiella 
livsmiljöer för insekter.

Kulturella värden
Fornminnen, Åkeshovs slott och slottspark.

Sociala värden
Picknick, Evenemang, Grön oas, Ro, Promenader. 

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Slottsparken bör lyftas fram mer och få fler 
användningsområden, bl.a. genom att byta ut och 
tillföra nya sittmöbler. En utredning/upprustning 
behövs för att förbättra tryggheten vid entrén till 
tunnelbanan.

MÅLKARAKTÄR

Slottspark. Intensiv parkmark

1

2



Parkplan för 1. Blackeberg - 2. Södra Ängby - 3. Norra Ängby - 4. Beckomberga - 5. Eneby - 6. Bromma kyrka - 7. Nockebyhov - 8. Åkeshov - 9. Riksby - 10. Bällsta 95

8. Åkeshov
   

 Knypplerskevägen - Snörmakarvägen        
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Storlek 
5,5 ha

Karaktär
Friytor, förgårdsmark. Naturmarkspartier.
Området består av naturmarkspartier mellan bostads-
kvarter och längs Drottningholmsvägen och tunnelbanan. 
Vid bostadshusen finns en smal remsa förgårdsmark. 
Områdets högsta punkt ligger vid Snörmakarvägen och 
marken sluttar sedan mot Bergslagsvägen-tunnelbanan 
och Drottningholmsvägen. I väster delas området av en 
kraftledningsgata. 

Vegetation
Vegetationen består av lövskog med inslag av tall. I de 
lägre partierna mot Drottningholmsvägen och tunnelba-
nan växer främst ek, lönn och hassel. På höjderna mellan 
bostadskvarteren vid Snörmakarvägen – Knypplerskevä-
gen består vegetationen av tall, rönn och synliga bergs-
hällar. Vid kraftledningsgatan finns täta hasselbuskage. 
Förgårdsmarken består av gräs med mindre träd och 
planteringar.

Användning
Området utgör en buffertzon mot Bergslagvägen/tunnel-
banan och Drottningholmsvägen.
Det är bullerstört från de båda vägarna och tunnelbanan. 
Områdets södra del utgörs av naturmarkspartier som 
sträcker sig bort mot Åkeshovsvägen. I skogskanten finns 
en lekplats under kraftledningsgatan. Mot bostadshusen 
vid Knypplerskevägen finns en öppen gräsyta med fot-
bollsmål. Skogskanten används som lekskog och det finns 
spår av kojor. Området saknar kvarterspark.

Skötsel
Fotbollsplanen i söder har slitna mål och gropig gräsyta. 

Förgårdsmark Snörmakarvägen

Tillgänglighet och trygghet
De täta hasselsnåren vid kraftledningsgatan kan skapa 
otrygghet. Fotbollsplanen och lekplatsen ligger mörkt och 
avskilt från övrig bebyggelse intill Bromma reningsverk. 
Området kan upplevas som otryggt.

VÄRDEN

Ekologiska värden
Närhet till Judarskogens natureservat ökar det ekolo-
giska värdet i naturmarkspartier i omgivningarna. Många 
gamla ekar, stora bestånd av hassel.

Kulturella värden
Fornlämningar. Bebyggelsen är klassad som betydelsefull 
av Stockholms stadsmuseum.

Sociala värden
Naturlek, Promenader, Lekplats, Bollek

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Lekplatsen och fotbollsplanen ligger avskilt och under 
kraftledningsgatan. Leken och fotbollsplanen bör flyttas 
närmare bostadshusen och förnyas. Platsen kan då utgöra 
en närpark i området med fler sociala värden.

MÅLKARAKTÄR

Friytor/förgårdsmark. Parkmarksskötsel.

8. Åkeshov

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Fler lekytor närmast bebyggelsen, 
    upprustning av fotbollsplanen.   2

1
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9. Riksby

KARAKTÄR

Riksby utgörs till stor del av Bromma flygplats, 
naturmark och koloniområden. Bebyggelsen domineras 
av tidstypiska smalhus från 1930-talet samt mindre 
områden med villabebyggelse. Ett viktigt element i 
stadsbilden är Brommaplan som utgör en knutpunkt 
i kollektiv- och biltrafiken. Viktiga inslag i området 
är även de tre stora koloniområdena, Riksby 
koloniområde, Glia koloniområde och Kortenslunds 
koloniområde.

KULTURELLA VÄRDEN

Riksby är rikt på fornlämningar och i området kring 
Bromma flygfält fanns många gravfält. Bromma 
flygplats blev, när den anlades, också en viktig 
del i Stockholms historia i och med de enorma 
kommunikationsförbättringar den innebar. Ett annat 
kulturvärde som finns är de stora koloniträdgårdarna. 
Den äldsta koloniträdgården bildades 1917. Även om 
den vid ett tillfälle tvingats flytta så är stugorna och 
trädgårdarna välbevarade. Brommaplan har kulturella 
värden som tidstypiskt 1950-tal.

