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Bakgrund
Södermalms stadsdelsförvaltning tar under hösten 2021 
fram ett nytt förslag för hur Mariatorget ska rustas. Parkens 
struktur och karaktär ska bevaras, men parken har ett 
behov av renovering. Bland annat är grusytor, gångstråk 
och lekplatsens redskap slitna.

Under sommaren 2021 genomfördes en medborgardialog 
där invånarna kunde tycka till om hur parken ska 
rustas. Detta dokument är en sammanfattning av 
medborgardialogen men samtliga svaren finns nu med i 
arbetet när ett nytt förslag för parken tas fram.

Dialogperiod
26 juni till 31 augusti 2021

Dialogform
Dialogen med allmänheten har genomförts som 
en webbenkät med bakgrund av den pågående 
pandemin. Allmänheten informerades och bjöds in 
att delta genom skyltar i parken, via projektets hemsida 
samt via Södermalms stadsdelsförvaltnings Facebooksida.

Deltagande
Inkomna svar via webbenkät: 737 st
Inkomna svar via mail: 4 st
Inkomna svar via synpunktsportalen: 1 st 
Inkomna svar via Facebook: 5 st

Slussen

Hantering
Samtliga inkomna synpunkter och idéer har registrerats. 
I det här dokumentet sammanfattas materialet. 

Dialogresultatet utgör underlag för framtagande av ett 
programförslag och för prioriteringar av åtgärder.

Vad händer nu?
Ett nytt förslag ska tas fram vintern 2021. Upprustningen av 
parken planeras starta under 2022.

Kontakt 
Följ projektet på https://vaxer.stockholm/projekt/mariatorget-
rustas-upp/. Om du har frågor eller vill veta mer kontakta 
Södermalms stadsdelsförvaltning via mejl södermalm@
stockholm.se eller telefon 08-508 12 000.



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



Mariatorget 
idag och i 
framtiden

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

Bland de inkomna 
svaren finns en 
del motsättningar. 
Framförallt rör de 
sig om lekplatsen 
och i vilken grad 
denna ska få 
tillåtas att ta mer 
plats eller helt 
avlägsnas.

Vad är bäst i 
parken idag 

Fontänen  

Blomster- 
rabatterna 

Träden

Bänkarna  

Folklivet  

Vad saknas och vad kan förbättras?

- Mer grönska och blomsterprakt

-Bevara den klassiska känslan

- Rusta upp och utveckla lekplatsen

-Ta bort lekplatsen

- Lägg till fler bänkar

-Erbjud fler sätt att sitta på i parken

-Röj upp kring kioskerna och gör
området trevligare.

-Se över grusytorna

- Se över parkens ordningsregler

- Etablera en liten kiosk och
uteservering i parken.



Sammanfattning av inkomna synpunkter

Webbenkäten 
Webbenkäten bestod av 16 frågor varav 5 bestod av 
fritextsvar. Här redovisas resultatet.

Vem är du? 
SVARSALTERNATIV ANTAL %

Kvinna/flicka  484  66 
Man/pojke 240  33 
Vill inte uppge 10 1 
Annan könsindentitet 3 0 

Kvinna/flicka
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0%

Vill ej 
uppge

1%

Hur gammal är du?
SVARSALTERNATIV ANTAL %

0-9 år 5 1 
10-15 år 3 0 
16-25 år 37 5 
26-45 år 274 37
46-60 år 248 34 
61-75 år 141 19
76 år eller äldre 29 4 0
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Var bor du? 
SVARSALTERNATIV      ANTAL  %

I närheten av Mariatorget  629  85  
I annan del av Södermalm/ 
Gamla stan/Hammarby Sjöstad  72  10
Annan del av Stockholm  31  4  
Utanför Stockholm   5  1   
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Mariatorget
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Hur ofta besöker du Mariatorget?   
SVARSALTERNATIV      ANTAL  % 
Några gånger i veckan   326  44
Varje dag     268  37 
Några gånger i månaden  118  16 
Några gånger om året   24  3 
Aldrig     0  0  
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Hur länge brukar du stanna när du besöker 
Mariatorget? (fler alternativ möjliga)    

