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Grönt kulturstråk  i Husby

Designdialogen bestod av en serie om tre möten där 
grupperna diskuterade vilka platser längs stråket som 
bör utvecklas och på vilket sätt. Vad en kulturplatt-
form är och hur de kan utformas diskuterades också. 
Skissarbetet med utformningen av platserna och kul-
turplattformarna längs stråket skedde i växelverkan 
med dialogen. Prioritering har skett av vilka åtgärder 
som bedömts möjliga att genomföra. Dialogmötena 
har dokumenterats och sammanställts i separat 
bilaga (Bilaga 2).

Geografisk avgränsning
Området som ingår i projektet visas på intilliggande 
karta.

Designdialogen visade att två f d förskoletomter i 
direkt anslutning till uppdragsområdet spelar en 
stor roll för upplevelsen av gångvägen som otrygg 
och nedgången. I programarbetet ingår därför även 
förslag till ett tillfälligt iordningsställande på dessa 
fastigheter, som staden är markägare till. Finansiering 
och beslut om detta ligger dock utanför projekt och 
budget inom ramen för ”Grönare Stockholm”. Det 
finns därmed en stor osäkerhet om de föreslagna 
åtgärderna kan bli genomförda.

Inledning

Grönare Stockholm

Kommunfullmäktige antog i februari 2017 
’Grönare Stockholm’, riktlinjer för planering, 
genomförande och förvaltning av stadens parker 
och naturområden. Riktlinjerna syftar till att stärka 
stadens gröna kvaliteter och utveckla det offentliga 
rummet.

Under 2017-2021 anläggs ett antal nya parker, gröna 
gångstråk och torg. Dessutom sker upprustning och 
förbättring av befintliga platser. 

I nästa etapp, under 2019-2022, kommer 
ekosystemtjänster och stadens gröna infrastruktur 
att stärkas. 

Bakgrund
Trafikkontoret har inom stadens satsning Grönare 
Stockholm (se faktaruta) fått uppdraget att upprusta 
gångvägen mellan Husby Centrum och Husby Gård. 
Den är ett av flera gångstråk som förbinder Husby 
med Järvafältet och upplevs som otryggt. En förut-
sättning för projektet har varit att involvera boende 
och verksamma i områdets utveckling genom en 
medskapandeprocess och här valdes metodiken 
designdialog. I det ursprungliga uppdraget ingick 
att konstplattformar skulle vara ett återkommande 
tema längs med gångstråket. Detta har under arbe-
tets gång omformulerats till s k kulturplattformar som 
återkommer längs stråket. 
I upprustningen ingår även ett projekt med Stock-
holm Konst, där en konstnär i dialog med ungdomar 
i området skapar ett platsspecifikt verk för kulturstrå-
ket. Under året har även utökad finansiering tillkom-
mit för trygghetsskapande åtgärder och belysnings-
upprustning. 

Mål och syfte
Programmet ska ligga till grund för fortsatt utveckling 
av gångstråket mellan Husby Centrum och Husby 
Gård. Detta projekt, Grönt Kulturstråk Husby, ska för-
bättra trivseln och trygghetsupplevelsen längs gång-
stråket, aktivera och befolka det på några platser och 
på ett pedagogiskt sätt tillgängliggöra naturen. 
Syftet är att skapa ett tryggare och vackrare stråk 
genom att tillföra nya målpunkter som lockar till 
besök samt ordna bättre belysning och försköna 
området längs stråket. 

Metodik
Programarbetet har föregåtts av en utredning av 
landskapets förutsättningar och naturvärden. Den har 
legat till grund för fortsatt arbete. Landskapsanalysen 
och naturvärdesinventeringen finns redovisad som en 
bilaga till programhandlingen (Bilaga 1).  

Under 2018–2019 genomfördes en designdialog 
med boende, föreningar, stadens förvaltningar och 
andra verksamma i området. Designdialogen, som 
en form av medskapandeprocess, har legat till grund 
för denna programhandling.  Designdialogen blev en 
fortsättning på den projekttävling på temat ”Vägen 
är målet” som Husby Konst och Hantverksförening 
genomförde 2017 där stråket beskrivs som en peda-
gogisk vandring.
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Befintlig situation

