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Öppet möte om parken vid
tunnelbanestationen i Svedmyra
samt liten lekplats i skogen
Ett öppet möte om upprustningen av den lilla parken vid
tunnelbanestationen i Svedmyra samt en liten lekplats i skogen
vid Sotholmsvägens förlängning hölls den 16 september 2014 i
Tallkrogens skolas matsal. Cirka 13 personer deltog.
En skiss på förslaget var anslagen i parken ca 2 veckor innan
mötet. Information om mötet hade dessutom gått ut till de
närboende tillsammans med information om ombyggnaden av
Enskedevägen/Grycksbovägen. En annons om mötet hade också
varit införd i lokaltidningen.
En mängd önskemål och förslag framfördes på mötet. De är
summerade nedan. Det har även kommit in synpunkter
skriftligen. Detta finns angivet i sammanställningen.

UTFORMNINGEN AV PARKEN















Mycket trevligt att staden satsar på området.
Se potentialen i parken.
Bra att parken åtgärdas.
Idag är platsen en fin plätt med träd att vila ögonen på
från tunnelbaneperrongen.
Gör något enkelt. Enkelt vackert.
Dåligt med gångvägen genom parken.
Bra med gångvägen genom parken, folk har gått där i alla
år.
Gör naturlig gångstig med kalkflis istället för grusad gång.
Oro över att parkbänkar inne i parken lockar utslagna
människor att vistas där vilket är ett problem idag.
Skapa samlingsplats för dem som bor i närheten. Något
för barnen vore fint.
Är liten mötesplats utanför tunnelbanan.
Sittplats närmare tunnelbanan som kan fungera som
mötesplats.
Bänkar närmare tunnelbanan. Bänkar med arm och
ryggstöd bra.
Vatten i parken. Fint tema ända från antiken.
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Vatten vore fint i denna bullriga miljö. Fin fontän vid
vårdcentralen.
Ytorna i anslutning till tunnelbanan borde upprustas.
Ge parken ett namn t.ex. Fjärilsparken eller
Ökneboparken. (skriftligt)
Små mikromiljöer med torvblock, runda stenar och lite
sandjord emellan kan vara lämpliga ”planteringskullar”
och samtidigt bli värdefulla livsmiljöer för pollinatörer
som bin och humlor. (skriftligt)
Flera olika sorters fågelholkar och fladdermusholkar bör
sättas upp i träden, helst utan att spika. Det är stor brist
på hålträd i Svedmyra. (skriftligt)
Ett hörn av parken bör vara mindre välordnat, kanske
mot villorna. Här bör ett igelkottsbo byggas. (skriftligt)
Vatten bör finnas. Vatten gynnar fågellivet så
vatteninstallationen får gärna ha en funktion som
fågelbad också. En liten fontän i natursten eller ett
vattenspel i naturmaterial bör ha en given plats i parken
vid T-banestationen. (skriftligt)
Att placera bänkar i den solbelysta gläntan är rätt tänkt.
Att placera en liten fontän i natursten eller ett vattenspel
i naturmaterial skulle ordentligt höja upplevelsen av att
sätta sig här.
Ett par stolar i samma snitt som bänkarna kan placeras i
parken nära T-baneutgången.(skriftligt)
Vägvisare till närliggande skogar(skriftligt)
Informationsskyltar om träden vid träden(skriftligt)
Planteringsurnor bör finnas i parken (skriftigt)
En träportal kan markera genvägen in till parken
(skriftligt)
Att införa ett par diskreta träningsredskap för äldre i
parken vore inte fel för det finns ett 50plus- och
äldreboende precis intill. Balansbräda exempelvis.
(skriftligt)
Ett konstverk med koppling till järnväg skulle göra sig bra
i parken. Innan T-banan fanns gick det en spårvagn till
Svedmyra. Att uppmärksamma Svedmyras tidigare
historia med spårvagnsräls och tillhörande syllar skulle
uppskattas av många.(skriftligt)