SVARSALTERNATIV      ANTAL   

Passerar igenom    470   
Mindre än 30 minuter   340   
30-60 minuter    246   
1-2 timmar     69   
2 timmar eller längre   26   
Har inte besökt Mariatorget  0    
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När besöker du Mariatorget? (fler alternativ 
möjliga) 
SVARSALTERNATIV     ANTAL   

Dagtid, helger   620
Dagtid, vardagar   613   
Kvällstid, vardagar  429   
Kvällstid, helger   354   
Besöker inte parken  1    

620 613

429

354

1
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Kvällstid, helger Besöker inte
parken



Sammanfattning av 
vilka som svarat på 
enkäten

- Kvinnor och flickor.
- I ålderna 26 - 45 år.
- Boende i närheten 
av Mariatorget.
- Som besöker parken 
några gånger i 
veckan.
- Och passerar 
igenom parken.
- Under dagtid på 
helgerna.
- I sitt eget sällskap.

Hur brukar du besöka Mariatorget? (fler alternativ möjliga)  
SVARSALTERNATIV        ANTAL    

Ensam       553
Tillsammans med en vän eller flera   419 
Tillsammans med familj     404 
Tillsammans med jobb/förskola/skola/
fritids/annan verksamhet    20     
Har inte besökt Mariatorget    2     
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Vad brukar du göra på Mariatorget? (fler alternativ möjliga)  
SVARSALTERNATIV      ANTAL      

Promenera igenom   661
Njuta av blommor/grönska  470
Titta på folk     419
Umgås med andra   290
Vila      254
Fika/picknick    229
Leka      178
Sola      107
Rasta husdjur    88
Annat     78
Spela boule     48
Plugga/arbeta    42
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Vad uppskattar du mest i parken? (fler alternativ möjliga)  
NAMN     ANTAL  

Fontänen    649  
Blomsterrabatterna  610
Träden    510
Bänkarna    477
Folklivet    417
Gräsytorna    314   
Konstverken   247
Lekplatsen    173       
Annat    42  
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Vilken är din favoritplats Vilken är din favoritplats 
i parken?i parken?

Fontänen
311 st

Mittgång 
norra sidan

79 st

Mittgång 
södra sidan

78 st

Blomster- 
rabattaerna

53 st

Lekplatsen
38 st

Gräs- 
mattorna

35 st

Alléerna
34 st

    
   

Vilo- 
platserna

30 st

Träden
23 st

Blomster 
- handeln

5 st

Vid 
konsten 

4 st

Kioskerna
3 st

Ute -
serveringarna

2 st

I 
buskagen

1 st



Några röster 
från enkäten

Vilken är din favoritplats i 
parken? 

”Att det är så många bänkar. Det 
finns bänkar för alla smaker; i solen, i 

skuggan, i solen vid fontänen, i skuggan 
vid fontänen, under träd, under bar 

himmel. Fantastiskt! Sen är det ju ett 
superplus att fontänen finns där och 

att man kan sitta nära och höra vattnet 
ordentligt eller sitta längre ifrån och 

ändå höra vattnet.”

”Hela parken är underbar, 
gillar framförallt bänkarna 

längst med gångstråken 
samt gräsytorna med riktigt 

gräs!”

”De grusade stråken, både i mitten och 
på sidorna. Just stråken på kanterna är 
en ovanlig typ av stadsrum i Stockholm, 
det känns mer som att vara i Frankrike! 

Enkelt, bara grus och träd. Perfekt. Ändra 
inget där, förutom att se över avrinningen 

vid regn.”

”Sitter oftast på gräset, men 
ibland på bänk. Bänkarna 

känns dock lite för uppradade 
och man sitter för nära de 

som passerar. Kan kännas lite 
jobbigt ibland, både när jag 
passerar och när jag sitter.”

