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Bakgrund
En medborgardialog har hållits med användare av 
Ruddammsparken på Östermalm. Anledningen är a�  
det under våren 2021 genomförs en marksanering i 
parken och i samband med återställningen planerar 
stadsdelsförvaltningen för en upprustning. Inför det 
arbetet har den här dialogen hållits för a�  ta reda på 
vad som är angeläget a�  tänka på vid en upprustning 
och hur parkens besökare önskar kunna använda platsen 
framöver. 

Dialogperiod
15 mars – 15 april 2021

Dialogformer
Dialogen med allmänheten har genomförts som en 
webbenkät med bakgrund av den pågående pandemin. 
Allmänheten informerades och bjöds in a�  delta genom 
skyltar i parken, via Östermalms stadsdelsförvaltnings 
Facebooksida samt genom utskick till fastighetsägare i 
närområdet. 

Fyra närliggande förskolor har även få�  möjlighet 
a�  delta i en separat dialog som genomförts 
av förskolepedagogerna. Frågeformulär från 
stadsdelsförvaltningen har skickats ut per mejl.

Deltagande
Inkomna svar via webbenkät: 134 st
Inkomna svar från förskolor: 1 st
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Stort tack till alla som deltagit.
Era synpunkter är viktiga och värdefulla!

Hantering
Samtliga inkomna synpunkter och idéer har registrerats. 
I det här dokumentet sammanfa� as materialet. 

Dialogresultatet utgör underlag för framtagande av e�  
program och för prioriteringar av åtgärder.

Vad händer nu?
Sommaren 2021 arbetar vi fram e�  förslag till program för 
förnyelse av parken. Det färdiga programmet beslutas av 
Östermalms stadsdelsnämnd kring årsski" et 2021/2022. 
Arbeten med upprustningen av parken beräknas starta 
våren 2022.

Kontakt
Följ projektet på vaxer.stockholm/ruddammsparken. Om 
du har frågor eller vill veta mer kontakta Östermalms 
stadsdelsförvaltning via mejl ostermalm@stockholm.se 
eller telefon 08-508 10 000.

Ruddammsparken
Sammanställning av allmänhetens idéer och 
synpunkter kring parkens kommande förnyelse.



Parken idag 
och i framtiden

Många olika typer 
av idéer och 
synpunkter har 
kommit in under 
dialogperioden. 

Det fi nns delvis 
motstående idéer 

kring parkens 

framtid, där några 

vill ha det lugnare 

och fridfullare 

samtidigt som 

andra vill ha mer 

lek och aktivitet.

Träden, 
grönskan och 
gräsma# orna.

Naturmarken 
och 
karaktären av 
en grön oas.

Plats för 
lek och 
pulkaåkning.

Balans mellan 
lek och lugn.

Vad är viktigt 
a#  behålla?

Vad skulle du vilja göra 
om eller förbä# ra?

Rusta upp och ut-
vidga lekplatsen. 

Lekutrustning 
även för äldre 
barn.

Mer blommande 
träd och buskar.

Fler si# platser
och pappers-
korgar.

Lägg till en sam-
lingsplats/grill-
plats.

Fixa till naturmar-
ken, gallra från 
taggbuskar.

Bä# re belysning

Rusta upp den 
befi ntliga lekytan, 
inte större plats 
för lek.

Högre skötsel på 
gräsma# an. 

Förbä# ra 
gångväg där det 
blir lerigt.

Lägg till 
hundrastgård.

Skapa lugna 
platser för vuxna.



Sammanfa� ning av inkomna synpunkter

Webbenkäten
Webbenkäten bestod av 9 frågor varav de två sista bestod 
av fritextsvar. Här redovisas resultatet.

1. Vem är du?
SVARSALTERNATIV    ANTAL

Kvinna:    90
Man:     43
Annan könsidentitet:  0
Kan/vill ej ange:   1

2. Hur gammal är du?
SVARSALTERNATIV    ANTAL

0-10 år:    4
11-18 år:    4
19-35 år:    33
36-64 år:    72
65+ år:    21

3. Var bor du?
SVARSALTERNATIV    ANTAL

Ruddammsområdet:  131 
Övriga Östermalm  3 
Annan del av innerstaden: 0
Annat:    0

4. Hur o" a besöker du Ruddammsparken?
SVARSALTERNATIV        ANTAL

Varje dag:        84
Några gånger i veckan:      30
Några gånger i månaden:     15
Några gånger om året:      5
Någon enstaka gång eller har aldrig besökt parken:  0

5. Om du besöker Ruddammsparken, 
hur o" a brukar du stanna?
SVARSALTERNATIV        ANTAL

En kort stund:       86
1 timme:        36
2 timmar eller längre:      12
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6. Om du besöker Ruddammsparken, varför brukar du gå dit? 
(Det går bra a�  ange fl era alternativ.)