EKOLOGISKA VÄRDEN

I området vid Bromma flygplats finns stora 
sammanhängande naturområden som sträcker 
sig ända ner mot Brommaplan. Insprängt i 
naturområdena finns de stora koloniområdena som 
har stor variation i vegetationen och bidrar till den 

biologiska mångfalden. Södra Riksby kännetecknas av 
Brommaplan där det finns stora trafikstörningar och 
relativt små sammanhängande grönytor. 

SOcIALA VÄRDEN

De största sociala värdena återfinns i de stora 
sammanhängande grönområdena i norra delen 
av Riksby. Även området kring Lillsjön har 
stora upplevelsevärden och funktion som grönt 
kommunikationsstråk till och från Riksby. Parker och 
stråk är sparsamt förekommande i bostadsområdena 
kring Brommaplan. Parkstråken i smalhusområdet 
öster om Brommaplan har många sociala funktioner.

Gräsytor vid Brommaplansrodenllen
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Del av Kyrksjölötens naturreservat, förgårdsmark Spångav.-Bergslagsv.    
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Öppen gräsyta mot Spångavägen

9. Riksby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Upprustning gårdsmiljö, Spångavägen  2
2. Investering   Upprustning lekplats    3
3. Skötsel (naturreservat)  Enligt särskild skötselplan   1 

Storlek 
ca 4ha

Karaktär
Naturreservat, friytor, förgårdsmark
Området utgörs av en del av Kyrksjölötens 
naturreservat. Norra sidan av Spångavägen består 
av förgårdsmark och mindre naturmarksytor mellan 

hus. På södra sidan Bergslagsvägen finns en mindre 
parkyta mellan hus där det bl.a. finns en lekplats.

Vegetation
Vegetationen i Kyrksjölötens naturreservat vid 
Bergslagsvägen utgörs av tät lövskog med inslag av 
barrträd. En del större ekar finns i området. Mot 
Spångavägen finns en större öppen gräsyta med 
träd och större buskplanteringar. Vegetationen vid 
förgårdsmarken vid norra delen av Bergslagsvägen 
består av gräsytor, buskar och större träd. Områdena 
vid Spångavägen består av gräsytor med buskar och 
större björkar. Naturmarken mellan husen består 
av blandskog med tät lövvegetation och en del större 
ekar. Vegetationen vid lekplatsen på södra sidan 
Bergslagsvägen består av gräsytor och mindre träd 
och buskar. Mot tunnelbanespåret finns en sparad 
naturmarksremsa med tät lövvegetation. 

Användning
Vid naturmarksområdena vid Bergslagsvägen finns 
en mindre stig genom området. De större gräsytorna 
mot Spångavägen och bollplanen har sociala 
användningsmöjligheter. Naturmarksområdena mellan 
husen på norra sidan Spångavägen har kvaliteter 
som lekskog för mindre barn. Ytorna utgör till viss 
del närmiljö till husen i området. Den mindre parken 
på södra sidan Bergslagsvägen har mindre öppna 
gräsytor och lekplats med sittplatser.

Skötsel
Vid fotbollsplanen mot Spångavägen finns endast ett 
fotbollsmål. Lekplatsen och lekutrustningen är något 
sliten. Ytorna vid bostadshusen vid Spångavägen som 
även utgör gårdsmiljö upplevs som slitna och har 

få funktioner. Det finns en särskild skötselplan för 
Kyrksjölötens naturreservat.

Tillgänglighet/ trygghet
Tät vegetation närmast bostadshusen vid Spångavägen 
kan göra att området uppfattas som otryggt

Värden

Ekologiska värden
Området utgör en del av Kyrksjölötens naturreservat. 
Den täta vegetationen och ekarna är potentiell 
livsmiljö för fåglar och insekter. De sparade 
naturmarksytorna vid bostadshusen vid norra sidan 
Spångavägen ligger i anslutning till grönstrukturen 
vid Riksby friområde.

Kulturella värden

Sociala värden
Bollspel, Lekplats, Naturlek, Grön oas

Analys/Åtgärdsförslag
Ytorna vid bostadshusen på norra sidan Spångvägen 
är slitna och eftersom ytorna till viss del fungerar som 
gårdsmiljö skulle en upprustning behövas. Lekplatsen 
vid södra sidan Bergslagsvägen är något sliten men 
eftersom området upplevs som halvprivat är en 
nyinvestering inte prioriterad.

Målkaraktär
Naturreservat. Friytor/förgårdsmark 
parkmarksskötsel.

