Norrbackatäppan
Sammanställning av idéer och synpunkter
från allmänheten samt från Karlbergs
skolas elever gällande parkens kommande
förnyelse
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Augusti 2017
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Bakgrund

En dialog har hållits med allmänheten samt med elever
på Karlbergsskolan kring Norrbackatäppan i Vasastan.
Anledningen är att det under hösten 2017 ska tas fram ett
program för förnyelse av parken som även inrymmer skolgård
till Karlbergsskolan. Dialogen syftar till att inhämta information
om vad som är angeläget att tänka på vid en upprustning
och ta reda på hur parkens besökare önskar kunna använda
platsen framöver.

Dialogperiod

15 maj – 10 juni 2017

Dialogformer
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Allmänheten informerades och bjöds in att delta genom
en stor vepa ute i parken. Dialogen annonserades också i
lokaltidningen, genom nyhet på stockholm.se och genom
mejl- och brevutskick till kringliggande verksamheter och
bostadsrättsföreningar. Idéer och synpunkter har kunnat
lämnas via en webbenkät och telefon till Norrmalms
stadsdelsförvaltning under hela dialogperioden.
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För att fånga upp skolelevernas erfarenheter och idéer om
skolgården anordnades en gåtur med 6 representanter från
Karlbergs skolas elevråd, åk 1-3. Eleverna gavs då möjlighet
att berätta och visa hur de använder skolgården i dag, vad
de upplever som bra, vad som fungerar mindre bra samt ge
förslag på förbättring. Gåturen följdes upp två veckor senare
med en ny träff där vi gick igenom resultatet med eleverna.
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Den 30 maj klockan 15-18 fanns representanter från Stockholms
stad på plats i parken för att samla in synpunkter genom en
enkät och för att prata med parkens besökare.

Deltagande

Inkomna svar webbenkät: 39 st
Inlämnade enkätsvar under eftermiddagsträffen i parken: 18 st
Elever från Karlbergs skola, åk 1-3: 6 elever (3 flickor och 3 pojkar)
Mottagna telefonsamtal: 0 st
Utöver de formellt mottagna synpunkterna samtalade
Stockholms stads representanter med förbipasserande under
eftermiddagen i parken. Där framkom kompletterande
information, som vägts in i sammanställningen av fritextsvaren
men som inte finns representerade i statistiken från
enkätundersökningen på nästa sida.

Hantering

Samtliga inkomna synpunkter och idéer har registrerats. I det här
dokumentet sammanfattas och tolkas resultatet från dialogen
med allmänheten och Karlbergs skola. Alla inkomna svar från
webbenkäten samt separat redovisning av resultatet från
dialogen med elevrådet på Karlbergs skola finns att ta del av på
stockholm.se/norrbackatappan.
Dialogresultatet utgör underlag för framtagande av ett
programförslag och för prioriteringar av åtgärder i parken.

Stort tack till alla som deltagit.
Era synpunkter är viktiga och värdefulla!

När brukar du oftast vara i parken?
brukar redovisas)
du oftast vara i parken?
(AntalNär
svarande

Enkätsvar - statistik

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Enkäten utformades med två frågor med olika svarsalternativ
samt tre frågor med fritextsvar. Intill redovisas fördelningen
av svaren på de två första frågorna. Här framgår även
åldersfördelning samt könsfördelning bland de svarande.
De som svarat ”annat” på frågan ”vad brukar du göra i
Norrbackatäppan?” har främst angivit pulkaåkning, att vara
där med barn eller att bara passera förbi parken.
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Vad brukar du göra i Norrbackatäppan?
Vad brukarredovisas)
du göra i Norrbackatäppan?
(Antal svarande
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Könsfördelning enkätsvar
KÖNSFÖRDELNING
Annat
0%

4

Åldersfördelning enkätsvar
ÅLDERSFÖRDELNING
55+
0-12 år

Ifyllda enkäter från
eftermiddagen i parken

Man/pojke
41%

13-19 år

Kvinna/flicka
59%

36-55 år

20-35 år

Parken i dag
och i framtiden
Många olika typer av
idéer och synpunkter
har kommit in under
dialogperioden. Här
redovisas de vanligast
förekommande
synpunkterna som
inkommit.

Vad är mindre bra?