Grön front - skogsbryn
Grön front - trädgårdskaraktär
Byggd front - husfasader

Områdesavgränsning

STRÅKETS INRAMNING

Gångväg - gångstråke mellan Husby 
centrum och Husby Gård

Siktlinje

Rörelsestråk

Målpunkt

Utblick

RYMD OCH UTBLICKAR

TECKENFÖRKLARING

Gräsmark
Trädgårdsmiljö
Äldre skogspartier 
Igenväxt hangmark
Restytor, ruderatmark

Lönnar
Lindar

Äldre ekar
Äldre tallar

GRÖNSTRUKTUR
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Platsbeskrivning och analys
Gångvägen är inte helt lätt att hitta – varken från 
norr eller söder är det tydligt att man kommer in på 
ett promenadstråk. Samtidigt är stråket naturligt i 
sin sträckning med fin topografisk inpassning längs 
skogsbrynet. Den strikta miljonprogramsstaden möter 
i detta stråk naturen. 

I den norra delen vid Husby centrum har gångvägen 
stadskaraktär intill centrumanläggning och bostäder, 
skola och fotbollsplan. Plattläggningen på torget är 
skadad av trädrötter och de befintliga träden är i 
dålig skick. Platsen känns för många otrygg, särskilt i 
mörker, vilket även påverkar skolgården intill.

Platsen framför bollplanen var tidigare uppställnings-
plats för skolbaracker. Den kvarlämnade grusytan 
används flitigt som utvidgad skolgård. Stråkets östra 
sida mot bebyggelsen kantas av glesa buskage och 
nätstängsel. 

Söder om fotbollsplanen följer stråket terrängen i en 
brant lutning genom skogen. Här är det halt på vin-
tern, mörkt av den omgivande skogen och lite ogäst-
vänligt. På västra sidan finns två ödetomter (utanför 
uppdragsområdet) där det tidigare legat förskolor. 
Den ena tomten används idag som upplagstomt och 
den andra utgörs av bevuxen grusyta. 

Nedanför backen kommer man ut i kulturlandskapet 
med stora gräsytor omgivna av skogsbryn. Detta är 
gamla kulturmarker där det tidigare funnits trädgår-
dar, åker och betesmarker i anslutning till Husby Gård. 
Skogsbrynen skapar olika landskapsrum längs stråket. 

Husby Gård är en målpunkt men den anas bara delvis 
genom grönskan och det är inte självklart var entrén 
ligger när man närmar sig från norr. Gården ligger på 
gränsen till Järvafältet och den sista delen av pro-
menaden går längs gårdens rödmålade staket innan 
man kommer fram till det vidöppna fältet. Lekplatsen 
och plaskdammen vid Husby gård är naturliga mål-
punkter.

1. 
2. 3. 

4. 

5. 

7. 

6. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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Grönt kulturstråk  i Husby

1. Norra entrén till gångvägen från Husby Centrum  2. Vy över torget mot Husby Centrum 3. Gångvägen förbi Husbygårdsskolan 4. Husbygårdsskolan med skolgård och tallar

12. Vy över Järvafältet11. Södra delen av gångvägen och mötet 
med Järvafältet

10. Gångvägen förbi Husby Gårds 
plaskdamm och lekplats

9. Husby Gård i fonden, bakom buskar och träd

5. Gångvägen förbi sittplatser vid bollplanen 6. Tidigare uppställningsplats för skolbaracker 7. Brant del av gångvägen med pelarsal av asp/tall 8. Öppen gräsmark, vy mot Husby Gård

Fotopromenad
En promenad längs gångvägen från Husby Centrum i norr via 
Husbygårdsskolan och Husby Gård till Järvafältet i söder.
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Centrum
Husbygårdskolan och angränsande aktivitetsytor
Restyta
Parkmark - förädlat äldre kulturlandskap
Husby Gård - äldre gårdsmiljö, trädgårdskaraktär
Skogsområden
Stora ekar
Områdesavgränsning

Illustration övergripande karaktärer
Gräs
Trädgårdsmiljö
Gamla skogspartier 
Igenvuxen hagmark, 
lövskogsbryn
Restytor, ruderatmark
Områdesavgränsning

Planterade karaktärsträd
Lönnar
Lindar

Äldre ekar
Äldre tallar

Illustration grönstruktur
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Sammanfattning av utredningsarbete
Landskapsanalysen baseras på platsbesök, studier av 
historiska och aktuella kartunderlag, stadens styrdo-
kument och tidigare framtagna utredningar, som t ex 
tidigare genomförda dialoger, översiktlig parktillgång 
och grönstrukturanalys. Målet har varit att få en för-
djupad förståelse för platsens historia, dess karaktär 
och betydelse i stadsstrukturen och de värden som 
bör ligga till grund för programhandlingen. 