Bollplan
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 Riksby friområde        
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Stora delar av området utgörs av tät vegetation

9. Riksby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel   Enligt särskild skötselplan   1

Storlek 
Ca 26 ha ligger inom Bromma stadsdelsförvaltnings 
skötselområde

Karaktär
Naturområde
Området utgörs av skogsbevuxna höjdryggar som 
angränsar till koloniområden och Spångavägen. 
Området som beskrivs i parkplanen utgör inte hela 
Riksby friområde. 

Vegetation
Större delen av området består av tätare blandskog, i 
brynområdena finns tät lövvegetation. På höjderna är 
marken torrare och vegetationen består av blandskog, 
främst tall och gran. I större delen av området finns 
större ekar, främst i brynzonerna där de kan bli riktigt 
stora. Området i norr som angränsar till Bromma 
flygplats kan nämnas som ett område med riklig 
förekomst av stora ekar.

Användning
Områdena ligger längs med Spångavägen och 
fungerar som en grön buffertzon mellan de småskaliga 
koloniområdena och Spångavägen. Områdena 
är tillräckligt stora för att upplevas som större 
skogsområden med skogskänsla. Vid södra delen av 
koloniträdgårdarna finns en större anlagd grusstig. 
Annars finns relativt få stigar i området.

Skötsel
Enligt särskild skötselplan.

Tillgänglighet/ trygghet
Tät vegetation närmast gångstråket längs 
Spångavägen kan göra att området uppfattas som 
otryggt. Det finns få stigar och entréer till området.

Värden

Ekologiska värden
Området består av sammanhängande skogsområden 
som endast skiljs åt av mycket lågtrafikerade 
vägar, vilket gör att området är en potentiell 
spridningskorridor för växter och djur.

Kulturella värden

Sociala värden
Grön oas, Naturlek, Skogskänsla, Vild natur

Analys/Åtgärdsförslag
En skötselplan finns för Riksby friområde.

Målkaraktär
Naturområde, extensiv naturmark
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9. Riksby
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Gångväg mot Lillsjön

9. Riksby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Belysning vid de största stråken kring Lillsjön 2

Storlek
9,5 ha (inom Riksby)

Karaktär
Stadsdelspark, naturområde
Området utgörs av stora öppna gräsytor och mindre 
naturområden och buskage runt Lillsjön.

Vegetation
Huvuddelen av området består av klippt gräs. På 
gräsytorna finns täta dungar av buskar och mindre 
träd främst björk. I områdets sydöstra del, intill 
vattnet, finns högre lövvegetation, även där främst av 
björk. Mot Lillsjön består vegetationen av bl.a. pil och 
vass som ger området en tydlig strandkaraktär.

Användning
Ett gångstråk löper runt sjön och ut i angränsande 
bostadsområden. Platsen används i huvudsak 
till promenader och friluftsliv. Sjön ger dessutom 
invånarna tillgång till olika typer av vattenaktivitet, 
såsom bad och fiske. Detta möjliggörs genom att 
gångstråket bitvis löper i direkt anslutning till vattnet. 
Där finns också en brygga.

Skötsel
Idag finns en bra skötselnivå där gräset hålls kort och 
dungarna hålls efter så att de inte tillåts breda ut sig 
över de öppna gräsytorna. Vegetationen närmast sjön 
är på vissa ställen tät, vilket försämrar utsikten över 
sjön. 

Tillgänglighet och trygghet
De öppna gräsytorna ger bra överblickbarhet och är 
lättillgängliga genom gång- och cykelvägar. Stråken 
saknar dock belysning .

VÄRDEN

Ekologiska värden
Lillsjön står, genom Ulvsundasjön, i direkt förbindelse 
med Mälaren. Området utgör en lokal spridningszon 
för djur och växter i området.

Kulturella värden

Sociala värden
Promenader, Picknick, Bad

Analys/åtgärdsförslag
Området har stora sociala värden och är lättillgängligt 
med flera gång- och cykelvägar som leder till området. 
För att öka användningsmöjligheterna även kvällstid 
bör belysning vid de största stråken tillföras

MÅLKARAKTÄR

Stadsdelspark, parkstråk, intensiv parkmark
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9. Riksby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel   Vegetationsgallring    1   

Storlek 
3,5 ha

Karaktär
Kvartersparker, naturkvarter, parkkvarter
Området består av sparade naturmarksytor och 
parkmark mellan bostadshus längs Kvarnbacksvägen. 

Vegetation
Området består till stor del av tät kuperad naturmark. 
Vid skolbyggnaden vid Riksbyvägen och österut 
längs Kvarnbacksvägen utgörs vegetationen av 
tät blandskog. På höjderna utgörs vegetation av 
uppblandad hällmarktallskog med mycket synligt 
berg. I brynzonerna finns mycket mindre lövegetation 
och täta slånbuskage samt en klippt gräsyta närmast 
Kvarnbäcksvägen. Vid Spetsvägen finns ett parkstråk/
gårdsmiljö av 50-talskaraktär. Mellan husen finns 
öppna gräsytor och större träd av bl.a. björk och lönn. I 
det östra hörnet finns en stor silverpil.