”Vid fontänen!”



Är det något du saknar i parken?
SVARSALTERNATIV   ANTAL  %  
Ja   409  60  
Nej   277  40   

Ja
60%

Nej
40%

Om Ja, Vad?

- Fler bänkar.

- Bättre lekplats.

- Fler sätta att sitta på.

- Bättre belysning.

- Ett litet café med 
uteservering.

- Fler papperskorgar.

- Picknickbord.

- En dryckesfontän.

- Fler avskilda platser.

- En cykelpump.

- Mer tidstypisk belysning.

- Fler skuggiga platser.

- Boulbana.

-Mer blomsterprakt.

- Ett fågelbord igen.

- Ordningsregeler för 
cyklar och elsparkcyklar.

- En hundrastgård.

- Bättre avskärmning 
mot vägarna.

- Ett utegym.

- Vinterdekorationer.

- En uteservering i allén 
framför Rival.



Känner du dig trygg i parken?
SVARSALTERNATIV   ANTAL  %   
Ja   589  81
Nej   17  2
Delvis   124  17
      

Ja
81%

Nej
2%

Delvis
17%

Kommentar?

- Dagtid känns ok men kvällstid går jag 
inte genom parken.

-Ofta knarkare och smuts där särskilt 
kvällstid men även dag tid.

-Det är mest råttor som jag inte 
gillar,belysning är bra och är inte rädd på 
kvällen .

-Ofta gott om folk och bra stämning.

-Lösspringande hundar ett återkommande 
problem.

-Västra delen är rätt mörk.

- Ibland så mycket ”busfrön”  Så ”vanligt” 
folk och pensionärer inte törs vara där.

-Jag tycker det är mysigt med alla som 
spelar boule, med alkisarna som sitter på 
bänkar.  Jag är själv 32årig karriär-tjej.   
Jag älskar att se på folket här!

Trist med ökade andelen elsparkcyklande 
personer - hur kan detta undvikas? Har 
barnbarn som leker där och de kör i hög 
fart.

- Otryggt område utmed Hornsgatan. 
Korv- resp Thaikioskerna för med sig stök 
och skräp. 

- Buskaget i närheten av toaletten, 
liksom toaletten, känns lite shady. Men 
generellt känner jag mig trygg, då det är 
en levande plats.

-Mörka ytor i hörnerna. 

-Under vinterhalvåret kan parken 
upplevas mörk på vissa ställen.

-Skulle vilja att lekparken är bättre 
upplyst.

- Har blivit påkörd av cyklister i hög fart 
ett flertal gånger, de visar ingen hänsyn.

-Blivit bättre med åtgärder mot 
biltrafiken på St Paulsgatan.

-För många som cyklar eller åker 
elsparkcykel genom parken och det 
gäller ju även på grusvägarna på höger 
och vänster sida om parken. Skyltningen 
om cykelförbud är otydlig.



Tycker du överlag att Mariatorget är 
välskött och städat?
SVARSALTERNATIV   ANTAL  %  
Ja   613  86  
Nej   103  14   

Ja
86%

Nej
14%

Kommentar?

- Mycket vackert med tulpanerna 
och de blommande träden på 
våren.

- Måste bli en förbättring vad 
gäller gräsytorna då det året om 
ser väldigt slitna ut.

- På somrarna är det sopor kring 
soptunnorna som alltid är fulla.

- Västra sidan är lite bortglömd.

- Blomrabatterna är fantastiska. 
Gräsmattorna luggslitna med 
trista upptrampade stigar. Skräp 
ligger varstans och förflyttad med 
vinden - gör mig ledsen.

- Ibland skräpigt runt 
papperskorgarna.

- I buskarna där barnen springer 
och leker mycket finns det rätt 
ofta skräp.

- Grusgångarna, framförallt 
på i trädalléerna är otroligt 
ojämna. Det blev mycket värre i 
samband med att man fyllde på 
med ny sand för några år sedan. 
Fullt med vattenpölar efter regn.