Ekologiska värden har kartlagts översiktligt genom 
fältinventering vid två tillfällen under hösten 2018, 
samt genom inläsning i tidigare ekologiska utred-
ningar och jämförelser för området och regionen. 
Vid fältbesök noterades ekologiskt viktiga strukturer 
och arter, vilka sen låg till grund för en bedömning av 
områdets naturvärden, uppdelat i olika delområden.  

Arbetet utfördes under hösten 2018 och finns doku-
menterat i sin helhet i Bilaga 1, Landskapsanalys & 
naturvärdesinventering. Nedan redovisas de slutsat-
ser som legat till grund för det fortsatta programar-
betet.

Landskapsanalys – riktlinjer att utgå ifrån 
för att lyfta fram landskapsbild och sociala 
värden
1. Stråkets övergripande karaktärer och historiska 

kontext bör avspegla sig i den nya gestaltningen. 
2. Nya målpunkter som lockar till aktivitet och när-

varo av fler personer under längre tid bör utveck-
las längs stråket för att uppnå en mer jämställd 
och trygg miljö. 

3. Orienterbarheten bör stärkas genom ökad 
genomsikt i slutna partier. Nya blickfång som kan 
utgöra landmärken bör skapas och sikten stärkas 
mot viktiga entrépunkter och målpunkter som 
Husby Gård.

4. Den upplevda tryggheten bör förbättras genom 
skötsel av övergivna ytor, slyröjning och ökad 
genomsikt i täta skogspartier. Avvägning behöver 
ske mot ekologiska värden.

5. Den gröna inramningen i parkens norra del bör 
utvecklas och skogsinramningen i mötet med 
Husby Gård bibehållas.

6. Variationen mellan stora och små rum för dyna-
mik och kontrastverkan mellan slutet-öppet bör 
utvecklas.

7. Upplevelsevärden som stärker och kompletterar 
den relativt enkla grönstrukturen, nu dominerad 
av skogsbryn (träd) och öppna gräspartier, kom-
pletteras med skönhetsvärden som tex blomster-
prakt. 

Landskapsanalys och naturvärdesinventering

Ur Landskapsanalysen (se Bilaga 1)

Nedre nivå:
mötet med natur- 
och kulturlandskapet

Övre nivå:
urbant sammanhang

Släntzon:
övergång/gräns

Bild 16 Bild 17



Programhandling 2019-08-30

NVI klass
2
3
4
Lågt

Områdesavgränsning

Illustration naturvärden

Följande naturvärdesklasser finns 
(SIS standard SS 199000:2014):

Högsta naturvärde, naturvärdesklass 1. 
Mycket stor positiv betydelse (nationell) för 
biologisk mångfald.

Högt naturvärde, naturvärdesklass 2. 
Stor positiv betydelse (regional) för biologisk 
mångfald.

Påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3.
Påtaglig positiv (kommunal) betydelse för 
biologisk mångfald.

Visst naturvärde, naturvärdesklass 4.
Viss positiv betydelse (lokal) för biologisk 
mångfald.
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Grönt kulturstråk  i Husby

Naturvärdesinventering – 
riktlinjer att utgå ifrån för att bevara 
och utveckla ekologiska värden

1. Större sammanhängande skogsområden bör 
sparas och skötas för att värna ekologiska 
värdekärnor och spridningssamband, främst 
för barrskogslevande arter. Stora samman-
hängande naturområden är också viktigt för 
att bevara områdets tysta ljudmiljö.

2. Gamla träd (tallar, ekar och andra större 
träd) bör bevaras för att långsiktigt säkra 
den lokalt värdefulla skogsmiljön. Natur-
marker bör skötas/förvaltas så att fler träd 
uppnår hög ålder och höga naturvärden, 
t.ex. genom att bevara gamla tallar, ekar och 
aspar och genom att gallra bland yngre träd 
som på sikt kommer ersätta de äldre. Även 
röjning runt gamla träd bör accentueras för 
att öka solinstrålning.

3. Barrskogsvegetation kompletteras, främst 
avseende tall, särskilt i stråkets norra del för 
att gynna barrskogslevande arter och bidra 
till en långsiktig förstärkning av lokala sprid-
ningssamband. 

