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OMRÅDET  IDAG

På Södermalm, i korsningen S:t Paulsgatan – Timmermansgatan finns en öppen, 

relativt stor, oprogrammerad yta. En asfalterad plan med några fotbollsmål 

och stängsel. Stängslen ger intrycket av att platsen tillhör den intilliggande 

Södermalmsskolans gård men är i själva verket en liten kvarterspark. 

I direkt anslutning till parken ligger även S:t Paulskyrkan. 

Parken är belägen ett stenkast från Mariatorget och skulle kunna ses som en informell 

förlängning av denna. Andra rekreativa miljöer i närheten är bland annat Bysis torg, 

Gruvan, Ivar Los Park, Timmermansparken och Fatbursparken.   

Uppdrag: Program för förnyelse av Kv. Rosendahl

Beställare: Södermalms Stadsdelsförvaltning, Karin Mehlis, Kenneth Kempendahl.

Landskapsarkitekt: Anders Kling, Tora Bärnarp, Camilla Doms
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PLATSENS H ISTOR IA :  ARK ITEKTUREN

KÄLLA: 
Södra Maria del av Högalid byggnadsinventering 1974:kvarteret Rosendal mindre”. Stockholms stadsmuseum. Tillgänglig: https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/KUL/SSM_Soder-
malm__Sodra_Maria,_del_av_Hogalid__1978_06.pdf
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PLATSENS H ISTOR IA :  CARLO´S  BÄNK

Under det gåsamråd som hölls i parken i början av hösten 2016 framkom att den udda bänk 

som finns i parken idag är av stor betydelse för många av de boende i området. Bänken är av 

trä och har en liten metallplatta fäst vid sig där ”Carlo’s Bänk” står ingraverat. Carlo Derkert 

var en konstpedagog som länge bodde mitt emot Rosendahlsparken. 

Carlo var med och grundade Moderna museet i Stockholm och det sägs att hans 

konstpedagogiska insats betytt mycket för att väcka ett konstintresse hos många unga.

Carlo bodde i 35:an på nedre botten på S:t Paulsgatan och från sitt fönster hade han utsikt 

mot Rosendahlsparken med Karl Hultströms bronsskulptur, ”De första stegen”. Skulpturen 

föreställer en mamma som stödjer sitt barn när det tar sina första steg. Efter Carlos bortgång 

placerades en bänk i parken till minne av honom, från bänken har man utsikt över Hultströms 

skulptur. Bänken renoveras och behålls i det nya förslaget.
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PROCESS:  GÅ -SAMRÅD 

LEK OCH AKTIVITET

Något för äldre barn behövs, lekplatsen på Mariatorget är för de allra minsta

Något att klättra på, t ex ett stort spindelnät som i Skånegläntan

Här lär man sig spela fotboll, ta inte bort fotbollsplanen

Bra ställe att lära sig cykla

Sparkcykel

Ytan används för basket

Vi spelar tennis här ibland.

Platser för spontana aktiviteter behövs i staden

Skridskobana, gärna med café för försäljning av varm, 

choklad och bullar, uthyrning av skridsko och hjälm samt låg musik

En mindre fotbollsplan samt banor för sparkcykel och inlines med varierande svårighetsgrad

Ytan tillhör väl skolan, eleverna spelar boll här!

Lek för äldre barn behövs i närområdet

Halva planen räcker för aktivitet

Bra med en hårdgjort yta  - kan användas för mycket

Skönt med en trafikfri yta där man kan man kan släppa barnen

Skolan använder platsen mycket

SKÖTSEL, AVFALL

Många kissar i buskarna mot Timmermansgatan, äckligt

Fler papperskorgar. Med lås och lock. Sopor röjs ur, problem med råttor.

Papperskorgar med lock och lås för hundbajs, många rastar hunden här och soptunnorna rivs gärna upp av burksamlare och andra.

Flytta återvinningsstationen hit, mer plats då det är mycket trångt vid muren runt Timmermansgatan. Kompletterar med insamling för 

kläder och väskor samt julgranar i jultid. Samt låsbar batteriholk.

