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Bakgrund
När staden växer behöver vi se till att det finns bra park- och grönytor där 
fler har möjlighet att vistas, leka och göra olika aktiviteter. 

I projektet Persikan ingår ett parkprojekt där staden kommer att skapa en
ny park på Östra Södermalm, Tvätt-Malins park, men också bland annat 
utveckla Tengdahlsparken. 

Samråd om ett förslag på ny utformning av Tengdahlsparken genomfördes 
den 20 mars-6 april 2021. Samrådet annonserades i stadsdelens 
månadsannons i lokaltidningen, via stadsdelens sociala medier, via 
projektwebben för kvarteret Persikan samt via anslag i Tengdahlsparken. 

I det här dokumentet kan du läsa en sammanställning över de svar som 
inkom i enkäten under samrådet. Svaren blir ett av de underlag som används 
för den slutgiltiga utformningen av upprustningen av Tengdahlsparken. 

Citaten som lyfts ut är för att exemplifiera inkomna synpunkter. Dessa 
markeras i blått. 

Deltagare
Totalt svarande 207 personer. Den största gruppen svarande är 36-45 år (56 
st). De två största grupperna är 36-45 och 46-55 år (Totalt 112 personer, 53,3 
% av de svarande).

 63 % av svarande har angett sitt kön till kvinna och 32 % till man. De allra 
flesta (94,6%) bor inom 5-10 min gångväg. 96,4 % av svarande brukar 
besöka parken och de absolut mest populära tiderna är eftermiddag och helg 
även om många besöker parken även andra tider. Minst antal svarar efter 
skola/förskola (33 %). De allra flesta tar sig till parken till fots. (97,3 %) 

Bild 1. Statisti
över ålder på 
svarande. Den 
största gruppe
var 36-45 år 
(56 st). 
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Sammanfattning
Det inkom många och engagerade svar i enkäten. En del synpunkter är 
motstridiga. Skatepark är antingen väldigt bra eller dåligt. Många är oroade 
över ljudnivå vid skate. 

En del gillar utegymmet, en del vill flytta det, många vill ha det större. Några 
nämner bra belysning och central plats som viktigt av trugghetsskäl vid ett
utegym. Andra vill ta bort utegymmet helt. Även utegymmet oroar i ljudnivå. 

Bättre belysning och fler papperskorgar nämns ofta. Äldre, äldre barn och 
tjejer/kvinnor nämns som grupper det behövs inkluderas mer. 

”Hellre något mer ungdomsinriktat än ännu ett utegym. Skate/kickbike 
är en bra tanke, men som lockar mest killar. Vad kan locka fler tjejer/ 
blandat?” Bild 2. Illustrationsplan 

över hela samråds-
förslaget 
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Det ser fint ut, men var ska flickorna vara? Skateparker drar mest 
pojkar, så här behöver ni verkligen kolla på forskning som finns om 
jämställda utemiljöer för barn o unga! Vinnova har stöttat såna pro-
jekt. Kommer det att finnas bra belysning runt här? Det är viktigt så att 
det blir tryggt för alla.” 

”Gärna något för oss äldre, boulespelande exempelvis.” 

”samma svar som tidigare...Var finns det plats för äldre i vårat kvart-
er?” 

Många svar är positiva till en utveckling och till mer aktiviteter. Man är 
engagerad i parken, den nämns som ett vardagsrum, en lunga och en plats för 
lugn och samvaro. Många är positiva till mer lekutrustning, klättring i olika 
former nämns av flera. 

”Verkligen fint att ”Tengan” utvecklas. Skejt- och klickbike-delen ser 
väldigt underdimensionerad ut, det är många som åker och man ser på 
andra ställen i stan hur det blir trångt och farligt. Man borde istället 
låta skejtdelen få mer plats och flytta utegym och scen ner till gräsmat-
tan vid plaskdammen. En scen vid gräsmattan skulle också öppna för 
att publiken får mer plats och kan sitta på filtar i gräset.” 