4. Ekbeståndet bör säkerställas genom gyn-
nande av yngre ekplantor samt eventuellt 
inplantering av ny ek, vilket är av betydelse 
för att skapa en kontinuitet av gamla ekar. 
Flytt av ekar från områden som ska exploa-
teras är ett sätt att påskynda föryngringen 
av gammal ek på en plats och kan vara att 
föredra framför nyplantering.

5. Röjningar bör användas för att skapa varie-
rade naturmiljöer där mer öppna partier 
blandas med att bevara grupper av buskar 
och träd. Det eftersträvas en ökad flerskikt-
ning i vissa partier, särskilt där det idag inte 
finns träd som har röjningsbehov. Flerskik-
tade miljöer, särskilt med bärande buskage, 
gynnar bland annat småfågel och insekts-

liv. Röjningar där all undervegetation i ett helt 
område tas bort bör undvikas.

6. Dödved (och döende ved) bevaras, både liggande 
och stående som högstubbar. Om det inte går att 
bevara stående död ved på grund av säkerhets-
skäl kan nertagna träd flyttas till närmaste större 
skogsområde med samma naturtyp. Röjda träd 
kan i viss utsträckning bevaras på platsen för att 
öka mängden död ved i området. Det är dock vik-
tigt att fältskiktet inte täcks i alltför stor utsträck-
ning. Infoskyltar om det biologiska värdet av död 
ved kan sättas upp för att kommunicera varför 
staden låter den ligga/stå kvar.

7. Invasiva arter som t ex tysklönn och häggmispel, 
bör tas bort snarast möjligt.

8. Örtskiktet i lundartade delar av stråket bör 
utvecklas för ökad biologisk mångfald och upp-
levelsevärden. Växtval för öppna ytor/ängsmark 
bör gestaltas med fokus på arter knutna till jord-
brukslandskapet i Igelbäckens kulturreservat och 
på blommande arter som stöd för pollinatörer. 

9. Växtval bör anpassas med hänsyn till platsens 
vegetation och förutsättningar. Välj helst inhem-
ska träd, buskar och perenner och gynna blom-
mande och fruktbärande arter och som lockar 
fåglar, fjärilar och bin och andra pollinatörer. 

10. Riktlinjer för skötsel formuleras för att bibehålla 
och efterhand utveckla naturvärden. Skötselpla-
nen bör vara enkel och lättanvändbar. Generella 
riktlinjer som platsanpassas i olika delar är:

• Engångsåtgärd: Slyröj och gallra 
• Löpande: Håll ljusöppet kring äldre tallar och 

ekar 
• Löpande: Röj fram ondulerande (dvs böljande) 

kanter med blommande och fruktbärande buskar 
och träd

• Löpande: Slyrö vart 3:e-5:e år 
• På sikt: Gallra bland de yngre träden. Gynna tall 

och ek i ljusöppna lägen.

Ur Naturvärdesinventeringen (se Bilaga 1)

Äldre tallskogsparti med högt naturvärde (NVI 3) Äldre grov ek med NVI-klass 2

Bild 18 Bild 19
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Grönt kulturstråk i Husby  

VÄLKOMMEN! 

Förbät ra gångvägen mellan Husby centrum och Husby gård!

HUSBY
KULTUR-
KVARTER Nyréns ArkitektkontorI samarbete med

workshop 3

27/11
Platsen

11/12
Innehållet

12/2
Förslag och 

form

Utveckla konkreta idéer.
Innehåll och utvecklings-

möjligheter.

Testa olika alternativ.
Värdera och utveckla 

vidare.

Samla in kunskap.
Karaktär, behov och 

möjligheter.

DIALOG I TRE STEG 

Förslag 2019
Planerat färdigställande 

2020

- 8 -

Sammanfattning
Medborgardialoger i Husby
Ett stort antal dialoger har under de senaste åren 
genomförts med boende och verksamma i Husby. 
Dialogerna har oftast organiserats av Stockholms 
stad eller av Svenska Bostäder som är områdets 
största bostadsförvaltare. 

Dialogarbete 

Idéer från Husby
Idén om ett grönt kulturstråk kommer från boende 
och verksamma i Husby. 2017 genomförde Husby 
Konst- och hantverksförening tävlingen ”Vägen är 
målet”, där många förslag på hur promenadvägen 
kunde förbättras kom fram. Staden är angelägen 
om att den fortsatta utvecklingen av stråket ska ske 
i samverkan med boende och verksamma genom en 
medskapandeprocess. I projektet valdes metoden 
designdialog som medskapandeprocess.