Sopsug som på Mariatorget vore bra

Sopsugen på Mariatorget funkar inte

Kan man gräva ner elcentralen, blockerar och skapar otrygg baksida. Klotter och åverkan.

Det är skräpigt och mörkt

Dålig skötsel

Gräsmatta sköts ej.

TRYGGHET OCH BELYSNING

Carlos bänk är tillhåll för missbrukare och alkoholister, otryggt

Bättre belysning, väldigt mörkt. Fasadbelysningen på Södermalmsskolan är grön och obehaglig

Många rastar sina hundar här, skapa mötesplats för hundägare

Det är mörkt, kan man glesa ur och lyfta kronorna?  

Belysning av trädkronorna som på Mariatorget.TRÄD OCH GRÖNSKA

Fungerar inte med gräs här

Skapa vackra upphöjda planteringar som på Bysis torg

Häftigt med de stora träden – gräs under fungerar inte, byt ut mot någon sorts plattor eller liknande så det ser 

ordnat ut.

Förut var det vackert mot Timmermansgatan med fläderbuskarna och blommor nu är det förvuxet och ser skräpigt 

ut.

Lova att ni inte tar bort träden!

Roligt med olika sorters träd. Skolan använder i undervisningen.

Gränsa av med häckar, skapa gångstigar där man ser att folk rör sig. Beskär eller plantera nya fläderbuskar.

ÖVRIGT

Bra med anslagstavla, men behöver vara större och mer välskött

Många hundar – hundrastgård för mindre hundar?

Fler sittplatser – staden är för alla!

Uteservering, café skapar trivsel och trygghet. Kan indiska restaurangen ha uteservering i parken?

Kan man få 30 skyltning eller målning på gatan eftersom det är skola? Många kör fort här.

Skulpturen är söt

Underbart att slippa garage.

I början av hösten 2016 hölls ett gåsamråd i parken där åsikteroch önskningar om parkens framtid 

samlades in. De rosamarkerade sektionerna visar kommentarer som särskilt återkom under samrådet.
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PROCESS:  WORKSHOP 

Den 21 september 2016 höll vi en workshop på platsen för våra kollegor på LAND. Syftet 

med dagen var att hitta förslag på hur platsen kunde utformas på ett sådant sätt att den 

blev attraktiv för många olika brukare samtidigt. I grupper om tre skissade vi på snabba 

förslag. Tanken var att förslagen skulle tillgodose behoven för ett antal olika brukare vilka 

fanns beskrivna på små lappar och som slumvis drogs ur ett kuvert. Nedan finns några 

exempel på de personer som fanns beskrivna på lapparna:

• Du och din partner är pensionärer och bor med utsikt över parken sedan 30 år tillbaka. Ni älskar de 

stora träden, men önskar er en mer välskött och prydlig plats. Ni är oroliga över att bli störda nattetid av 

studsande basketbollar och skräniga gäng.

• Du bor i kvarteret och har tre barn i åldrarna 3, 6 och 9 år. Barnen har för länge sedan vuxit ifrån 

lekplatsen på Mariatorget. Ni vill ha en trygg, rolig och mysig plats för lek och spontana aktiviteter.

• Du är hundmänniska och har precis fått jobb som dagmatte åt några olika småhundar runt Mariatorget. Du 

ordnar också valpkurser och kurser i agility och behöver en lämplig plats i närheten att hålla till på.

• Du är 25 år och nyinflyttad. Du bor inneboende och har behov av ett ”vardagsrum” utomhus. 

• Du är en 14-årig elev på Södermalmsskolan, du lever för bollsport.

• Du är NO-lärare på skolan och vill använda parken i din undervisning

• Du är en 13 åring som hatar sport, du brukar träffa dina kompisar ute under eftermiddagar och tidiga 

kvällar, men ni har svårt att hitta platser i staden där ni känner er trygga och hemma.

• Du är en 50 årig singel med en hund, bor tvärs över gatan. Du vill att den mysiga ”Mariatorgskänslan” 

borde finnas även i Rosendahlsparken.