Användning
De sparade naturmarkspartierna är täta och 
svårtillgängliga från Kvarnbacksvägen. Villatomterna 
i norr ansluter direkt mot naturmarken vilket gör 
att området antagligen främst används av de boende 
i närområdet. Parkstråket mellan husen utgör 
närmiljö för boende och det finns bl.a. sittplatser och 
lekredskap utspridda i området. Stråket uppfattas 
dock som halvprivat och används inte i någon större 
utsträckning av andra än boende i närområdet.

Skötsel
De täta naturmarkspartierna sköts extensivt och 
är svårtillgängliga. Parkstråket ger ett något slitet 
intryck. Den täta naturmarken tränger in i kanterna 
av området där mindre lövvegetation bl.a. har vuxit in 

i den stora silverpilen.

Tillgänglighet/ trygghet
Naturmarksområdena är täta och svårtillgängliga 
och saknar tydliga entréer från Kvarnbacksvägen. 
Området är också bullerstört från Kvarnbacksvägen. 
Parkstråket vid Spetsvägen upplevs som halvprivat 
och inte tillgängligt för en större allmänhet. Den täta 
naturmarken i kanterna av stråket gör att området 
kan uppfattas som mörkt och otryggt.

Värden

Ekologiska värden
Naturmarkspartierna ligger i störd miljö och avskurna 
från annan naturmark vilket gör att värdet som större 
spridningszon är begränsat. Området ligger dock i 
direkt kontakt med villatomterna vilka har vissa 
värden som spridningszon för växter och djur. Den 
gamla skogen i områdets östra del är en potentiell 
livsmiljö för bl.a. insekter. 

Kulturella värden

Sociala värden
Naturlek

Analys/Åtgärdsförslag
Naturmarkspartiet längs Kvarnbacksvägen är 
bullerstört, har få entréer samt står inte i kontakt 
med större grönstruktur. Detta gör att området inte 
används i större utsträckning. Vegetationsgallring 
behövs för att behålla öppenheten och 50-
talskaraktären. 

Målkaraktär
Kvarterspark, naturkvarter, parkkvarter. 
Parkmarksskötsel.

1
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9. Riksby
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9. Riksby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Utredning/upprustning parkstråk   3
2. Investering   Upprustning av plaskdammen   1
3. Skötsel   Intensivare skötsel vid bollplanen   1
 

Storlek 
4 ha

Karaktär
Kvarterspark, parkstråk. Förgårdsmark och ytor mellan 
bostadshus.
Området består av mindre parkstråk och förgårdsmark 
i det välbevarade och kulturhistoriskt intressanta 
smalhusområdet öster om Brommaplan. Ett av 
parkstråken sträcker sig i öst-västlig riktning och det 
andra i nord-sydlig riktning. 

Vegetation
Huvuddelen av vegetationen finns i de två parkstråk 
av 50-talskaraktär som består av öppna gräsytor 
med stora uppvuxna träd och buskage tidstypiska 
arter som björk, lönn, äpple, hagtorn och syren. 
Vid Galonvägen finns en öppen gräsyta med stora 
lönnar. Mot Drottningholmsvägen finns tätare 
naturmarksmarkområden med lövvegetation. Vid 
den mindre parkytan vid Vadmalsvägen består 
vegetationen av gräsytor, häckar, buskplanteringar i 
grusyta och stora lönnar. Förgårdsmarken består av 
gräsytor med buskar och en del större träd av bl.a. 
björk.

Användning
De två parkstråken och den mindre parken innehåller 
många sociala funktioner och stråken fungerar också 
som gångstråk genom området. Vid Galonvägen finns 
den stora lekparken Båtmanstorpet som är under 
upprustning, där det bl.a. finns plaskdamm och mindre 
sportytor och lekutrustning. Mot Hemslöjdsvägen finns 
en bollplan i grus och stängsel. Mot Kvarnbacksvägen 
finns en tennisplan och basketkorg. Mellan husen vid 
Vadmalsvägen finns även en mindre park med en del 
lekutrustning och bouleplan.

Skötsel
Parkstråken i området är välbevarade och i stort 
sett i gott skick. Plaskdammen vid lekplatsen 
Båtmanstorpet är i dåligt skick. Bollplanen i öster är 
sliten, med bl.a. ogräs i gruset och buskage som växer 
in över planen. I den mindre parken vid Vadmalsvägen 
finns relativt få lekredskap.

