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TYCK OM Vårbergstoppen
Bakgrund
Det sker en omfattande förtätning i hela Skärholmen och i Vårberg ska det bland annat byggas längs
Vårbergsvägen samt vid Vårbergstoppens fot. Vårbergstoppen får samtidigt en ny status och ska
uppgraderas till en stadspark med bland annat en ny lekplats. Som en del av arbetet med denna
stadspark har ett dialogarbete gjorts för att höra invånarnas tankar och idéer om parken.
På Parkernas Dag lördagen den 26/8-2017 hölls ett öppet möte där besökarna kunde lämna
synpunkter och tycka till om Vårbergstoppens nuvarande och framtida användning.
Vi från LAND Arkitektur blev inbjudna till Lilla Världens förskola för att höra hur de använder
Vårbergstoppen samt deras idéer för den nya stadsparken.
Dialogen om Vårbergstoppen pågick även under ett av Torsdagsklubbens möten där barn och unga
tillverkade en ”ljuskrona” som hängdes i parken i det som ska bli Sagoskogen för att belysa platsen
och berätta om att något är pågång.
Ytterligare dialog planeras under 2018 med fokus på barn och unga.
Dialogen som utförts har endast handlat om parkens utformning och vi har aktivt avstyrt kommentarer
som rör de nya bostadsområdena som byggs i parken. De bedömdes ha andra forum för dialog.
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Dokumentet TYCK OM Vårbergstoppen har tagits fram parallellt med strukturplan för Vårbergstoppen på uppdrag av
Jean-Louis Dessalles, Trafikkontoret, Stockholm stad
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Plan över Vårbergstoppen

Detta var de sex utvalda platserna (Entrérummet, Lilla skogen, Grytan, Södra höjden, Högsta toppen)
som valdes ut för att diskuterades lite extra vid dialogtillfället på Parkernas dag. Även gångvägen
valdes ut för diskussion. Pulkabacken var den plats som tydligast diskuterats trots att vi inte lyft ut den
i dialogen.
I planen ligger även information om den nya exploateringen, något som inte visades eller diskuterades
vid dialogen.

Grönare Stockholm

TYCK OM Vårbergstoppen s. 3

Parkernas dag
Syfte
Informera
 Om stadsparksprojektet – Vårbergstoppen uppgraderas till stadspark
 Sätta fokus på parken

Skapa ett kunskapsunderlag
 Om invånarnas behov och användning av hela Vårbergstoppen
 Identifiera målgrupper
 Identifiera platser - att arbeta med/att bevara som de är

Idéinsamling
 Låta invånarna komma med idéer om hur Vårbergstoppen kan förbättras

Testa
 Testa olika aktiviteter och platsers potential på Vårbergstoppen

Metod
Under parkernas dag hade vi en huvudstation i ”Entrérummet” med tält, fika, allmän information om
dagen och olika sätt att tycka till om Vårbergstoppen. Runt tältet bjöd vi även in till lekar och spel för
att belysa att parken och dess innehåll är i fokus!
I tältet stod ett stort flygfoto där vi frågade besökarna – ”Vilken är Vårbergstoppens bästa plats? Vilken
är den sämsta? Varför? Vad har du för idéer för Vårbergstoppen? De svarar genom att placera ut
knappnålar på olika platser och fördjupar sina svar genom att skriva motivering på flaggor.
Vissa platser ville vi veta lite mer om, det är främst dessa som står inför omvandling när Vårbergstoppen blir stadspark. Runt parken fanns en ”frågerunda” med skyltar och frågor om dessa platser.
Det var frågor om vad som upplevdes bra och dåligt med dessa platser, vad de brukar göra där samt
om de har några idéer för platsen. Formulär att fylla i hämtade och lämnade man i en brevlåda i tältet.
Fotografier på dessa platser fanns också i tältet. Frågerundans skyltar satt kvar en månad så att de
som missade parkernas dag också kan lämna synpunkter via epost. Vi förde även ett öppet samtal
med besökarna under dagen. De kommentarer som kom in muntligen dokumenterades av
projektgruppen och finns med i sammanställningen av alla inkomna synpunkter.