”Jag tycker att sittmuren är ett bra förslag, då det blir mysigt för elever 
ifrån Sofia Skola att hänga där. I nuläget har eleverna inte särskilt 
mysiga områden att hänga på” 

”Bra att förskolorna försvinner härifrån och att det får bli parken igen. 
Föreslår större yta för skateboards och kickbikes. Förslår att det finns 
någon yta för tex cykelparkering här. Många passerar stannar vid 
skolan en stund och det finns inga cykelställ. Har ni frågat Sofia skola 
vilka behov det har? Idag har de tex en längdhoppsgrop här? Denna 
yta ligger i direkt anslutning till skolan och används mest av skolbarn 
åk 4- 9 under dagtid, raster mm. Lite osäker på om ʺgrustorgetʺ är en 
bra idé. Går det att få in Mulitsport yta med möjlighet till mer utom-
hus idrott” 
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Teman synpunkter och förslag 
Övergripande 
• Utsatt ljudnivå för boende i kvarteret Fikonet, Bullerplank vid förskolan, 

inget utegym eller skate 
• Dåligt att öka hårdgjorda ytor 

”Vi är mycket oroliga över att en eventuell skateboardbana/ramp ska 
anläggas så pass nära befintliga bostadshus. Det skulle medföra all-
varligt störande ljud inne i lägenheterna. Vi vet av erfarenhet hur alla 
ljud fortplantar sig och ekar/ studsar inom vår gård. Denna anläggning 
ska väl dessutom vara öppen och tillgänglig dygnet runt!Tag detta i 
allvarligt beaktande önskar vi,” 

• Positivt med upprustning, högt slitage i parken idag nämns. 
• Sammankoppling av ytorna önskas, en del nämner att delarna inte känns 

som en helhet idag. 
• Gräsytan, plaskdamm och pulkabacke nämns ofta och som viktiga. 

”Stenmuren behöver tittas över då många barn åker pulka just där på 
vintern. Det vore optimalt om det var möjligt att göra en pulkabacke.” 

Flytt/ändring av aktiviteter 
• Större utegym och skate – flytt till södra entreén eller mot Sofia skola 
• Flytta scen till plaskdamm 
• Kombinera skejt och plaskdamm 
• Skate + rullskridskor 
• Grillar i mitten eller i södra delen av gräsytan 
• Spelbord vid skolan 
• Boule vid pergolan 

Borttagande av aktiviteter 
• Flera kritiska mot skatepark 
• Scen (Finns i vitan, inte önskat med betong) 
• Grillar – os och ljudnivå för närboende 
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Viktigt att bevara 
• Plaskdammen 
• Grönytor 
• Oprogrammerade ytor 
• Lugna delar 
• Pulkabacken 

”Jag tycker man ska bevara så mycket som möjligt av gräsytan. Det 
möjliggör att man kan slå sig ner för picnic eller ta med sig middagen 
ut för oss som bor i närheten. Pingisbord låter kul men ingen skate 
eller kickbike yta. Det skapar mycket ljud och drar till sig ung-
domsgäng. Många äldre bor runtomkring och Skatepark finns redan 
i Björns Trädgård vid Medborgarplatsen. Idag smälter parken in i 
miljön och ger en lugn o skön yta med grönska och naturlighet. Så lite 
grus och sten som möjligt.” 

Saknas i parken 
• Toaletter 
• Mer belysning 
• Skridskobana 
• Cykelparkering 
• Plats för tjejer 
• Kiosk 
• Möjlighet till högtalare/dans 
• Klättervägg/ställning/nät 
• Fler sittplatser i olika former 
• Drickfontän/dusch 

Säkerhet 

Barn och utegym - Rädsla att barn felanvänder utegym samtidigt som det 
nämns som bra aktivitet att göra tillsammans och som något som engagerar 
alla åldrar 

Biltrafik 
• Bra med det föreslagna trafikhindret – tas även upp önskan om ett längre 

ner mot södre delen av parken 
• Bilar på gräset vid vändplan nämns 
• Bilar som parkerar för aktivitet på fotbollsplan 
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”…Vore bra med ordentligt lägre staket mot biltrafiken före och efter 
övergångsstället, så vi slipper bilar på gräset. Kanske bra utmed hela 
parken, mot Tengdahlsgatan. Många försöker vända på den smala 
gatan. Förstör gräset och ger leriga gropar, för lång tid.” 

”I dagsläget körs det viss trafik mellan förskolan äventyret o h eure-
nii upp mot sofia skolan och vändplanen där. Önskar att den trafiken 
skulle förhindras genom stopp /blomster plantering. Vuxna lag som 
kvällstid och helg nyttjar fotbollsplanen för träning/match kör ofta in 
med bil och parkerar på triangelformade planen framför Sofiaskolan 
bra om det genom stopp kan förhindras då denna yta inte är parkering 
för flertalet bilar” 

Belysning nämns som viktigt för trygghet. Både generellt och vid till 
exempel utegym. 