• Du har 40-årskris och har dragit ihop ett gäng som ses ute några luncher/kvällar i veckan för 

crossfitträning

• Du är en 55 åring som gillar utomhusyoga, fågelkvitter, blommor och att läsa böcker men ofta känner dig 

otrygg och utsatt när du slår dig ner på en parkbänk

• Du är gympalärare på Södermalmsskolan och vill använda parken i din undervisning

• Du jobbar på stadsmissionen som precis flyttat in sin verksamhet i kyrkan lokaler. Du vill gärna att platsen 

runt kyrkan ska öppnas upp mot parken och att verksamheten kan spilla ut på olika vis.

• Du är en 85-årig fd. friidrottare som tränar Tai Chi och löpning utomhus tre-fyra gånger i veckan.

• Du älskar träd och grönska men tycker att Mariatorget är för stimmigt, du önskar dig en grön oas

• Du är 10 år och älskar parkour, inlines och klättring. Du har svårt att hitta utmaningar på Södermalms 

lekplatser.

• Du är förälder till en 2-åring med mycket spring i benen. Du längtar efter en stor, överblickbar och 

stimulerade plats för ditt barn som inte nödvändigtvis är en traditionell lekplats

• Du är tonårsförälder och vill ha en plats att umgås hela familjen tillsammans

• Du är hemlös och brukar sova i en källare vid Mariatorget. Du lever ditt liv mestadels i kvarteret. Du vill ha 

en plats där du kan vila och vara ifred.

• Du är förskolelärare på en förskola i närheten. Er gård är trång och mörk. Du vill kunna gå iväg med 

barngruppen till en stimulerande och trygg plats i närheten.
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KONCEPT

Konceptet som genererades under processen bygger på fyra delar vilka 

tillsammans utgör en tillgänglig, öppen och flexibel plats med stark rumslighet 

och en grön karaktär.

KOPPLA RAMA HÅLLA SAMLA
Trottoarens material leds in på platsen och kopplar 

parken till stadsrummet.

Generösa planteringar längs med gatan ramar in parken 

och fungerar som en grön barriär mot gatan.

En inre ram programmeras och fylls med innehåll och 

aktiviteter.

En stor, öppen, omprogrammerad och lätt nedsänkt yta 

samlar rummet och ger möjlighet till spontan aktivitet.
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FÖRSLAG
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SAMLA

Vi låter parken domineras av en stor oprogrammerad fexibel yta, en 

hårdgord lätt nedsänkt ellips. Här erbjuds en trafikskyddad yta mitt 

i staden med ett stort slätt golv. Här lär man sig cykla, testar sina 

nya inlines, åker runt med sparkcykel. Eller spelar basket, tennis eller 

landbandy, målar upp världens längsta hage, kör radiostyrad bil, hoppar 

rep, blåser såpbubblor leker kull eller bara springer av sig. Ytan kan 

också användas till olika tillfälliga evenemang, träning, dans, loppis eller 

kanske filmvisning.

Ytan är dynamisk och förändras under året, när det är som kallast 

och varmast lever den upp. Vid långvariga minusgrader spolas ytan till 

skridskobana. Kanterna får roliga snöhögar att klättra på och  under och 

efter sommarens skyfall förvandlar golvet tillfälligt till en vattenspegel att 

leka och plaska i.

ISBANA OCH VATTENSPEGEL
På vinterns spolas  ytan och förvandlas till en isbana för skridskoåkning mm. Vid sommarens 

kraftiga skyfall samlas regnet upp på ytan och förvandlar den till en tillfällig plaskdamm att leka i. 
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HÅLLA

Mot den öppna ellipsen står ett mer innehållsrikt ramverk som dimineras av grönska, 

sittplatser spel och lek. Golvet domineras av grus/stenmjöl i en varm ljus nyans.

Mot St Paulsgatan behålls de flesta av de högresta träden, kronorna höjs och glesas ut 

för bättre ljusförhållanden. Från den här sidan är parken öppnen och lätt att slinka in i, en 

enkel stenfris avgränsar grusytan från trottoaren.

Sidan mot Timmermansgatan utgörs av vackra generösa perennplanteringar som tar upp 

nivåskillnaden mellan gatan och parken. Planteringarna är lätt upphöjda och skyddas av ett 

lågt staket mot Timmermansgatan och gräskantskydd mot parken. Parkssoffor placeras 

utmed planteringsytorna i parken.