Frågerunda





Frågeformulär – samla kunskap och idéer om sju bestämda platser
Startpunkt i tältet vid entrérummet. Här fanns frågeformulär och penna att hämta.
Vid varje plats fanns en skylt med lite information och frågor
Skyltarna satt kvar till 1 oktober

Bästa platsen?



Flygfoto monterat på kapaskiva i A1
Knappnålar och flaggor med motivering placeras ut (grön – bra platser, röd – dåliga platser,
gul – idéer)

Brevlådan


Allmänna kommentarer nedskrivna på lappar
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För barn och unga som hellre vill uttrycka sig i bild. Om här låg en lekplats, vad skulle du vilja
göra där och hur skulle den se ut?
Tankar och idéer skickat till stadsutveckling.skarholmen@stockholm.se (info fanns på
frågerundans skyltar)

Lek och Spel


Testade aktiviteter - kubb, rockring, hopprep, drakflygning, bollspel, mm.

Projektgrupp








Irma Ortega – Skärholmens Stadsdelsförvaltning, dialog- och projektsamordnare
Sara Heppling Trygg – Skärholmens Stadsdelsförvaltning
Love Örsan – Skärholmens Stadsdelsförvaltning, parkingenjör
Jean-Louis Dessalles, Trafikkontoret, landskapsarkitekt
Tora Bärnarp, LAND Arkitektur, landskapsarkitekt
Rebecka Rosén, LAND Arkitektur, landskapsarkitekt
Lina Andersson, LAND Arkitektur, landskapsarkitekt

Antal besökare
Under parkernas dag uppmanades besökarna att placera ett klistermärke på en tidslinje för att vi
skulle kunna sammanställa hur många besökare vi haft under dagen.
Ålder:

Antal:

0-10

23

11-20

5

21-30

4

31-40

14

41-50

9

51-60

4

61-70

9

71-80

10

81-100

3

Tot:

81

Kommentar
De flesta besökare var antingen en barnfamilj eller pensionärer. En målgrupp som saknades under
dagen var tonåringar mellan 15-20 vilket går att avläsa av bilden ovan.
De flesta av besökarna missade dock att placera sitt klistermärke och projektgruppen fick uppskatta
ålder och antal när dagen fortlöpte.
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Antal inkomna synpunkter på Parkernas dag
Frågerundan
Fyra formulär lämnades in. Sex personer deltog.
Se Bilaga 1_Parkernas dag_Frågerundan för inscannade formulär.
DEMOGRAFI
Stadsdel:

Vårberg 1

Skärholmen 4

Ålder:

52, 23, 58, 58, 80

Kön:

Kvinna 3

Man 2

ej angivet 1

Brevlådan + Epost
I brevlådan låg femton lappar, sju av dessa var teckningar. Ytterligare en lapp med synpunkter på
detaljplanen för Vårbergstoppen lämnades in.
På skyltarna som stod kvar till den 1 oktober lämnades en e-postadress till
stadsutveckling.skarholmen@stockholm.se för synpunkter. Tre mail har kommit in.
Se Bilaga 2_Parkernas dag_Brevlådan för inscannade lappar, teckningar och epost