-Thaikiosken mot Hornsgatan 
är bedrövlig. Det springer råttor 
bland allt bråte de har på 
baksidan.

- Luktar mycket hundkiss om 
gräset sommartid vilket är lite 
äckligt om man vill sitta ned.

-Sopsugen funkar inte alltid.



Finns det någon del av parken som du 
undviker?
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Nej vid toaletten
bakom
kiosken

Västra allérn
(den är tråkig)

lekplatsen gräsytorna
där hundar

rastas
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kvällstid

bänkar som
blivit tillhåll

 kyrkan vid
kvällstid
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Viloplatserna De leriga
grusgångarna

Platsen vid bokhandeln 
(Bokslukaren som i sig är 

fantastisk) men där finns en 
offentlig WC där ofta berusade 

människor samlas. Men de 
har såklart också rätt att vara 

i parken, o jag önskar inga 
”ensambänkar” (som i tex 

Tessinparken).

Runt toaletten och 
bakom thaikiosken 

är det inte så trevligt, 
skräp och råttor.

Lekdelen, finns 
snart inga parker 
kvar på Söder där 
man utomhus kan 
läsa en bok i lugn 
och ro på dagtid.

Tycker det är lite stökigt i delen 
med blomståndet, korvkiosken 

(mot Hornsgatan) , det hade 
kunnat göra mycket mysigare 
och mindre fult. Sen tycker jag 
grussträckan under träden plus 

buskarna mot parken är lite skum 
på kvällen. ja, det kan vara 

väldigt kladdigt vid 
regn på långsidorna 

av parken.



Har du andra idéer på hur Mariatorget kan bli bättre?

Vi har sammanlagt  fått in över 400 förslag 
på hur Mariatorget skulle kunna utvecklas, 
nedan följer exempel på  de förslagen som 
återkommit samt några unika röster.

GRÖNSKA

Ännu mer grönska och blommor!

Bevara så mycket grönska som möjligt. 

Kanske ännu mer överdåd av blommor, även 
på bekostnad av gräset. Och väldoftande 
rosor och buskar (t ex jasmin)

En mindre botanisk trädgård.

Ljusare, färre buskar, mer blomarrangemang.

Gärna ännu mer tonvikt på planteringar! Nu 
när den nya parken vid S:t Paulsgatan snart 
är klar kanske det inte är nödvändigt att ha 
lekplats på Mariatorget, det skuggiga hörnet 
där lekplatsen ligger skulle kunna erbjuda nya 
sittplatser. 

LEKPLATSEN

Bevara det vackra som är. Gör inget drastiskt 
.. låt det få vara fint som det är.. Dvs bygg 
ingen avancerad lekplats etc. Det funkar 
toppen att gå till tex bergsgruvan eller 
skånegläntan med barnen. Gungorna och 
sandlådan är lagom. Gör inte Mariatorget till 
ett till Nytorget. Det kan vara mer sofistikerat 
och lugnt - folk hittar hit och trivs ändå 
Blomrabatterna är ofta så vackra!

Lekplatsen kan minskas eller tas bort, det 
finns lekutrymmen i närheten. Det räcker med 
en mindre sandlåda och bänkar bredvid.

Rusta upp lekplatsen med lite andra roliga 

alternativ förutom gungorna. Rusta upp 
gräsmattan i parken. 

Inhägnad lekplats för ökad avslappning och 
säkerhet för föräldrar och barn. 

Behåll gungorna! Sååå många 
småbarnsföräldrar som har detta som 
vattenhål.

HANDEL OCH UTESERVERING

-Ersätt kioskerna med två likadana 
paviljonger. - Ta bort lekplatsen. Låt barnen 
leka på Södermalmsskolans nya gård istället 
- Ta bort buskaget kring toaletten - Klipp ur 
trädkronorna för att få ner mer ljus längst 
alléerna. 

Kioskerna/restaurangerna mot Hornsgatan 
kan bli fräschare.