TRÄDEN I PARKEN


Bevara träden.
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Träden är en tillgång för parken. Sätt gärna upp skyltar
vad det är för art.
Träden skräpar ner.
Bra att fixa till parken. Beskära träden. Mycket löv från
träden. Mycket näsor från träden.
Bok fint och ovanligt träd. Skräpar dock.
Föryngring av träden som i Vårflodsparken i Enskede som
har blivit fin.
Buskigt vid tunnelbanan.
Ta bort träd och sätt mindre träd. Plantera samma träd
som det finns info om på perrongen. Temat för Svedmyra
är träd.
Mörkt nära tunnelbanan. Öppna upp så det blir ljusare.
Beskär träden som hänger över villatomter.
Lönn som lutar in över villatomt bör beskäras.
Flera av träden i parken är ganska jämngamla. Fler träd
bör planteras för att skapa en mer olikåldrig
trädsammansättning. (skriftligt)
En vacker lind avverkades i samband med byggnationen i
kv. Domaren. Kanske kan en ny lind planteras. (skriftligt)

ÖVRIGA PLANTERINGAR I PARKEN











Villaägarna klipper häcken på utsidan. Man behöver gå
där.
Vill byta ut häcken.
Lönnuppslag längs hela planket/häcken.
Välj växter som klarar sig.
Skuggigt för blommorna. Kan de ta sig?
Blomsterprakt bra. Bör gynna biologisk mångfald. Gärna
färgprakt.
Blomning under stor del av året bör eftersträvas.
(skriftligt)
Plantera något ätbart det vore trevligt. Ev. kryddväxter,
bärbuskar(ätliga).
Lite större buskar kan stegvis planteras mot villorna och
bilda ett småskaligt bryn. (skriftligt)
Att plantera ett eller flera stora buskage i parken kan
skapa känsla av otrygghet men låga buskage för få finnas.
(skriftligt)

BELYSNING I PARKEN



Kvällsaspekten. Otryggt.
Belysning i parken vore bra.
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Parken visserligen lite vildvuxen med uthängande grenar
men det finns inga buskar i parken och man har god
överblick över hela parken från tunnelbanan. Visst ljus
från tunnelbanan gör att man urskiljer en del i parken.
(skriftligt)
Inget direkt emot belysning i parken men ser det inte
som helt nödvändigt. (skriftligt)

SKÖTSEL AV PARKEN







Viktigt att parken sköts.
Häck ej klippt av staden.
Vinterhållningen skrapar upp gräset.
Sätt någon typ av stopp så snö inte kan plogas in i
parken. (skriftligt)
Blir gångvägen vinterunderhållen?
Snö läggs upp vid vändplanen; problem att kantstenen
inte håller vid snöröjningen.

KRINGLIGGANDE GATOR



Mycket trafik på Sotholmsvägen. Många som kör bil till
tunnelbanan.
Hindra snabbcykling på parkvägarna. Cykling i trappa.

LEKPLATSEN OCH GÅNGSTRÅKET








Liten lekplats i skogen bra idé.
Kan man åka ut i gatan från den nya pulkabacken?
Myskmadra i skogen nära den lilla lekplatsen bör sparas.
Uppskattad av närboende.
Cyklister kör snabbt på parkvägen och vidare till
tunnelbanan.
Naturstråken viktiga för djuren, djuren ska kunna passera
i de gröna stråken.
Ny pulkabacke i slänten bör föregås av kontroll av
naturvärden på platsen för att minimera påverkan.
(skriftligt)
Träd som tas ner bör inte tas bort utan läggas kvar som
död ved i närområdet eller forslas till Oppundaparken.
(skriftligt)
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Som kompensation för nedtagning av träd bör 20
fågelholkar sättas upp i skogen runtomkring. (skriftligt)
Lekplatsen för små barn bör vara i naturmaterial och inte
i plast så långt det går. (skriftligt)

Svar från Exploateringskontoret och
Stadsdelsförvaltningen
Vi vill tacka alla medverkande för engagemang, förslag och
idéer!
Vi kommer att gå igenom synpunkterna noggrant. En del
önskemål kan vi sannolikt inte tillmötesgå då det inte finns
tillräckligt med resurser varken till byggnation eller till drift. Hit
hör t ex fontänanläggning. Vissa synpunkter kommer vi att föra
vidare och diskutera med dem som beslutar om detta, till
exempel förslaget på att ge parken ett namn och konsten.
Vi avser även att ta hjälp av en trädspecialist(arborist) för att
bedöma trädbeståndets kondition och möjlighet till utveckling.
Vi kommer att se över sittplatsernas och planteringsytornas
lägen. Växterna kommer att väjas med omsorg för att vara bra
för den biologiska mångfalden.