Vad skulle du vilja
tillföra eller förbättra?

Grön oas, naturligt

Slitet/trasigt/skräpigt/
dåligt underhåll

Mer grönska/träd/blomning/
fruktträd/bärbuskar/odling

Stora öppna gräsytor
för solbad, picknick
och lek

För mycket grus

Fler attraktiva sittplatser
+ flyttbara bänkbord

Vad är bra i dag?

”Täppan” (den
upphöjda delen av
parken)

Dåliga gräsytor och
stående vatten

Solsängar/hängmattor

Outnyttjade delar

Grillplats

Pulkaåkning

För lite aktiviteter

Lek/fotbollsplan/
innebandyplan

Störande lek och
aktiviteter

Utegym/basketplan/parkour/
aktivitet för äldre barn och
ungdomar

Cykelvägar

Dålig belysning

Socialt umgänge

Farlig lek (mur vid
”pulkabacken”, berg
vid täppan)

Läget
Spela boule på
grusytor

Inget regnskydd

Utöka/förbättra lek
med klätterlek, gungor,
studsmattor, rutsch, naturlek,
temalekplats
Sol- och regnskydd
Konstgräs på fotbollsplanen
Zonering/avgränsning mellan
olika delar

Citat och
förslag
Norrbackatäppan
har genererat både
engagemang och
kreativitet. Citaten
och förslagen här visar
bredden av idéer som
lämnats in.

”Jag önskar ljuddämpande åtgärder,
tex mer växtlighet samt gärna flera
blommor att titta på, samt sittplatser
som är i nån form av bersåer vilken
avskärmar från skriket. Kvällstid grillas
det en hel del i parken, och det skulle
väl vara fint med en fast grillplats,
samt soptunnor som man kan slänga
engångsgrillar i. Dessutom skulle det
vara trevligt med ett par utegymsställningar.”

”Möjlighet till parkour möjlighet till
utegym förbättra pulkabacken så
barnen inte kör in i stolpar eller mur
gärna studsmattor om möjligt.”

”Skolbyggnaden på fotbollsplanen
borde flyttas och gruset ersättas med
konstgräs. Förbättra gräset där det ska
vara gräs. Bygg en lekplats i stil med
Bryggartäppan och Anders Franzéns
park. Kanske med tågtema för att
knyta an till kvarteret historia och Norra
station.”

”Studsmattor till barnen för då går
föräldrar ut små barn träffar större barn
och ungdomar lär sig att samsas.”

” Allt är bra som det är på
Norrbackatäppan, det är en förmån som
vi ska värna om att få ha tillgång till all
denna grönska mitt i en storstad. Tyvärr
känns det som om man börjar nagga
på detta inom staden vilket är högst
olyckligt att så får ske. Låt parken vara
som den är, den har fungerat hitintills
utmärkt för oss som bor i dess närhet,
att kunna få nyttja som ett andningshål,
många besöker och trivs i parken för
att den är som den är, alla kan finna sin
egen lilla hörna att bara få vara. Förstår
inte varför parken nu ska behöva
anpassas bara för att Hagastaden inte
har projekterat bättre med lekplatser
etc förrän 2020, detta är i och för sig
bedrövligt. LÅT PARKEN VARA!!!!!”

” Mer grönt - buskar etc. Gärna plantera
fruktträd och bärbuskar. Lekfull miljö
- för barn att upptäcka. Ex labyrinter i
buskarna.”

”Ett konstnärligt inslag (offentlig konst)
skulle lyfta platsen. Landskapsarkitektur
som främjar växtlighet men möjliggör
lek.”

”Vill gärna ha kvar den stora gröna
ytan med plats för samling, lek och
aktiviteter. Plan med plats för bollspel
vill vi gärna ha kvar. Och pulkabacken
ner mot studentbostäderna är väldigt
uppskattad vintertid!”

”Mer gräsmattor, mer grönt. Fler olika
leksaker för barn. Ställen/utrustning
även för lite större barn i yngre tonåren
- för att locka ut de som helst sitter inne
med sin skärm. Allmän grill som alla får
använda.”