Bästa platsen – Flygfotot
På Vårbergstoppen placerades 34 flaggor och nålar ut som markerade bra och dåliga platser samt
idéer på ett stort flygfoto. 12 gröna placeringar som markerade bästa platsen gjordes. Högsta toppen
och entrérummet hade högst koncentration. Två kommentarer om dåliga platser gjordes med rött, de
var mer generella om nedskräpning och buskörning. 20 gula placeringar om idéer för Vårbergstoppen
gjordes.
Det är för få flaggor för att dra för stora slutsatser, endast de flaggor som placerades ut på flygfotot är
med i denna sammanställning, ej de övriga kommentarerna. Med detta underlag har Högsta toppen
tre gröna flaggor vilket gör det till bästa platsen. Entrérummet kommer på andra plats. På dessa två
platser finns också flest idéer.
När resultatet tolkas är det viktigt att motiveringen till favoritplatser är med. Frågan handlar om hur
platserna upplevs idag så att det som uppskattas kan bevaras.
Se Bilaga 3_Parkernas dag_Bästa Platsen för motivering av placeringarna på flygfotot.
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Sammanfattning synpunkter på Parkernas dag
BRA:
Vårbergstoppen är ett mycket uppskattat rekreationsområde av både barnfamiljer och äldre.
Besökarna uppskattar är att det är en grön lunga, naturlik och vild, där det finns både skog, öppna
flexibla klippta gräsytor och promenadstråk för motionärer och hundrastning.
Förskoleklasserna använder skogen, den öppna ytan (entrérummet) och pulkabacken som är ett
populärt utflyktsmål vintertid. Motionärerna och hundrastarna använder promenadstråken. På
helgerna kommer barnfamiljer hit för att de uppskattar de oprogrammerade och flexibla ytorna, de
klippta gräsytorna. De spelar fotboll, grillar och har picknick. Vissa besökare kommer enbart hit när det
är planerade aktiviteter som valborg och parkteater. Några säger att de skulle komma hit oftare med
sina barn om det fanns lite fler programmerade aktiviteter i parken.
Utsikten från topparna, det vildvuxna gröna, skogen, de öppna gräsytorna, lugnet och att det inte är
någon trafik är det de flesta uppskattar med Vårbergstoppen.

DÅLIGT:
De är få synpunkter som kommer om dåliga saker med Vårbergstoppen. Den starkaste synpunkten
handlar om att folk buskör med bil och motorfordon på Vårbergstoppen.
En handlar om skötsel, att gräsytorna klipps för sällan, upprustningen av grytan som uppskattades har
förfallit samt att den används som depå för avverkat ris.
Flera har utryckt oro om framtida Vårbergstoppen, att man tuktar Vårbergstoppen för mycket genom
att bygga stadspark. Att det som är fantastiskt med Vårbergstoppens vilda grönska och skogskänsla
försvinner. Bygg inte bort pulkabacken är det många som påtalar. En oro för att Vårbergstoppen
kommersialiseras finns också.

AKTIVITETER:
Pulkaåkning, njuter av utsikt, fågelskådning, stjärnskådning, grillning, promenader, hundrastning,
hundlek, njuta av grönska och natur, ro och vila, bollspel, fotboll, fri lek, naturpedagogik, fika,
motionerar, fira valborg, parkteater.

IDÉER:
Många påpekar att det måste satsas både på barn och ungdomar. Idéer om rutschbana, tunnlar,
klätterställning, plaskdamm, bassäng, fotbollsplan, linbana, hinderbana, stafett, gungor, trollskog, utgå
från sagornas värld har kommit in. Även önskemål om scoutstuga, djurhållning med t.ex. getter, höns,
kaniner, ponnyridning. Något som lockar barnfamiljer på helger behövs. Idé om att utveckla skulpturer
med skolorna. Även aktiviteter för ungdomar saknas och betydelsen av att de känner sig delaktig
påtalas viktig.
Skogen önskas bevaras som naturlig lekplats, andra önskar mindre stig, sagostig och hinderbana. Det
finns även önskemål om något mindre inne i skogen, små inslag som ger kunskap om naturen.
Ett större utbud av parkteatern önskas, både för vuxna och barn samt en scen föreslås. Dansbana.
Kafé. Bättre belysning, sittplatser – bänkar och bord för pickning samt för vila, fler papperskorgar,
grillplatser, vind- och väderskydd. Inhägnad hundrastplats och agilitybana föreslås. Crossbana.
Kommunal transport till parken viktigt.
Idéer om kikare och skyltar som beskriver utsikten/vad man ser/avstånd föreslås på topparna. Utsikten
ska gallras fram.
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Sammanställning av alla inkomna synpunkter på Parkernas dag
1. ENTRÉRUMMET
BRA:
 Att gräset klipps, stora ytor för barn
 Stora ytor, sparka boll
 Fint och lätt tillgängligt
 Lugn -och ro yta, flexibel, fri aktivitet,
 Grill
DÅLIGT:
 Att det inte finns riktiga grillar
VAD BRUKAR DU GÖRA HÄR:
 Sitta och fika
 Leka med hundarna
 Spela fotboll
 Grilla
IDÉ:







Fler bord
Grill
Dansbana
Gungor
Plaskdamm
Liten scen vid parkteatern

2. LILLA SKOGEN
BRA:


Djuren

IDÉ:
 Bevara som en naturlig lekplats
 Hinderbana, stafett
 Mindre stig i skogen, sagostig
3. GÅNGVÄGEN
BRA:
 Jättebra med en bred asfalterad väg, alla
kommer fram
DÅLIGT:
 För mycket biltrafik
 Bilar som kör fort, och moppe mm.
VAD BRUKAR DU GÖRA HÄR:
 Gå, promenera
4. GRYTAN
BRA:
 Stora ytor för barn att leka
DÅLIGT:
 Klipps för sällan
 Används som depå för avverkat ris
 Upprustningen har ”övergivits” och förfallit
VAD BRUKAR DU GÖRA HÄR:
 Leka med hunden
 Reflexjakt i Grytan (Scouterna)
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IDÉ:









Grillplats
Fler bord
Inhägnad hundrastplats
Uteteater
Bänkar att vila på
Fler papperskorgar
Gunga
Kafé

5. SÖDRA HÖJDEN
BRA:
 Fin utsikt, bra natur för djuren
 Att den finns, bra för hund
 Bästa är utsikten och att det är grönt
 Att den klipps
DÅLIGT:
 Klipps för sällan, för mycket biltrafik
 Inte finns grillplats
VAD BRUKAR DU GÖRA HÄR:
 Leka med hunden
 Beundra utsikten
IDÉ:
 Vindskydd
 Kikare
 Gör klart trappan
6. HÖGSTA TOPPEN
BRA:
 Att den finns – utsikt!
 Att den klipps
DÅLIGT:
 Bilar kör osv.
 Stör inte utsikten med ovidkommande
anordningar
VAD BRUKAR DU GÖRA HÄR:
 Stjärnskådning på Högsta toppen
 Titta och njuta av utsikten
IDÉ:
 Skyltar som beskriver utsikt/vad man
ser/pekar ut avstånd och målpunkter
 Fler papperskorgar/soptunnor
 Stora kikare
 Bänkar
 Kafé
 Robusta sittplatser
VÅRBERGSTOPPEN GENERELLT!
BRA:
 Utsikten
 Mysigt
 Gillar skogskänslan!
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Skogskänsla
Naturlikt
Lagom promenadstråk
En lunga
Bästa utsikten
Att det är grönt
Ingen biltrafik, överblickbarhet
(förskolelärare)
Lekyta (gräsytan framför pulkabacken)
Det är ju det lite vildvuxna och sparsamt
planerade område det är just nu, som det
är fantastiskt.
Att toppen klipps
Okommersiellt
Bevara de stora naturvärdena