Designdialog med tre möten
För att få mer kunskap, erfarenheter och idéer från 
boende och verksamma i Husby har Stockholms stad 
bjudit in till en designdialog. En designdialog är en 
serie möten där man genom grupparbeten tar fram, 
prövar, utvärderar och diskuterar förslag tillsammans. 
Arbetsmötena bygger på varandra så att resultatet 
från möte 1 vidareutvecklas i möte 2 och 3. Förslaget 
till upprustning som har tagits fram utifrån bland 
annat de idéer som kommit fram i processen, 
redovisas i denna programhandling. 

Designdialogens tre steg ledde från övergripande 
till mer och mer detaljerade diskussioner och förslag 
kring stråket och dess platser. Resultaten har gett 
tydlig input till utformningsarbetet och en prioritering 
av förslagen har gjorts utifrån projektets budget. En 
sammanställning av designdialogen finns i Bilaga 2.

Öppet för alla
Designdialogen har varit öppen för alla och inbjudan 
har affischerats i Husby och i lokalpress. Inbjudan 
har också spridits genom Husby kulturkvarter 
med sina medlemmar i form av lokala föreningar, 
intressegrupper och kulturverksamheter. Sammanlagt 
har ca 20 personer deltagit i designdialogen. 
De flesta har deltagit i samtliga tre möten. 
Även tjänstemän från Stockholms stads berörda 
förvaltningar har deltagit i dialogen. 

Levande eld och ljusinstallationer
För att sprida information om och intresse för 
projektet Husby grönt kulturstråk genomfördes 
ljusinstallationer längs gångstråket under Husbys 
ljusfest hösten 2018. Under några timmar i 
höstmörkret gjordes installationer med eld, levande 
ljus och bärbara strålkastare i området. Bland 
annat belystes några stora träd. Installationerna 
lockade många nyfikna besökare och blev mycket 
uppskattade. 

Upplyst björkdunge vid Husby Gård Stig upplyst med levande ljus

Skuggspel på fasadÖppen eld i ljuskorgar

Bild 24 Bild 25

Bild 26 Bild 27
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TIDIGARE DIALOGER

Husbydialogen 
Svenska bostäder, 
Stockholms stad, 

Hyresgästföreningen

Marknadsundersökning
 intervjuer, digital enkät 

Svenska bostäder

Upprustning av Husby C 
gåtur, dialog, utställning

Svenska bostäder

Trygghets-
vandringar 
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MÖTE 2: 11 december Folkets HusbyGRUPP 3

GRUSPARKEN
• En plats för många!
• Barn, mammor, äldre, ungdomar...
• Leka, springa, rutcha
• Hänga, vänta, gemenskap
• Labyrint/ lekskulptur/ kulle
• Sittplatser - sitta tillsammans chilla
• Grönska, plantering, blomning, odling
• Konst!
• Belysning - golv, träd eller stjärntak...
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- Projektor – kompletterande teknik för att projicera på husvägg? Tex konstverk (del 
av utställningsmöjlighet). Visa film? 

- Gestaltningsidé kan vara att ge platsen en ”gulligt” uttryck/symbol… Hoppande 
kaniner! 

- Att komplettera muralmålningen är viktigt för platsens historia! 
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Möte 1, november 2018 

Mötet hölls i Husby Konsthall med 24 deltagare som 
gick längs stråket tillsammans och sedan diskuterade 
i grupper. 

Det första mötet handlade om gångvägens 
befintliga karaktär och brister i stort. Många av 
synpunkterna som framfördes handlade om trygghet. 
Att gångvägen och omgivningarna inte sköts, att 
naturen inte röjs och rensas samt att marken inte 
återställs efter rivningar är upprörande och upplevs 
negativt. Belysningen är otillfredsställande – ibland 
för svag, ibland bländande – och växtligheten bidrar 
till dålig sikt. Stråket är otydlig och skyltning saknas. 
Här pågår också olagliga verksamheter och olovlig 
fordonstrafik som skapar oro. Att utveckla fem platser 
sågs som mycket positivt. Man var mycket mån om att 
också iordningsställa angränsande ytor som lämnats 
öde efter att verksamheter tagits bort (t ex den s k 
ogrästrädgården).

Efter mötet sammanställde Nyréns landskapsarkitek-
ter ett förslag till platser att utveckla.

- 9 -

Grönt kulturstråk  i Husby

Möte 2,  december 2018 

Mötet hölls i Folkets Husby med 25 deltagare som 
i grupper skissade på behov och möjligheter i fem 
valda platser längs stråket.