Utmed skolbyggnaden renoveras rabattern vilken får en rak linjeföring. Nya buskar och 

klätterväxter planteras. Ett inre gångstråk med samma beläggning som trottoaren kantar 

parken även i syd och öst.  Den södra sidan domineras av ett långbord, ett ”vardagsrum” 

där man kan slå sig ner och äta sin hämtmats-middag, fika med kompisarna eller 

förskolegruppen, eller slå sig ner för att spela ett spel. Bordsskivorna får mönster av 

spelplaner för att uppmuntra till detta. VId bordet placeras även två pingisbord.

Sidan mot kyrkans gavel får också stora planteringsytor. Här placeras också en ny version 

av Carlos bänk vid skulpturen ”De första stegen”. Bänken får också en skylt som berättar 

historien om dess uppkomst. I parkens sydöstra hörn placeras en grupp nya träd, med 

skrirt och vackert lövverk. Här finns också lekskulpturer för klättring, volter och parkour

samt mer informella sittmöbler.

LEKSKULPTUR

LÅNGBORD

Platsen får en konstnärlig utsmyckning i form av 

skulpturer för klättring m.m.

Två generösa långbord placeras ut. Här kan man slå sig 

ned och äta sin lunch i solen eller samlas kvällstid och 

umgås.

TRÄD I GRUS
Nya träd planteras direkt i gruset vilket har en varm kulör. 

Träden skapar ett lövtak för sittplatser, lekskulpturer och 

andra aktiviteter och spel som boule och pingis.
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GRÄSKANTSKYDD OCH RÄCKEN

RAMA

Parken får en grön inramning. De stora ståtliga träden finns 

kvar och men får även nytt sällskap i form av Robinior och 

Plataner. Rabatten längs Södermalmsskolan renoveras 

och stramas till, här planteras vintergröna buskar och 

klätterväxter vilka tillåts krypa upp på skolans fasad. 

Runt den inre ramen av grus tillkommer stora generösa 

perennplanteringar med böljande gräs och blomsterprakt.

PERENNER
KLÄTTERVÄXTER

OCH BUSKAR
Runt den inre ramen av grus tillkommer stora 

generösa perennplanteringar med böljande 

gräs och blomsterprakt.

Planteringarna ramas in av låga smidesräcken mot gatan och 

klassiska gräskantskydd in mot parken.
Vintergröna buskar och 

klätterväxter med klara höstfärger 

TRÄD 
De befintliga träden behålls och belyses under dygnets mörka timmar. Tre stora plataner planteras vid långbordet 

och i parkens södra del skapar 6 stycken robinior ett skirt lövta över lekskulpturen. 
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LÅNGBORDET

Den södra sidan av parken domineras av ett långbord, 

ett ”vardagsrum” där man kan slå sig ner och äta 

sin hämtmats-middag, fika med kompisarna eller 

förskolegruppen, eller slå sig ner för att spela ett spel. 

Bordsskivorna får mönster av spelplaner för att uppmuntra 

till detta.

ETT SAMMANHÅLLET OBJEKT

SÄLLSKAPSSPEL

Långbordet är stort och rymligt, här få 20 personer 

plats utan problem. 

I Bordets yta finns sällskapspel infällda. Varför inte 

plocka några stenar från marken och spela ett parti 

Kalaha.
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LEKSKULPTUR

I samarbete med konstnären Jacob Dahlgren utformas en lekskulptur vilken placeras under 

robiniorna i parkens nordöstra hörn. Skulpturens sinnerliag form och glada färger bjuder in 

besökaren i parken.

Early one Morning

Utgångspunkten för mig i denna skulptur har varit att använda mig av en enda linje och 
med den skapa en så intressant rumslig form som möjligt.
Denna skulptur består av en linje i två kulörer som vänder och vrider på sig och skapar 
en organisk klättervänlig form. Den är en repetitiv, evighetsloop. Formen inbjuder till lek 
och rörelse  men fungerar även som sittplats. Skulpturen är tillverkad i stål och lackerad i 
två olika färger. Skulpturen mäter 2500 (höjd) x 3600 x 3600 mm 
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