Tillgänglighet/ trygghet
Parkstråken är öppna och överblickbara. Stråken 
ligger också centralt i områden och är lättillgängliga 
från hela området. De täta naturområdena mot 
Drottningholmsvägenkan uppfattas som otrygga.

Värden

Ekologiska värden
Grönstrukturen inom området är sammanhängande 
och är en potentiell spridningszon för växter och djur.

Kulturella värden
Parkstråken är välbevarade 50-talsmijöer med 
tidstypisk vegetation och funktioner.

Sociala värden
Promenader, Vattenlek, Bollspel, Picknick, Lekplats

Analys/Åtgärdsförslag
Grönytorna i området är välbevarat tidstypisk 50-tal 
där parkstråken binder ihop hela området. Stråken 
som innehåller många sociala funktioner blir också 
extra viktiga eftersom bostadshusen i området till stor 
del saknar innergård. Stråken ligger inbäddade bland 
husen men har så många funktioner att besökare 
även antas komma från delar i närområdet. Vissa 
delar av området behöver en upprustning som redan 
påbörjats vid lekplatsen Båtmanstorpet. Plaskdammen 
för förnyas. Inom ett längre tidsperspektiv kan en 
upprustning av hela området behövas. En noggrannare 
analys av området behövs då för att se var 
nyinvesteringarna ska ske. Bollplanen i öster behöver 
intensivare skötsel

Målkaraktär
Kvarterspark, intensiv parkmark 

3
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9. Riksby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Investering   Upprustning av lekplats    1

Storlek 
Ca. 2 ha

Karaktär
Friytor, impediment
Området består av sparade naturmarksytor 
med varierande funktion i anslutning till Riksby 
koloniområde. 

Vegetation
Vegetationen utgörs till största del av sparad 
naturmark som består av tät lövvegetation och stora 
slånbuskage i brynzonen. I norr finns naturmark 
som ansluter till de större naturmarksområdena 
vid Riksbyfriområde och består av blandskog och 
slånbuskage i brynen. 

Användning
Vid ett område i väster finns en gångväg i grus samt 
en öppen gräsyta med en lekplats. I de centrala 
delarna finns ett område med öppna gräsytor och en 
boulebana.

Skötsel
De områden som fyller en social funktion sköts i form 
av gräsklippning och vegetationsröjning. Lekplatsen är 
dock sliten och innehåller få lekredskap (sandlåda och 
gungställning). Övriga områden har ingen uppenbar 
skötsel vilket ger ytorna ett slitet intryck.

Tillgänglighet/ trygghet
Vegetationen i området är tät och den slitna 
karaktären kan göra att området uppfattas som mörkt 
och otryggt.

Värden

Ekologiska värden
De täta naturmarkspartierna kan gynna förekomsten 
av fåglar och i kombination med koloniområdets 
tomter kan området utgöra en spridningszon för 
växter och djur. Förekomsten av bl.a. harar och 
rådjur är stor. Området står också i kontakt med 
den sammanhängande grönstrukturen vid Riksby 
friområde. 

Kulturella värden

Sociala värden
Riksby koloniområde: Grön oas, Ro, Lekplats

Analys/Åtgärdsförslag
Ytorna i området utgör impedimentytor i Riksby 
koloniområde. Grönområdena i området är slitna och 
lekplatsen behöver upprustas.

Målkaraktär
Friytor, impediment.  Parkmarksskötsel.

1
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 Friytor vid Brommaplan       
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9. Riksby

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel   Upprustning av grönytor vid Brommaplans
    rondell       2
2. Investering    Förbättra tillgängligheten    2

Storlek 
2ha 

Karaktär
Friytor i vägmiljö, sparad naturmark.
Området består av grönytor i vägmiljö. 
Ytor som ingår i stadsdelens skötselområde 
finns vid Brommaplansrondellen och längs 
Drottningholmsvägen/tunnelbanespåren österut.

Vegetation
Vegetationen i området består till största del av 
gräsytor och gatuträd samt sparad naturmark. 
Brommaplansrondellen karaktäriseras av gräsytor 
med utspridda lönnar. Rondellens mitt, som inte 
ingår i stadsdelens skötselområde består av 
gräsytor samt stora popplar och buskage. Längs 
Drottningholmsvägen österut finns gräsytor med 
stora gatuträd av lönn. Längs gångstråket vid 
Drottningholmsvägen finns ett område med sparad 
naturmark och en gångväg med trappor som leder 
genom området. Längs tunnelbanespåret i öster finns 
ett område med sparad tät naturmark av främst 
mindre lövvegetation. 

Användning
De gröna områdena i vägmiljön ger området en 
grön karaktär och bryter av den annars storskaliga 
vägmiljön. Gångvägen i naturmarken längs 
Drottningholmsvägen är sliten och igenvuxen. På 
grund av bullerstörningen i området har ytorna 
främst en visuell funktion och används inte för sociala 
aktiviteter.