Under det andra mötet diskuterades möjliga 
utvecklingsförslag. Generellt fanns en önskan att 
stärka stråkets identitet och trygghet genom bättre 
belysning, konstverk och skötsel. Platserna önskades 
utvecklas mot mer parkanvändning, med blomprakt, 
odling, lek och mötesplatser. Många efterfrågade en 
fördjupad dialog med ungdomar, särskilt för området 
närmast skolan, eftersom denna grupp inte fanns 
representerad vid mötestillfällena. 

Efter mötet sammanställde Nyréns landskapsarkitek-
ter tematiska gestaltningsidéer för stråket och de 
olika platserna samt idéer om hur platserna kan verka 
som plattformar för konst- och kulturuttryck.

Möte 3, februari 2019
Mötet hölls i Folkets Husby med 15 personer 
som i grupper skissade på utformningen av s k 
kulturplattformar.

På det sista mötet diskuterade grupperna hur 
platserna kan utformas som plattformar för 
kulturuttryck, s k kulturplattformar, för att göra 
den nytta man önskar. Konstpodier för tillfälliga 
konstutställningar föreslogs utformas med inspiration 
från platsens historiska sammanhang. En ny och 
värdig plats som annonserar entrén till kulturnoden 
Husby Gård föreslogs. Naturen som kulturuttryck 
innebar diskussion om närmande till naturen, 
via skogsstigen, en samlingsplats vid den stora 
stenbumlingen och fantasieggande boningar för olika 
små skogsväsen som skapar intresse. Mötesplats för 
olika kulturer i den s k Grusparken bredvid skolan bör 
innebära olika möjligheter att sitta tillsammans och 
ha en central fokuspunkt med ett stort skönhetsvärde. 
Torget mellan Husbygårdsskolan och blivande 
Kulturskolan bör ges en omsorgsfull och ”snäll” 
gestaltning, upplyst som ett scenrum där allt och alla 
ska synas väl och med en mindre scenplattform för 
möten och spontana kulturyttringar.

Bild 28 Bild 29 Bild  30

Bild  31 a-d

Bild  32 a-d

Bild  33 a-d
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Konstpodier
Konstpodier placeras på fem platser längs stråket. 
På dessa finns möjligheten att anordna olika typer av 
konstutställningar där lokala konst- och kulturfören-
ingar kan ges möjlighet att annonsera sin verksamhet 
för allmänheten. Utställningsverksamheten skulle 
kunna ske i samarbete med stadsdelen och stadens 
kulturförvaltning och regleras genom ett samarbets-
avtal. 

Ny parkbelysning 
Ny parkbelysning lyser upp gångvägen bättre och ger 
ökad trygghet. Effektbelysning lyfter fram de utställda 
objekten på konstpodierna och de nya målpunkterna 
vid plats 1-5 får rumsskapande mastbelysning.   

Vägvisare
Längs stråket återkommer vägvisare mot olika mål-
punkter i viktiga lägen som t ex korsningar.

Sammanhållna färg- och materialval
All utrustning som t ex parksoffor och belysnings-
stolpar längs gångvägen får en enhetlig färg för att 
stärka stråkets sammanhängande karaktär. Genom-
gående väljs granit som material i konstpodier, murar, 
kantstöd. Trädetaljer på träflak, vägvisare och träs-
paljé får en rustik utformning för ökad hållbarhet. 

Utvecklad skötsel 
Gräsytor utvecklas med en tydlig skillnad mellan väl-
skött gräsyta (klipps ofta) och ängsyta (klipps sällan). 
Kontrasten blir tydligare med tiden och ängsytorna 
kan med fördel förstärkas genom insådd av ettåriga 
blommor och örter. Gränsen mellan ytorna bör vara 
böljande, följa stråket i en tydlig linje och anpassat till 
platsens förutsättningar med berg-i-dagen etc. Ängs-
partierna bidrar med ökad blomsterprakt och under-
lättar för bin och andra pollinatörer att finna föda, 
vilket stärker den ekologiska mångfalden och eko-
systemtjänster. Tydliga skötselinstruktioner tas fram 
för områdets naturområden och drift av gräsytor. 
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning förvaltar området 
närmast Husby Gård som är en del av Igelbäckens 
kulturreservat, enligt reservatsföreskrifterna för kultur-
reservatet. Vid behov av gallringar eller förändringar 
i skötseln stäms detta av med reservatsförvaltare och 
Miljöförvaltningen.

