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bakgrund/historia
Norr Mälarstrand blev den första länken 
i det parksystem som fullt utbyggt genom-
silar hela södra Kungsholmens bostadsbe-
byggelse. 
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Ut- och ombyggnaden av den här delen av Kungsholmen har sitt 
ursprung redan i mitten av 1800-talet då det fanns tankar om att 
anlägga en strandpromenad längs Kungsholmen stränder. Området 
ägdes av Kronan och det var här Pontonjärbataljonen var förlagd. 
Även om tankarna funnits länge var det inte förrän efter militärens 
fl ytt till Frösunda 1922 som området blev disponibelt för bebyg-
gelse.    

År 1931 växte bostadskvarter med modern bebyggelse upp längs 
Norr Mälarstrand. Särskilt husen med öppna gårdar ner mot vattnet 
togs emot med stor beundran och denna strandbebyggelse kom 
att kallas för Stockholms Manhattan. Att utforma gårdarna som 
allmänna planteringar och att hålla kvarteren öppna mot vattnet var 
något nytt. Det tillsammans med insläppet av solljus och den öppna 
sjöutsikten förbättrade boendemiljön avsevärt.   

Gårdarna längs Norr Mälarstrand gick under arbetsnamnet 
Gökengårdarna men efter färdigställandet fi ck gårdarna namnen 
från väster räknat; Rinmansgården, Pontonjärgården, Chapmans-
gården, Jaktvarvsgården och Fågelbärsgården.   

Plan över Norr Mälarstrand 1938-40, e  er bebyggelse. 

bakgrund/historia

Plan över Norr Mälarstrand 1926, innan bebyggelse

NORR MÄLARSTRANDS UPPKOMST
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I stadsarkiven fi nns en hel del tidiga illustrationsplaner och perspek-
tiv över gårdarna daterade 1931 och 1932. De är stämplade med-
Stockholms stads gatukontor, parkavdelningens stämpel. 
Genom att studera de gamla planförslagen tillsammans med pers-
pektivskisserna kan man utläsa en hel del om den tidens intentioner 
för gårdarnas utformning. Ett nytt sätt att tänka kring bostadsbe-
byggelse, öppna ljusa gårdar med storslagna vyer ner mot vattnet 
manifesterades med renässansens klassiska formspråk som förebild. 
Gårdarnas nyklassicistiska formspråk understöddes med valet av 
växtmaterial. Formklippta häckar gav stringens åt anläggningen, 
prydnadsplanteringar med rosor och perenner gav blomsterprakt, 
pelarformade träd betonade det vertikala, karaktärsträd skapade 
parkrum och förstärkte variationen mellan gårdarna. Uttrycket på 
gårdarna var storslaget och representativt. Anläggningarna erbjöd 
möjligheten att fi npromenera i skydd av de nya byggnaderna, njuta 
av generösa välskötta planteringar, slå sig ner vid en bänk och njuta 
av utsikten mot Mälaren.  

bakgrund/historia

URPRUNGLIGA PLANER OCH PERSPEKTIV

Ambi  onen för Chapmansgården med va  en och naturstensbeläggning, 
perspek  v

Ambi  onen för Chapmansgården med va  en 
och naturstensbeläggning, plan

Det mer realiserade förslaget 
av Chapmansgården, plan.

Tidigt förslag över Jaktvarvsgården med stenläggning i mi  en. 

Ur det arkivmaterial som funnits tillgängligt under arbetets gång har 
det inte helt gått att helt klarlägga vilken av planerna som blev den 
slutgiltiga. Endast för en del av Jaktvarvsgården samt några prydnad-
srabatter har tydliga arbetshandlingar återfunnits. Flera illustrativa 
planer är dock höjd- och måttsatta och kanske var det dessa som an-
vändes som bygghandling. Ibland ser det ut som om den nuvarande 
anläggningen lånat från fl era  av de tidiga illustrerade förslagen. Att 
den höga ambitionsnivå som avspeglas i illustrationerna till stor del 
genomfördes är det däremot ingen tvivel om även om vissa delar 
föll bort. Ursprungligen hade man till exempel planerat att anlägga 
små prydnadsdammar på varje gård men på grund av kostnadsskäl 
övergavs den idén. 
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Den ursprungliga symmetrin och stringensen i gårdarnas u  ormning, 
perspek  v från Pontonjärgården.  

Utblickar ut mot Norr Mälarstrand,
perspek  v från Rinmansgården.

Si  möjligheter med utblickar i de olika terrasseringarna,
perspek  v från Fågelbärsgården

bakgrund/historia
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befi ntlig situa  on och målbild
Den befi ntliga situationsplanen är baserad 
på inventeringar hösten 2011 och Stock-
holms stads ‘Parkplan för Kungsholmen 
2008’. De ursprungliga illustrationsplan-
erna kommer från parkarkivet, Stock-
holms stad. Utifrån dessa presenteras här 
förslag till upprustning av gårdarna. 
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De fem gårdar som tas upp i detta gestaltningsprogram är Rinmans-
gården, Pontonjärgården, Chapmansgården, Jaktvarvsgården och 
Fågelbärsgården. Gårdarna ägs av staden och är allmän parkmark 
vilket inte är tydligt avläsbart idag. Fastigheterna kring samtliga 
gårdar omfattar idag både bostadsrättsföreningar och hyresrätter.
 
Gårdarna har ett djup av ca 59 meter. Bredden på fyra av gårdarna 
är ca 25 meter, Fågelbärsgården avviker med en större bredd, ca 50 
meter.  

1  RINMANSGÅRDEN
2  PONTONJÄRGÅRDEN
3  CHAPMANSGÅRDEN
4  JAKTVARVSGÅRDEN
5  FÅGELBÄRSGÅRDEN

1
2

3
4

5

befi ntlig situa  on och målbild

NORR MÄLARSTRANDS FEM GÅRDAR

Översiktlig plan av gårdarna idag. 