Skötsel
Träden vid Brommaplansrondellen är i varierande 
skick och storlek och ger inte ett enhetligt intryck 
till den annars monumentala platsen. Gångvägen 

genom naturmarkspartiet längs Drottningholmsvägen 
är i asfalt men är så pass sliten och övervuxen av 
lövvegetation att man på många ställen inte ser 
asfalten.

Tillgänglighet/ trygghet
Den täta vegetationen vid gångvägen i 
naturmarkspartiet i öster gör att området kan 
uppfattas som mörkt och otryggt. Tillgängligheten är 
på många ställen bristfällig

VÄRDEN

Ekologiska värden
Områdena ligger i en mycket störd miljö av buller 
och avgaser. De täta naturmarkspartierna kan dock 
fungera som lokal för fåglar och till viss mån fungera 
som spridningszon då det är sammanhängande med 
grönstrukturen i bostadsområdet i norr.

Kulturella värden
Brommaplan är tidstypiskt 1950-tal. Fornminnen.

Sociala värden
De sociala värdena är begränsade på grund av de 
mycket stora trafikstörningarna i området.

Analys/Åtgärdsförslag
Områdena har inga större sociala värden men fyller 
en visuell funktion och gör att området uppfattas 
som grönare. Vid Brommaplansrondellen finns väl 
tilltagna gräsytor som bör upprustas. Gångvägen i 
öster används inte i större utsträckning och fyller 
ingen viktig funktion vilket gör att nuvarande skötsel 
är acceptabel. En uppvecklingsplan för tillgängligheten 
i området bör upprättas.

Målkaraktär
Friytor, parkmarkskötsel.

9. Riksby
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10. Bällsta

KARAKTÄR

De öppna fälten kring Bällsta gård, Solvallaskogen 
med ett karaktäristiskt radartorn format som en 
golfboll som höjer sig över trädtopparna, Solvalla 
travbana samt ett småstugeområde från 1940-
talet, Bällsta trädgårdsstad, är utmärkande för 
områdets karaktär. Även Bällstavägen i söder med 
sitt trafikbuller och flygtrafiken till och från Bromma 
flygplats präglar området.

KULTURELLA VÄRDEN

Bällsta har varit bebyggt sedan förhistorisk tid 
vilket fornlämningar väster om Bällsta gård visar. 
Under medeltiden låg här Bällsta by som på 1630-
talet blev säteri. Säteriets huvudbyggnad från 1700-
talet står ännu kvar omgiven av ett öppet fore detta 
odlingslandskap.
Bällsta trädgårdsstad, som utgör huvuddelen av 
bebyggelsen, har en enhetlig funktionalistisk karaktär 
i en stadsplan med hus längs raka gator. Bebyggelsen 
består av ungefär 200 småstugor.

EKOLOGISKA VÄRDEN

Bällstaområdets ekologiska värden består främst i att 
det varierade landskapet med täta skogspartier och 
öppna fält med åkerholmar gynnar biologisk mångfald.

SOcIALA VÄRDEN

Strandpromenaden längs Bällstaån är ett viktigt 
promenadstråk med natur- och friluftskaraktär.
Bällstaområdet är en del av det öppna stråket som 

kallas Sundby friområde. Det utgör en fortsättning 
på Nälstastråket och är en viktig förbindelselänk 
mellan stadsdelarna används för naturpromenader 
och friluftsliv. De stora fälten är lämpliga för spontana 
arealkrävande verksamheter som hundsport, 
modellflyg osv.
Värt att nämna är också Solvalla travbana som 
gränsar mot området i nordväst. Travbanan är nordens 
största och drar således mycket folk till trakten.
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Del av Sundby friområde           

Stora delar av området består av öppna ängsytor

Storlek 
48 ha

Karaktär
Natur och friluftsområde
Området utgör en del av det sammanhängande 
grönområde som bl a består av Sundby friluftsområde 
och Nälstastråket. Ett stängslat inflygningsområde till 
Bromma flygplats upptar en del av ytan och används 
delvis som upplag för tippmassor och växtavfall. 
I norr avgränsas området av ett skogsparti som 
sträcker sig i nord-sydlig riktning. 
En del av Nälstastråket ansluter till området i sydväst. 
Stråket utgörs av en gångväg som leder över öppna 
ytor med landskapsplanteringar. 
I sydöst karaktäriseras området av öppen före detta 
åkermark med åkerholmar. Bällsta allé leder upp 
mot Bällsta gård och bildar ett landmärke på de 
öppna fälten. Runt gården finns ett något skräpigt 
verksamhetsområde.
Skötseln av Sundby friområde är delad 
mellan Bromma stadsdelsförvaltning och 
Stadsbyggnadskontoret.