SVARSALTERNATIV      ANTAL

Går bara igenom:     79  

För lugn och ro:     51

För a�  leka:      46

För picknick eller medhavd lunch:  36

Annat, se nedan:     43

Fritextsvar:

- Rasta hunden/ka� en

- Pulkaåkning

- Bor precis intill

- Leka med barn/barnbarn

- Picknick/ häng/ fi ka

- Sola

- Hämtning/lämning förskola

- Si� a och läsa

- Njuta av naturen

- Ti� a på fåglar

- Promenera

- Plocka kastanjer

- Ha kalas

- För a�  träffa andra

7. Om du besöker Ruddammsparken, i vilken del av 
parken brukar du vistas? 
(Det går bra a�  ange fl era alternativ.)
SVARSALTERNATIV    ANTAL

A. Naturmarken:    72 

B. Lekplatsen:   64

C. Grässlänten:   113

A

C

B
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8. Vad är viktigt a�  behålla när parken ska rustas upp?
(Fritextsvar: nedan sammanfa� ade)

SVARSALTERNATIV       ANTAL  

Träden:       63
Öppna gräsytor:      44
Pulkabacken:      37
Naturmarken:      21
Grönska, buskar:      20
Plats för lek:      15
Parkens karaktär, en grön oas i staden:  13
En plats för alla – balans mellan lek och lugn: 6
Begränsad plats för lek:     5
Belysningen:      5
Möbleringen:      4
Gångvägarna:      3
Stora stenen:      3
Inget:        3
Berghällar:       3
Papperskorgar:      2
Öppenhet, visuell trygghetskänsla:   1
Allt:        1
Vet ej:       1
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9. Vad skulle du vilja göra om eller lägga till?
SVARSALTERNATIV         ANTAL

Rusta upp och utvidga lekplatsen. Lekutrustning även
för äldre barn:        38
Blommande träd och buskar:      32
Fler parksoffor och olika si� platser, några med bord:  29
Samlingsplats/grillplats:       28
Fixa till naturmarken, gallra från taggbuskar/dö�  material: 17
Bä� re belysning:        13
Fler och större soptunnor:      10
Rusta upp den befi ntliga lekytan:     10
Högre skötsel på gräsma� a:      10
Förbä� ra gångväg där det blir lerigt:    10
Hundrastgård:        9
Ytor för alla åldrar – lägga till lugna platser för vuxna:  8
Staket runt lekplats:       6
Lägg till si� platser i naturmarken för lugn och ro:  6
Ersä�  träd som tas bort/plantera nya träd:   5
Ändra ingenting:        4
Lägg till lekutrustning i naturmarken    3
Temalekplats        3
Va� en – fontän, plaskdamm mm.     3
Olika rum i parken:       3
Ta bort lekplats helt:       2
Utegym:         2

Odling:       2
Skatepark:       2
Bygga bostäder/fritidsgård:    2
Förhindra bilparkering i parken:   2
Förbä� ra för fåglar på olika sä� :   2
Vårda bef träd mer:     2
Konstgräsplan:      1
Solskydd:       1

Ruddammsparken

Sammanställning av allmänhetens idéer och 
synpunkter kring parkens kommande förnyelse.



”Pulkabacken är mycket 
viktig för området.”

”Plantera gärna buskar 
som blommar och luktar 
go� .

”Behåll det gröna och 
det lugna i parken.”

”Naturmarken är viktig a�  be-
hålla. Vi bor precis intill och ser 
hur många barn som leker där.”

”Större lekplats där 
fl er åldrar kan leka 
tillsammans.”

”Behåll de fi na och lummiga 
träden, det är de som skänker 
parken hela sin karaktär.”

”Skulle vara mysigt med en fi n 
samlingsplats, där man kan 
fi ka eller grilla kanske.”

Några röster 
från enkäten
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Vad tycker ni om a!  göra här?
A. NATURMARKEN

Vi tycker om a�  klä� ra
Samla pinnar, leta stenar 
Äventyr
Springa
Leta upp fåglar, ti� a på och mata dem.

Vad skulle ni vilja göra här?
A. NATURMARKEN

Vi vill ha en äventyrskoja
Fler grejer a�  klä� ra på
Balansera, balansgång

B. LEKPLATSEN

Åka pulka på vintern
Leka med gunghästen
Leka med va� en
Springa

B. LEKPLATSEN

Se förslag på lekutrustning på nästa 
sida.

C. GRÄSSLÄNTEN

Åka pulka på vintern
Rulla runt i gräset
Ha va� enkrig
Leka i sandlådan
Springa och leka kull

C. GRÄSSLÄNTEN

Åka karusell
Hoppa trampolin
En labyrint
En liten inhägnad för bollspel
Sandlåda med grävskopa

Sammanfa! ning av inkomna synpunkter från förskolan

Vad är bra på platsen?
A. NATURMARKEN

Det är roligt a�  klä� ra på berget
Gömma sig, leka kurragömma
Träden

Vad kan bli bä! re på platsen?
A. NATURMARKEN

Rensa bort taggbuskar

B. LEKPLATSEN

Leka i naturen
Slu� ningen

B. LEKPLATSEN

E�  staket runt en viss del av området
Mjuk “gummima� a” som fallunderlag
Tömning av skräpkorgar regelbundet
Mer gräsytor
En plaskdamm

C. GRÄSSLÄNTEN

Vi kan leka här

C. GRÄSSLÄNTEN

Rensa bort taggbuskar
Fler skräpkorgar och bä� re renhållning
Fler blommor



Teckningar från 
dialog med 
förkolebarnen

Förskolebarnen 

på förskolan Rud-

dammsparken 

International 

Preeschool har 

ritat de önske-

mål och idéer 

de har för Rud-

dammsparken. 

Här syns några av 

deras teckningar.

Vad skulle ni vilja göra här?

B. LEKPLATSEN

Rutschkanor i olika storlekar 

och former

Gungor

Piratbåt

Svampsnurra

Större klä! erställning

Leka med va! en

Blommor

Pool/plaskdamm

Staket runt lekplatsen

Va! enspridare

En bro a!  klä! ra på

Gungbräda

Klä! ervägg

Djur

E!  stort hus

Balanslek

Två slo!  

Hoppborg

En låsbar låda för leksaker

Idéer och förslag på utrustning
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