Förslag: Ett grönt kulturstråk!

Green Apple, RAL 150 60 60

Ängsytor förvaltas för att öka biologisk mångfaldGräs- och ängsytor får böljande form

Konstpodier återkommer längs stråketVägvisare i korsningar

All utrustning får enhetlig färg och enhetliga materialPlatsspecifik belysningsarmatur

Ett stråk med sammanhållen färg och form
Gångvägen mellan Husby Centrum och Husby 
Gård utformas med  en sammanhållande karaktär 
för att stärkas som stråk. Stråket tydliggörs genom 
återkommande inslag: konstutställningsplatser, s k 
konstpodier, platsspecifik parkbelysning, vägvisare 
i korsningspunkter och genomgående färg- och 
materialval.  Den ursprungliga idén om konstplatt-
formar för utställningar har genom designdialogen 
utvecklats till bli ”kulturplattformar” i  meningen 
kulturyttringar/-uttryck, kulturell bakgrund, natur- och 
friluftsliv och kulturlandskap. Dessa kulturplattfor-
mar utgör målpunkter på ett flertal platsbildningar 
(plats 1-5) i anslutning till stråket och dessa bildar 
tillsammans Grönt kulturstråk i Husby.  Det gröna 
kulturstråket ska stötta Husbybornas identitet och ge 
förutsättningar för ett rikt vardagsliv. Det blir också 
en berättelse om länken mellan den kulturhistoriska 
miljön vid Husby Gård och den moderna folkllivet i 
Husby Centrum. Omgivande naturmark får ett mer 
välvårdat och eget uttryck genom medvetet riktade 
och regelbundna skötselinsatser. 

Grön kulör som enhetlig färg

Bild  34 Bild  35

Bild  36

Bild  39 Bild  40

Bild  37 Bild  38



Programhandling 2019-08-30

TECKENFÖRKLARING
Projektgräns

Delområdesgräns

Placering av
konstpodier

Vägvisare

Belysning

Klippt gräs

Äng

Skog/skogsbryn

TECKENFÖRKLARING
Projektgräns

Delområdesgräns

Placering av
konstpodier

Vägvisare

Belysning

Klippt gräs

Äng

Skog/skogsbryn
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Grönt kulturstråk  i Husby

Översikt

• Kulturplattformar i form av målpunkter och 
mötesplatser skapas på fem platser längs strå-
ket, med målet att öka aktiviteten och stärka 
den sociala samvaron.

• Stråket ges en egen unik karaktär genom att en 
specifik grön kulör används genomgående och 
känns igen längs hela stråket. Färgen återkom-
mer på belysningsstolpar, handledare, möbler, 
övrig utrustning etc. 

• Orienterbarheten förbättras genom nya tydliga 
entréplatser och skyltning i stråkets ändar samt 
i korsningspunkter. Konstpodier utgör blickfång 
och är ett återkommande inslag längs vägen. 
Landmärken utvecklas genom att belysa stora 
träd och konstföremål.

• Målpunkten Husby Gård tydliggörs med en ny 
entréplats som stärker platsens förankring i 
kulturhistorien. 

• Dynamiken i stråkets växelverkan mellan öppna 
och slutna partier utvecklas genom nyplan-
teringar och förbättrad skötsel. Den gröna 
inramningen med lövträd och barrskogspartier 
förstärks med nya träd och planteringar i norra 
delen och genom skötsel av brynvegetation 
och gräs-/ängsmark längs hela stråket. 

• Förbättrad belysning, god överblickbarhet och 
ökad genomsikt i skogbeväxta partier ger en 
förbättrad trygghetsupplevelse. Övergivna 
ytor föreslås rustas med enkla grepp och de 
angränsande miljöer som inte upplevs skötta 
avskärmas.

• Skönhetsaspekter och upplevelsevärden ökas 
genom att blommande planteringar anläggs 
på några centrala platser.

• Ekologiska värden tillvaratas genom att barr-
skogen bevaras och förstärks mot centrum 
samt genom att främja tillväxt av ek och 
gamla träd vid röjning. Vegetationen görs mer 
variationsrik med hjälp av blommande, frukt-
bärande och inhemska arter. Invasiva arter tas 
bort. Död ved sparas om så är möjligt. Mjukt 
böljande klippta gräskanter, utvecklad ängs-
flora och undervegetation (sly/buskar) gynnar 
och ger föda och bomöjligheter åt insekter och 
fåglar.