”Massor! Byt ut grus mot konstgräs.
Vanligt gräs där det är möjligt.
Trädgårdsskötseln måste upp en massa
snäpp på skalan, nu är den undermålig.
Mer träd. Renovera/Byt ut staket,
stängsel och sittplatser (soffor). Mer
soffor och mys-ytor. Mer blommor och
annat grönt som sköts om. Ta bort ALLT
klotter överallt. Om nu det ska vara en
fotbollsyta, ha konstgräs på den. Flytta
den gärna till mitten av gården också.
Ta bort den jättefula sandbehållaren
vid fotbollsplanen! Den har nu stått
där i flera år. Nyasfaltera alla gångar.
Utegym. På sommaren är gården mest
en öken, trivseln måste upp.”

Citat och
förslag
Norrbackatäppan
har genererat både
engagemang och
kreativitet. Citaten
och förslagen här visar
bredden av idéer som
lämnats in.

”Den bekante lokala kommunalpolitikern
”förgyllare Magnusson” borde
uppmärksammas på något sätt. Han
observerade att förgyllaren sällan blev
mer än några och 20 år gamla (senare
forskning visade det var Hg-ångorna
från det uppslammade guldet som
inhalerades och orsakade dödsfallen).
M. övergick därför till politiken med
sådan framgång att han fick så
många uppdrag att han endast hann
närvara vid vart tredje sammanträde....
Minnestavla? Staty i form av
klätterfigur till vilken jag gärna bidrar!
Förgyllarparken?”

”Det är alldeles för mycket sand. Jag
skulle önska att det planterades mer
gräs på fler platser, konstgräs kan även
vara en bra idé. Det behövs också en
lekställning där det nu bara är en stor
sandyta där det förut fanns en lekplats.
Jag önskar också nya bänkar placerade
på flera ställen. Vissa av bänkarna
som finns nu är väldigt slitna. Staketet
som finns nu är också väldigt slitet,
det skulle behöva en renovering. Det
skulle också vara fint med konstgräs
på fotbollsplanen. Trädgårdsskötsel på
kullen/berget skulle behövas. Fler växter
och träd skulle pigga upp tillvaron.”

”Mer utrymme för umgänge, bänkar,
bord. Utrustning som inspirerar
ungdomar till fysisk akivitet. Basketkorg
t ex. Att pulkabacken blir ”officiell”.
Mer soptunnor och kanske också
tunna för att slänga engångsgrillar
uppe på berget sommartid? Lite nya
planteringar och översyn av gräsytor
behövs också. Alternativt plattläggning
eller asfalt över en del ytor, t ex bakom
gympasalen? Syrenerna längs blå
staketet mot skolgården (direkt efter
entren från Norrbackagatan) var
jättefina förr, men är alldeles för gamla
och rufsiga nuförtiden. Fylla ut med
unga plantor också? Till sist, vet inte
om detta är inom beslutsområdet i
detta sammanhang, men det är rätt
knas att skol-baracken ligger inne på
fotbollsplanen. Ta bort fotbollshönsnätet
helt, och göra en liten konstgräsfotbollsplan bredvid istället?”

”Fasta grillplatser. Att pulkabacken
rustas upp. Häckar som skapar ”rum”.
En stor modern lekplats, ett utegym.
Promenadmöjlighet runtom I parken, för
hundägare och motionärer.”

”Gärna mer lekplats för barn mellan
1-4 år. Sittplats för vuxna. Gärna
vinbärsbuskar och fruktträd Tyvärr
försvann dessa buskar när man tog bort
odlingslotter.”

”Att i upprustningen ha tänket att det
inte ska bli en parklek som Vasaparken
med konstiga studslekytor och för
mycket folk. Inte ta bort känslan av en
bakgård. Ta bort småbarnsinhägnaden,
eller öppna upp den:bort m staketet
mot bandyplanen och gungytan så att
den kan uttnyjas lättare. Fler gungor
för stora och små. Göra om under
syrénbuskarna så att det finns ett
småbarnsområde m liten rutchkana
och sandlåda bänkar mm. Där brukar
förskolegrupper med små barn hänga
ibland. Basketkorg mer lättillgänglig vid
yta där man kan studsa lite. Se över
buskar och träd och gräsytor, det är
slitet. Flera bordsalternativ som man
kan flytta vid behov. Pingisbord till
skolgårdsytan framför skolaulan/nära
klätterställningen.”
”Buskar, stigar och träd kan göra ytan
mer uppdelad och skapa platser för
både lek och avkoppling med där den
ena inte behöver störa den andra.”