Vegetation
Det öppna området mot Bällstavägen består av 
öppna gräsytor och mindre stigar. I gräsytorna finns 
åkerholmar med högre buskvegetation av slån, 
hagtorn och måbär. Skogspartiet i norr består av 
fuktig blandsko med tätare undervegetation, på många 
ställen bestående av lundväxter. Marken som utgörs 
av upplagsplats och inflygningsområde till Bromma 
flygplats täcks av vildvuxet gräs, ruderatväxter och låg 
buskvegetation. 
Gångvägen vid Nälstastråket leder över öppna 
gräsytor och täta väl avgränsade naturpartier som 
skapar en landskaplig inramning till området kring 

gångvägen. 
Bällsta allé som leder upp mot Bällsta gård består 
av en ojämn blandning av ask, poppel, lind och lönn 
samt uppslag av mindre träd och sly. Området kring 
Bällsta gård innehåller stora askar kring gården och 
är i övrigt relativt igenvuxet av uppslag av tätare 
lövvegetation.

Användning
Området används som friluftsområde och ett flertal 
stigar löper genom området. Områdets sydvästra del 
är del av Nälsta stråket.

Skötsel
Gräset slås på de områden som omger Nälstastråket. 
Extensiv skötsel/slåtter på före detta åkermark. 
Träden i allén är av olika storlek och sort. Några är i 
dåligt skick med stamskador, topptorka osv.

Tillgänglighet och trygghet
De viktigaste gångstråken är tillgängliga och belysta. 

VÄRDEN

Ekologiska värden
De öppna fälten med sina åkerholmar fungerar som friytor 
och skyddsrefugier för vilda växter och djur.

Kulturella värden
Bebyggelsen i området, Bällsta småstugeområde, är 
klassat som kulturhistoriskt viktigt.
Fornminnen finns markerade i ett antal igenväxta 
åkerholmar.

Sociala värden
Naturlek, Ro, Skogskänsla, Promenader
Det öppna landskapsrummet med sina långa siktlinjer 
är ett välanvänt friluftsområde för människor i 
närområdet. Området är bullerstört från Bällstavägen 
och Brommas inflygningstrafik vilket något sänker 
värdet för vistelse och friluftsliv.

Nälstastråket

10. Bällsta
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Del av Sundby friområde          

Allén mot Bällsta herrgård

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Området är en tillgång som ett öppet väldefinierat 
landskapsrum med långa siktlinjer. Träden vid Bällsta 
allé bör lyftas fram genom gallring av vegetation. 

MÅLKARAKTÄR

Öppet natur- och friluftsområde. Parkmarksskötsel.

10. Bällsta

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel   Bällsta allé bör lyftas fram genom 
    vegetationsgallring    1

1
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10. Bällsta
   

Solvallaskogen, Tunnbrödsvägen, Gamla Bromstensvägen       
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ör

ns
on

sg
ata

n

Holbergsgatan

Vergelandsgatan

Bällstavägen

B
ällsta allé

Gamla bromstensvägen

Tunnbrödsvägen

Mjölvägen

Kringelvägen

Skogsbana för travet

Storlek 
Ca 17 ha. 

Karaktär
Stadsdelspark, naturområde
Naturmarksområde i form av ett högt skogsparti med 
övervägande barrskog mellan Gamla Bromstensvägen och 
Solvallaområdet. Typiskt för området är det golfbollforma-
de radartorn som sticker upp över trädtopparna. I skogen 
finns en välanvänd träningsbana i grus för travekipage. 
I skogskanten längs Gamla Bromstensvägen finns en öp-
pen remsa med en enkel lekplats och en mindre fotbolls-
plan. Gamla Bromstensvägen omgärdas också en remsa 
med gräs och björkar. Mellan Mjölvägen och Tunnbrödsvä-
gen finns en mindre friyta på en höjd med trappor och en 
gångväg som leder mot Sundby Friområde.

Vegetation
Naturmarkspartiet består av blandskog och i de lägre 
partierna fuktig blandskog med en del ek. På höjderna 
hällmarktallskog. 
Brynvegetationen mot Gamla Bromstensvägen består 
av lövskog. Vid lekplatsen finns en större gräsyta med 
björkar och hagtorn. Intill lekplatsen finns också mindre 
buskplantering.

Användning
Solvallaskogen är till stor del avstängd för allmänhetens 
nyttjande. Området används främst som skogsbana för 
travträning samt mindre frekvent av bl.a. hundrastare. 
Lekplatsen och fotbollsplanen används av de boende i när-
området. En förskola ligger i anslutning till lekplatsen. 

Skötsel
Naturområdet sköts extensivt och används främst av 
travet.

