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Bakgrund

Stockholms stad har för avsikt att utveckla 
Solrosparken på Södermalm. Parken är idag 
sliten och behöver rustas för att återfå sina 
vistelsekvaliteter. Delar av parken innehåller också 
material och objekt som passar mindre bra in i den 
kulturhistoriska miljön. 

Dialog med allmänheten är en viktig del av 
alla parkupprustningar och resultatet utgör en 
förutsättning för det kommande arbetet med ny 
gestaltning. Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar 
för drift och investering i Solrosparken. 

Samrådsperiod
24 Augusti till 5 September, 2020

Dialogform 

På grund av det rådande läget med 
Coronarestriktioner under vår, sommar och höst 
2020 utfördes ingen dialog på plats utan det fanns 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget digitalt 
via en webbsida för projektet. En informationsskylt 
med hänvisning till webbsidan fanns uppsatt i 
parken under denna period. Papperskopior av 
informationsskylten sattes upp på närliggande 
fastigheters portar.

Inledning

Läs mer om projektet: 

https://vaxer.stockholm/solrosparken

Hantering
Samtliga inkomna synpunkter och idéer har 
registrerats och analyserats för att skapa en bild av 
upprustningsbehovet av Solrosparken. Synpunkterna 
och idéerna har sedan tagits med som ett underlag i 
arbetet med förslag till omgestaltningen av parken.

Stort tack till alla som 
har deltagit!

Era synpunkter är viktiga!

Deltagande 

6 st personer inkom med synpunkter på förslaget 
under den angivna dialogperioden varav tre st var 
män och tre st var kvinnor. Samtliga deltagare är 
boende i närområdet. En person representerade 
en bostadsrättsförening. Inga barn, tonåringar eller 
unga vuxna deltog i dialogen. 

I samband med projektstart våren 2020 togs 
kontakt med AB Stadsholmen, som äger och 
förvaltar omkringliggande kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse för en dialog kring deras eventuella 
behov. (AB Stadsholmen är Stockholms stads bolag 
för förvaltning av äldre, kulturhistoriskt värdefulla 
fastigheter.) Under ett möte mellan Stadsholmen 
och Södermalms stadsdelsförvaltning 2020-09-
14 inkom också ett antal synpunkter som vägs in i 
sammanställningen av dialogen.  

Trots relativt få inskickade synpunkter på förslaget 
under det digitala samrådet hade projektets 
webbsida, med de två adresserna 
http://vaxer.stockholm.solrosparken och http://
vaxer.stockholm/projekt/solrosparken-ska-rustas-
upp gemensamt 63 unika visningar under perioden. 
Detta innebär inte att 63 olika personer har använt 
någon av de två adresserna, utan en och samma 
person kan ha använt båda adresserna och 
därigenom själv stå för två av visningarna. 
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Sammanfattning av inkomna synpunkter

Övergripande synpunkter 

Sammanställningen av svaren ifrån det digitala 
samrådet för Solrosparken visar att merparten av 
deltagarna är positiva till att parken nu ska rustas 
upp. Många synpunkter handlade om generella 
driftsfrågor och var inte specifika för det nya 
förslaget för parken. Dessa synpunkter lyfts därför 
vidare inom stadsdelen. Nedan redovisas de 
synpunkter som berör den nya upprustningen av 
Solrosparken. 

Skötsel och belysning 

Parken och utkiksplatsen är idag till stor del 
igenväxt, anser en del samrådsdeltagare. Träden 
har vuxit sig höga och förmörkar platsen generellt. 
En del träd på platsen är gamla och riskerar att 
falla. Den smala gången mellan utsiktsplatsen och 
Mäster Mikaels Gata bör ges extra uppmärksamhet, 
framhåller en samrådsdeltagare. 

Det finns risk att träd och planteringar nära 
fasader skadar de gamla byggnaderna. En 
samrådsdeltagare önskar därför att en grusremsa 
ritas in så att inte jorden ligger dikt an grunden i de 
lägen planteringar planeras nära fasader. 

Dagvattenhanteringen på platsen är undermålig. 
En samrådsdeltagare klagar på att det ofta finns 
stillastående och illaluktande vatten på sina ställen. 

Generellt så anser samrådsdeltagarna att 
belysningen behöver förbättras i parken. En 
samrådsdeltagare efterfrågar bättre belysning 
nedåt, som inte bländar ögonen.  

Otrygghet och störande faktorer 

Några samrådsdeltagande uttrycker stor oro inför 
att den kommande upprustningen kan komma 
att medföra ökade störningsmoment i parken. 
Samtliga samrådsdeltagande tar upp att det 
ibland förekommer aktiviteter som stör dem så 
som festande ungdomar som spelar hög musik och 
väsnas på nätterna, missbrukare och människor som 
använder platsen som toalett. 

Generellt så anser många samrådsdeltagare här att 
parken inte är tillräckligt avgränsad vilket medför att 
socialt umgänge i parken kommer mycket nära de 
boendes privata sfär. Samrådsdeltagarna nämner 
att det bor hemlösa människor i parken bland annat 
på parkbänkar och att bänkarna står för nära 
fasaderna. En samrådsdeltagare uttrycker oro för 
att barn som leker i parken kan råka sticka sig på en 
kanyl. 

En del samrådsdeltagare är rädda för inbrott och 
har sett människor klättra på plank och staket 
i parken. En samrådsdeltagare önskar att nya 
plank in mot de boendes gårdar ska vara täta och 
skydda mot insyn. Det framförs också en åsikt att 
nyplanterade träd inte bör planteras för nära plank 
då de på sikt kan underlätta för den som vill klättra 
in på någons privata tomt.

Flera samrådsdeltagare vill att biltrafiken till 
utsiktsplatsen upphör då den utgör ett riskfullt och 
störande moment. Det framförs också flera åsikter 
om att hundar inte bör kunna rastas i parken då 
hundbajs också utgör ett störande moment här. 

En samrådsdeltagare framför en idé om att den 
nya gestaltningen kanske kan bidra till att en ny 
målgrupp befolkar parken, genom att ett utegym 
uppförs här. Samrådsdeltagaren tror att detta 
kanske skulle vara uppskattat och kunna bidra till att 
göra parken till en tryggare plats. 

Skadedjur 

I innerstan är råttpopulationen utbredd. Även 
måsar förekommer i stor utsträckning. En 
samrådsdeltagare berättar att denne ofta ser råttor 
i parken och vill därför inte att högre gräs och 
vegetation etableras här som råttorna kan gömma 
sig i. En annan deltagare önskar att nya frukträd som 
planteras här är sterila så att frukten inte lockar till 
sig fler skadedjur.

Fortsatt arbete med Solrosparken 

Med utgångspunkt i samrådet har ett förslag 
arbetats fram. Förslaget tar i beaktande inkomna 
kommentarer och synpunkter. Så långt det är möjligt 
att adressera önskemålen till förändringar i den 
fysiska miljö vägs de in i den nya gestaltningen. 

Inkomna aspekter kring trygghet och säkerhet lyfts 
vidare inom stadsdelen genom Söderandan och 
samverkan mellan övergripande samhällsfunktioner 
så som polis och socialtjänst. 

Återkoppling om projektets fortlöpande finns att ta 
del av på Stockholms stads projekthemsida. 