DÅLIGT:
 Biltävlingar, lever rövare
 Oro för att det byggs för mycket
traditionell ”park”
 Buskörning och tävlingar med bil
 Skräp kvar från bosättning
(Vikingaberget)
 Planerna på att göra det till en stadspark
får mig att fundera en del. Hur tänker
man? Hur hårt ska området “tuktas”?
 Kommersialisera inte området
 Tänk på kostnaderna för underhåll, se
vad som hände med Grytans upprustning,
nästintill ett konstverk, som övergavs och
idag syns nästan ingenting.
 Onödigt med konst för 16mnkr (i Vårberg)
AKTIVITETER:
 Vi med skolan brukar spela fotboll här och
flera aktiviteter och vi grillar här leker här
allt möjligt.
 Fira Valborg
 Jag går upp på tippen, som jag brukar
kalla den, och det är toppen!
 Parkteatern
 Promenader – skönt att det är som det är,
naturlikt, skogskänsla. Rådjur har vi sett!
 Här varje dag, förskolelärare. Picknick,
fotboll promenad mm. Har byggt
samlingsstenar och stentroll.
IDÉ:
 Inhägnad rastgård
 Ett område för mindre barn med
rutschbana, klätterställning, plaskdamm,
fotbollsplan
 Ett område för större barn och ungdom
med lite djurhållning ex getter, höns,
kaniner, ponnyridning
 Bygg inte bort pulkabacken!
 Väderskydd
 Gallra fram utsikt
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 En linbana, helst från toppen och ner
annars Sveriges längsta linbana på
gräsytan.
 Vore toppen med något för barn här som
lockar barnfamiljer till parken på helger.
Det behövs något för barn.
 Rutschkana
 Zoo
 Tunnel och rutschkana
 Vilda blommor
 Park (teckning med rutschkana mm.)
 Kommunal transport till Vårbergstoppen
är viktigt
 Café, både på toppen och nedanför
 Större utbud på parkteatern, nu endast för
barn
 Bokträd, finns nära Vårbergstoppen i
Huddinge.
 Agility (finns i Bredäng)
 Infoskylt som beskriver utsikten
 Aktiviteter för unga! Att de är delaktiga.
Ungdomsgårdar har lagts ned och det
finns inget för de unga att göra.
 Belysning
 Bassäng för bad. Många vågar inte gå till
baden i Mälaren då de inte kan simma.
 Satsa på ungdomarna! De behöver få en
bra uppväxt. Blir kostsamt för samhället
om vi inte gör det nu.
 Grillplatser – grillar med el
 Soptunnor, fler papperskorgar
 Trollskog, utveckla skulpturer med
skolorna
 Något mindre inne i skogen, små inslag
som ger kunskap om naturen
 Utgå från sagornas värld
 Scen vid parkteatern
 Skyltar vad man ser från toppen
 Förstör inte pulkabacken!!
 Crossbana (motor, mountainbike)
 Större utbud av parkteatern för barn och
vuxna
 Slinga runt toppen
 Planerna på att göra det till en stadspark
får mig att fundera en del. Hur tänker
man? Hur hårt ska området “tuktas”? Det
är ju faktiskt som det lite vildvuxna och
sparsamt planerade område det är just
nu, som det är fantastiskt.
 Scoutstuga, som går att hyra av andra
föreningar
 Hindra biltrafik med grindar och skyltar
 Anordna lekplats etc. i anslutning till den
nya bebyggelsen
 Ha löpande tillsyn, eventuellt med någon
lokal förening
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Besök på förskolan Lilla Världen
Tisdagen den 28 november 2017 var vi inbjudna till Lilla Världens förskola som ligger ca 400m från
Vårbergstoppens norra entré. Vi träffade en avdelning med barn på ca 4-5 år samt deras pedagoger.
De berättade om hur de använder parken, visade teckningar på sina idéer för den nya parken samt
visade upp sin pedagogik där de arbetar kreativt med färg, form och större gemensamma
modellbyggen.

Användning
De använder parken ofta, som sagt via norra entrén. Därifrån är det ganska långt upp till topparna och
grytan så de stannar ofta i skogsdelarna eller gräsovalen. De har varit med och placerat ut trollet som
står i alkärret. Där är det kul, geggamoja! En plats för samling har de också skapat i med en cirkel av
stenar. Gräsovalen upplevs ha en bra storlek, här kan de springa fritt, fri lek och spel med frisbee och
bollar. I skogen intill finns myrstack, blåbärsstället, begravningsplats för sniglar samt rådjur. De åker
ofta pulka där det nu ska byggas radhus. Om de går upp till topparna använder de främst den södra
grusade slingan. Vägen är viktig berättar personalen. Det är en utmaning att komma upp men den
södra slingan upplevs lättast. Längs den vägen berättar de om en lövtunnel av träd, stora stenar samt
ett bra ställe för fjärilar vid en bänk. På topparna uppskattar de utsikten, vi såg en örn!, och berättar att
grytan upplevs bortglömd.
De berättar om ett klätterträd som fanns för ett tag sen, en ek. Sen föll barken plötsligt och eken dog.
Barnen blev jätteledsna.