”Skönare sittplatser än de befintliga.
Men de står på bra ställen. Fler bordbänkar som man kan flytta runt. Ny
belysning. Ny klätterställning istället
för den som togs bort. Nya staket i
smidesjärn så att de håller bättre.
Grillplats. Fler syrener (men de måste
stå skyddat så att det inte inbjuder till
klättring)”

Möte med
elever från
Karlbergsskolan
Kartläggning av
elevernas berättelser
om skolgården och
parken, hur de upplever
och använder den i
dag samt önskemål om
förbättring.
* = generella punkter
- = negativt

Utpekade platser

Gungorna

* Kompisgungan används mycket
* Lekytan intill används av
förskolebarn
- Kompisgungan f t borttagen
- För få gungor för lite äldre barn
- Det blir ofta kö

Innebandyplanen

* Omtyckt, används
mycket
- Trasig gummiasfalt
- Ofta vattensamling
intill pga igensatt
dagvattenbrunn

”Täppan”/stora gården

* För de äldre barnen
* Sitta, prata, leka lugnt,
avskilt
* Springa, hoppa, parkour,
åka stjärtlapp
- Varmt på sommaren
- Halt på vintern, har skett
olyckor

”Regnskogen”

* Dunge med mindre träd
och buskar
* Kul med grönska och träd
* Vissa leker affär här, andra
springer mest igenom

Klätterställningen

* Används mycket
- Alla får inte plats
- För enkelt, anpassat
för mindre barn, vill ha
mer utmaning

Generella synpunkter/
önskemål

* Behåll scen vid odling
* Bra med öppna gräsytor
och grönska
* ”Täppan” omtyckt, bra med
avskild plats och sittplatser
* Mer (utmanande) klätterlek
* Fler gungor
* Hinderbana/parkour
* Två bra baser till leken
”general och spion”
* Det som finns är bra men
behöver bytas ut/förbättras

Lilla gården
Bakom idrotten

* Spela fotboll, leka
* Används ibland på idrottslektioner
* Bra med stor öppen yta
- Dålig gräsmatta
- Vattensamlingar, lerigt
- Dålig belysning

* Används inte så mycket,
mest förskolebarn
* Fungerar som bas i
leken ”general och spion”
* Bra med mycket yta
- Mycket är trasigt
- Lilla sandlådan används
inte

Sammanfattning

Parken används av många och det är många olika intressen som
ska tillgodoses och samsas. Det märktes inte minst i synpunkterna
som kom in. Tillsammans gav de dock en bra bild av hur parken
används, vilka kvaliteter som uppskattas i dag samt vilka behov
och önskemål som finns inför upprustningen av parken.
Gemensamt för synpunkterna från både allmänhet och från
Karlbergs skolas elever var att man uppskattar grönskan, det
naturliga, täppan, möjligheten till både lek och lugn och ro och
de öppna gräsytorna. Generellt anser man att skötselnivån är för
låg, att mycket utrustning har försvunnit utan att ersättas och att
det är slitet.

Vad händer nu?

Under hösten 2017 arbetar vi fram ett förslag till ett program
för förnyelse av parken. I det arbetet kommer dialogresultatet
att vara ett värdefullt underlag. Under okt/nov 2017 kommer
ett så kallat parksamråd att hållas. Allmänheten bjuds då in för
att kunna ta del av ett framtaget förnyelseförslag och möjlighet
ges att komma med synpunkter på detta genom webben eller i
samband med ett ”öppet hus”. Parksamrådet annonseras genom
stockholm.se samt i lokalpressen. Därefter kommer förslaget att
bearbetas vidare till ett program som ska beslutas av Norrmalms
stadsdelsnämnd kring årsskiftet 2017/2018. Arbeten i parken
beräknas kunna starta under 2019.

Om du har frågor

My Peensalu
Parkmiljöavdelningen norra innerstaden
Norrmalms stadsdelsförvaltning
my.peensalu@stockholm.se
08-508 09 245

Norrmalms stadsdelsförvaltning
Tulegatan 13
Box 3128, 103 62 Stockholm
08 508 09 000