Utveckling av ett grönt kulturstråk

Plats 5
’Skoltorget’

Plats 4
’Grusparken’

Plats 3
’Skogen’

Plats 2
Entré till 
Husby gård

Plats 1
’Södra entrén’

’Upplagstomten’

’Ogräs-
trädgården’

Skala 1:1600 (A3)
Bild  41
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Beskrivning och idé

Konstpodierna utformas som flexibla utställningsytor 
för olika former av konst- och hantverksföremål. Podi-
erna utformas i ett beständigt material och är tillta-
lande både med och utan konstobjekt. De anpassas 
med fördel till platsens kulturhistoriska kontext i form-
språk och material. Utställningsytorna ordnas som 
samlingar av konstpodier som placeras i grupper om 
tre. Tillsammans kan de påminna om den omgivande 
skivhusbebyggelsen i Husby. Podierna utformas som 
rätblock i två olika storlekar som vänds på olika sidor 
och därmed får olika bas/yta.  De utförs av grå svensk 
granit, med olika ytstruktur på olika sidor, vilket speg-
lar stråkets möte mellan kulturlandskapets oslipade 
naturlighet och miljonprogrammets strikta geome-
triska formspråk. Ovansidan täcks av en metallplåt 
på vilken objekt kan skruvas fast. Plåten utformas som 
ett stiliserat silverfat på vilket konstverken erbjuds den 
förbipasserande.

Konstpodier Belysning
Beskrivning & idé

Belysningsstolparna längs kulturstråket återanvänds 
och målas i en egen grön kulör. Kulturstråket får en 
ny och för området specifik belysningsarmatur, för att 
särskilja det från övriga park- och gångvägar. Vissa 
belysningsstolpar förses med strålkastare för att lysa 
upp objekt som t ex konstpodier eller gångvägens 
närområde. 

Höga mastarmaturer på plats 4 och 5 ger ett riktat, 
samlande ljus som stärker rumsligheten och ger ett 
festligt, sceniskt ljus. Tillägg av Gobo-spotlights ger 
möjlighet till ljusmönster.

Strålkastare används för att lysa upp trädkronor som 
landmärken längs vägen – vid två mycket stora ekar; 
björkarna norr om Husby Gård och vid en grupp 
nyplanterade tallar på plats 4. Belysningen utformas 
så att den inte får stor negativ påverkan på djurlivet.

Låg pollarbelysning används för att lysa upp skogssti-
gen och öka tillgängligheten till naturen även natte-
tid.

Markstrålkastare

Upplyst stor ek samt björkdunge vid Husby Gård

Mastarmatur Gobo-filter på spotlightarmatur

Ny föreslagen belysningsarmatur

Råkilad samt 
flammad granit

Svensk grå granit

Låg pollarbelysning

Konstpodier
Material: granit, typ svensk, t ex Kulla
Färg: varmgrå
Storlek: 300x400x700 resp 
400x500x800 (synliga mått) 
Yta: två sidor råkilade och två sidor flammade
Infästning: gjutes i betong på grusbädd 
(300 mm). Infästningen i rätblockens ovansida 
möjliggörs genom en täckning av en perforerad 
varmförzinkad metallplåt (tjocklek 10 mm).

Bild  43

Bild  44 Bild 45 Bild 51 Bild  52

Bild  50

Bild  46

Bild  49Bild  48Bild  47
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Grönt kulturstråk  i Husby

Belysning -  illustrationsplan

spotlights på belysningsstolpar,
belysning av naturmarken

låg pollarbelysning,
effektbelysning längs stigen

mastbelysning,
strålkastare med 
mönstereffekt

mastbelysning 
strålkastare med 
mönstereffekt

strålkastare för belysning 
av ek, utföres med hänsyn 
till djurlivet

Markstrålkastare, för
belysning av björkdunge

spotlights på belysningsstolpar,
belysning av utställningsyta

ny parkbelysning,
gröna armaturer och 
belysningsstolpar längs 
gångvägen

ny parkbelysning.
gröna armaturer längs 
gångvägen

spotlights på belysningsstolpar,
belysning av konstpodier

ny parkbelysning, 
gröna armaturer och 
belysningsstolpar längs 
gångvägen

strålkastare/spotlights
för belysning av ek 
konstinstalltaion och med 
hänsyn till djurlivet

markstrålkastare på träd

Skala 1:1600 (A3)
Bild  53