Tillgänglighet och trygghet
Skogsområdet är inhägnat och inte tillgängligt. Stängslet 
gränsar mot gräsytan vid lekplatsen. Lekplatsens slitna 

10. Bällsta

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel   Bibehålles     1

skick kan göra att området uppfattas som otryggt. Få 
allmänna stigar leder in i skogen.

VÄRDEN

Ekologiska värden
De ekologiska värdena i ett orört område som Solvalla-
skogen är stora. Skogen ligger i ett tätt exploaterat och 
utnyttjat område, nära vägar och verksamheter. Området 
är dock begränsat till sin storlek och står inte i direkt 
förbindelse med andra naturområden. Bällstaån med sina 
stränder löper som en spridningskorridor genom en del av 
området. 

Kulturella värden
Bällsta småstugeområde har kulturhistoriskt värde

Sociala värden
Lekplats, Grön oas
De sociala värdena består i att se, bo eller vistas nära den 

stora skogen.
För övrigt finns möjligheter till lek, samvaro, naturlek, 
promenader osv. i den smala remsa som finns längs Sol-
vallaskogens sydvästra kant.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Tillgängligheten till området är begränsad, naturmarken 
är svårtillgänglig eller avstängd. Men eftersom skogen 
används för trav är detta acceptabelt. 

MÅLKARAKTÄR

Friyta, lekplats med bollplan, parkmark med klippta 
gräsytor.
Naturområde, naturmarksskötsel.
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Bällstavägen

B
ällsta allé

Gamla bromstensvägen

Tunnbrödsvägen

Mjölvägen

Kringelvägen

   

Bällsta Å-park, Sundby IP         

Bro i åparken

Storlek 
5,7 ha

Karaktär
Kvarterspark, strandpark. 
Området utgörs av den relativt nybyggda parken 
vid Bällstaån och Sundby IP som ligger norr resp. 
söder om Gamla Bromstensvägen. Parken ligger i 
direkt anslutning till Bällstaån och parkrummet är 
uppbyggt kring en naturlikt utformad anlagd damm. 
Ett flertal mindre broar finns i parken. Ett gångstråk 
leder genom parkens sydvästra del med lövskog 
fram till Gamla Bromstenvägen. Vid Sundby IP finns 
en fotbollsplan i grus med nätstängsel samt öppna 
gräsytor där det bl.a. finns uppställda fotbollsmål och 
ett badmintonnät. En kraftledningsgata skär genom 
områdets nordvästra del. 

Vegetation
I parken vid Bällstaån finns öppna gräsytor och 
planterade buskage. Vattenväxter är planterade vid 
dammen. Träden i parken utgörs till största delen 
av björkar. Kring bäcken växer vass och annan 
vattenvegetation. 

Vegetationen kring kraftledningsgatan består till 
större delen av gräsmark med tät lövvegetation 
och olika vildbuskage, även t ex hallon. Mellan 
kraftledningsgatan och parken vid Bällstaån finns 
ett mindre skogsparti bestående av blandskog, främst 
blandlövskog med tät undervegetation. 

Kring Sundby IP finns öppna gräsytor och en del 
planterade buskage. 

Användning
Området har vattenkontakt med promenadvägen längs 
Bällstaån. Den leder vidare in genom området mot 

10. Bällsta

ÅTGÄRD    BESKRIVNING               PRIORITET
1. Skötsel   Utökad vegetationsgallring 
    vid gångstråket i öster    2

Sundby IP med ytor för idrott, lek och bollspel. 

Skötsel
Parkmark och å-promenad med mer intensiv skötsel; 
vegetationsgallring, gräsklippning osv 
Lek- och idrottsytor hålls öppna för spontana 
aktiviteter. Naturlika friytor bibehålls som naturmark 
med extensiv skötsel. 

Tillgänglighet och trygghet
Den igenväxande täta lövvegetationen vid gångvägen 
närmast Bällstaån kan göra att området uppfattas 
som otryggt. 

VÄRDEN

Ekologiska värden
Bällstaån och dammarna har en viktig funktion som 
spridningskorridor för växter och djur.
Den bitvis täta vegetationen i området med sly och 
fuktig lövskog, främjar biologisk mångfald.

Kulturella värden
Bällsta småstugeområde är klassat som 
kulturhistorisk värdefull miljö.

Sociala värden
Bollspel, Grön oas, Picknick
Områdets sociala värden består bl a av möjligheten för män-
niskor att få park- och naturupplevelser, vattenkontakt, 
promenader samt lek-, sport- och idrottsaktiviteter.

ANALyS/ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Utökat vegetationsgallring vid gångvägen i öster för 
att öka tryggheten.

MÅLKARAKTÄR

Kvarterspark, strandpark, Idrottsfält. 
Parkmarkskötsel 

1
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10. Bällsta
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