Idéer
Rutschkana är det som först önskas. En hög, ända från toppen. Annat som önskas är Slott (där man
kan dansa, leka), dörrar säger flera stycken, fönster, böcker, leksaker, sängar, leka mamma-pappabarn, tåg, troll, klätterställning, gräs, träd, soligt, klättring, handtag, utsiktsplattform där man kan se
vattnet, bibliotek, karusell och vattenlek.
De önskar mer tillgänglighet samt platser att stanna till på vägen upp mot toppen, något man hittar på
vägen. Idag finns det inte så mycket man kan göra i parken, förutom fri lek, promenaden är viktig. Fast
de berättar om naturen och undersöker och observerar. Parken upplevs mest vara för tonåringar,
ingen plats man stannar länge på.
På toppen skulle man kunna placera något som är typiskt för Vårberg. Samt skyltar som beskriver
utsikten.

Besökare
 Irma Ortega – SDF, dialog och projektsamordnare
 Rebecka Rosén, LAND Arkitektur
 Lina Andersson, LAND Arkitektur
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Torsdagsklubben
Varje torsdag anordnas Torsdagsklubben i Vårbergs Centrum mellan klockan 16-19 med aktiviteter för
barn och unga. Torsdagsklubben är en del av Skärholmens stadsdelsnämnds lokala
utvecklingsprogram som knyter an till Stockholms stads vision om ett Stockholm för alla, och om
ambitionerna att minska skillnader i livsvillkor mellan människor i olika delar av staden. Målsättningen
med Torsdagsklubben är att använda konst och kultur som ett verktyg för att bidra till en positiv
närmiljö och att Vårberg och den centrumnära miljön upplevs mer trygg, trivsam och attraktiv.
Vi var med under torsdagen den 30 november 2017 för att skapa en tillfällig ljuskrona tillsammans
med barnen för att skapa delaktighet, uppmärksamma att det ska byggas en lekplats på
Vårbergstoppen och påbörja processen smått redan nu, testa storlek och placering av belysning av ett
av lekplatsens rum i Lilla Skogen.
Under några timmar målade och smyckade vi en cirkulär ”krona” som en snickare förtillverkat med
hjälp av ritningar från LAND. Utsmyckningen bestod av fåglar och löv utskurna i trä, träkulor samt
material från platsen såsom bär, grenar, och kottar. Inom loppet av dessa timmar kom ungefär ett 40tal besökare och engagemanget var stort hos deltagarna.
Kronan hängdes upp dagen efter, den 1 december, och placerades i en glänta där den nya lekplatsen
ska anläggas för att redan nu uppmärksamma platsen. Den försågs även med en ljusslinga med timer
som lyste från skymning till kväll för att sprida lite ljus under den mörka decembermånaden.
Trädstockar kapades också upp i sitthöjd och placerades i cirkel under kronan i gläntan för att redan
nu öka användningen av platsen.

Projektgrupp









Irma Ortega – SDF, dialog och projektsamordnare
Anita Wernström, Torsdagsklubben
Mariama Sy, Torsdagsklubben
Tora Bärnarp, LAND Arkitektur
Rebecka Rosén, LAND Arkitektur
Lina Andersson, LAND Arkitektur
Tuva Jones, Tyréns belysning
Kronan hängdes upp av Jacksons trädvård.
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Fortsatt dialog
Ytterligare dialog planeras under 2018 med fokus på barn och unga för att utveckla innehållet på
lekplatsen som ska byggas i stadsparken Vårbergstoppen. Lekplatsen är tänkt att ligga i Lilla Skogen
och Entrérummet.
Förslag på dialogtillfällen:
 Testa och utvärdera förslaget med ungdomar från fritidsgården Vårgården
 Utveckla en sago-/naturstig med förskolebarn från förskolan Lilla Världen
 Kontakt med RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, för att förbättra
tillgängligheten och lekvärden för barn och unga med rörelsehinder.
 Aktivitet med Torsdagsklubben för att skapa och testa objekt/möbler till Parkernas dag 2018

Grönare Stockholm
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