Det vore trevligt om restaurangerna runt 
parken kunde ha några bord och stolar på 
grusytorna runt parken.

Skapa mer rörelsefokus på västra sidan. Den 
är oanvänd för det mesta. Cafe eller Food 
truck för mer möjlighet att äta på nåt på 
bänken. 

Låt inte försäljning förekomma annat än som 
nu vid Hornsgatan och tillfälliga loppisar vid 
sidan mot Slussen. Behåll torget som en plats 
att bara vara på!

BELYSNING

Bättre belysning.

Vill verkligen betona belysningen vid 
lekplatsen som inte alls räcker på 
vinterhalvåret.

På vintern är torget lite mörkt och tråkigt. 
Gärna julbelysning eller åtminstone 

bättre gatubelysning vore bra. Kanske 
en yta för skridskoåkning? En liten scen 
för musikuppträdanden? Schackbord? 
Boulebana? Viktigt att behålla lekplatsen 
eftersom det bidrar till att parken är levande.

MER SITTPLATSER.

Skönare sittplatser o hängmattor.

Det behövs flera ställen att sitta, ex kan 
någon av gräsmattorna göras om till 
sittplatser, som en stor trappa som är god att 
sitta på i flera höjder och plats till många och 
som förstås smälta in i miljön.

Fler tillgängliga sittplatser för äldre. 

BOULE

Dedikerade Boule-banor så att det inte 
spelas överallt. Vissa veckor tror de att de 
äger parken och blir sur på de som passerar 
på gångbanan. Det är trevligt att de spelar 
såklart, men det är problematiskt att det sker 
oorganiserat.

FUNKTIONER OCH AKTIVITETER

Ställ för elsparkscyklar.

Dricksvattenfontän. Hundbajspåsar. 

Kanske ett utegym uppe vid toalettten? 😀

Överväg att antingen ta bort toaletten eller 
på något sätt göra den delen av parken 
trevligare. 

Erbjuda barnbokshandeln att tex läsa en 
saga i parken.

Låt det vara en oas för avkoppling, när ni gör 
om den, gör det inte till ett ställe med spel, 
aktiviteter, fik och musik. Det kan man gå till 
en annan park för. Ibland vill man bara ta det 

lugnt, höra plasket från fontänen och sitta 
ner.

ORDNING OCH REDA

Bättre trafiksituation mot St Paulsgatan! 

Tydligare skyltat att det inte är tillåtet att 
cykla eller köra elsparkcyklar här.

Vore bra med förbudskylt för rastning av 
hundar. Folk sitter på gräset med picknick. 

Tillåt rastning av hundar på en del (t.ex. vid 
thaikiosken ) så kanske vi slipper hundkiss 
överallt på gräset.

Sätt upp ordentliga staket runt rabatter och 
gräsmattor så att dessa inte trampas ned. 
Inför hundförbud i parken. Det måste finnas 
någon park som också är till för dem som 
sköter skönhet och ro. Alla har inte råd med 
ett eget sommarställe.

Rusta upp grusgångarna på sidan om 
parken, när det regnar är det stora 
vattenpölar och är ofta lerigt flera dagar i 
efterhand.

STRUKTUR OCH KÄNSLA

Värna pariskänslan, den klassiska parken.

Jag skulle vilja att man återställer parken 
som den såg ut för länge sedan. Kanske 
sekelskiftet. Tycker absolut inte man ska 
trycka in mer på ytan. Snarare skala av lite.

Jag tycker att det finns stor potential med 
alléerna, ytan är helt outnyttjad idag.

Det trampas upp en del stigar på gräsytorna, 
där folk rör sig på tvären. Kanske kan vara en 
idé att faktiskt permanenta dessa så att det 
inte blir halvdana gräsytor som aldrig tar sig.



Södermalms stadsdelsförvaltning
Besöksadress: 
Virkesvägen 3 

Postadress: 
Södermalms stadsdelsförvaltning
Box 90 185, 120 22 Stockholm 
08-508 12 000 (växel)