GÅRDARNAS KARAKTÄR
Alla fem gårdar är uppbyggda på liknande sätt med terrasser som 
skiljs åt av murar och trappor avtäckta med kalksten. Murarna är 
utförda i armerad betong och var från början infärgade i en grågrön 
nyans. Avtäckningen är av grå, öländsk kalksten. Dessa återkom-
mer på alla gårdar men i olika motiv och form. Ut mot gatan står på 
de fl esta gårdar karaktärsfulla träd, olika art för varje gård. Träden 
avtecknar sig i gaturummet och utgör entrémotiv vid varje gård.  

Utformningen vid Fågelbärsgården avviker genom att en fristående 
placerad byggnad symmetriskt avdelar parkytan vilket ger två likvär-
diga entréer på vardera sida om byggnaden.   

De uppbyggda terrasserna med tillhörande trappmotiv är unikt ut-
formade för varje gård och har ett stort arkitektoniskt värde.   

Symmetrin i de ursprungliga planerna är i nyklassicistisk anda och 
är utmärkande för gårdarna vid Norr Mälarstrand. Den gör att de 
i grunden har en stringens och ett tydligt formspråk som är lätt att 
läsa av. De utblickar och solinsläpp på  gårdarna som går att avläsa 
i de ursprungliga illustrationsplanerna är kvaliteter som åter bör tas 
fram. Utblickarna ger en tydlig visuell koppling ner mot vattnet och 
länkar parkgårdarna mot strandpromenaden.  
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befi ntlig situa  on och målbild

TILLBAKA TILL URSPRUNGETDAGENS SITUATION

För att återigen visa på gårdarnas arkitektoniska värde och bjuda 
in allmänheten är det viktigt att återskapa gårdarnas ursprungliga 
formkraft. Det är betydelsefullt att bevara och lyfta fram det unika 
på varje gård och samtidigt tydliggöra att de tillhör ett tematiskt 
sammanhängande parkstråk. Att knyta gårdarna tydligare ned mot 
Norr Mälarstrands strandpromenad kan förstärka parkmotivet.

I arkiven har vi hittat fl era illustrativa planer och perspektiv över 
varje gård. Upphovsmannenns/kvinnans namnteckning har trots 
idogt letande bland kommunala böcker och förfrågningar hos kon-
sthistoriska trädgårdsexperter fortsatt att vara en olöst fråga. Stads-
delsförvaltningen har för avsikt att söka vidare för att om möjligt få 
fram vem som ritat förslagen. 
Arbetsritningar som använts för anläggning har det varit sparsamt 
med i arkiven. Det bästa källmaterialet utgörs därmed av de ut-
förda gårdarna där murar och trappor fi nns kvar och det i de fl esta 
fall fortfarande går att avläsa gångar och planteringsytor. Vi har i 
programmet för upprustning av gårdarna tagit fasta på och utgått 
från det byggda och jämfört med de illustrativa planer från anläggn-
ings tiden som mest liknar den uppbyggnad i murar och trappmotiv 
som fi nns på gårdarna idag. Där det funnits en arbetsritning (del av 
Jaktvarvsgården) har vi utgått från den och stämt av på platsen.  

På alla gårdar fi nns både murar och trappor med avtäckning av kalk-
sten. Samtliga murar och trappor bör bevaras till form och utseende 
och rustas upp. Befi ntliga detaljer så som smidesräcken är en del av 
det unika på varje gård och bör renoveras med hantverksmässiga 
metoder. När det gäller tillägg av detaljer och utrustning bör dessa 
ansluta till de befi ntliga på ett välavvägt och tilltalande sätt.   

Gårdarna är allmän parkmark som ägs av staden vilket gör att 
allmänheten har rätt att nyttja dem. Samtidigt relaterar parkmarken 
direkt mot omgivande bostadshus vilka inrymmer både bostads- och 
hyresrätter. Parkytorna uppfattas idag mer som privat bostadsgård.

Gårdarna är idag eftersatta med ojämna, delvis igenväxta gångar, 
murar och trappor med sättningsskador och ett växtmaterial som 
har växt ur sina proportioner och sin form. Några av gårdarnas 
trappor har fått tillägg av barnvagnsramper medan andra tappat sin 
funktion sedan nya betongramper placerats in. De utblickar som en 
gång var tänkta att koppla samman gårdarna med vattnet nere vid 
Norr Mälarstrand fi nns inte på samma sätt idag vilket gör att många 
ytor inte är särskilt attraktiva att vistas på. Många ytor har förfallit 
och används mest för sporadisk parkering av cyklar. På de ytor som 
ändå används står privata möbler och grillar vilket gör att man som 
besökare avläser platsen som privat område.
Program för Norr Mälarstrands gårdar är prioriterat i parkplanen för 
Kungsholmen från 2008.

Avtäckning av kalksten på murar och trappor E  ersa  a grusgångar. Smidesräcken med olika detaljer.

På många av gårdarna har hårdgjorda ytor ersatts av gräsytor vilket 
gör att uttrycket på gårdarna kraftigt har förändrats. Gräsytorna är 
mycket uppskattade av de boende som ogärna ser mer hårdgjorda 
ytor på gårdarna. Stadsdelsförvaltningen har valt att stärka det 
formella uttrycket på gårdarna men samtidigt i viss mån tillmötesgå 
de boendes önskemål och spara en del gräsytor. Det är fullt möjligt 
att återskapa grusytor  här i ett senare skede. De fl esta grusgångarna 
och en del av de hårdgjorda platsbildningar på gårdarna ska återstäl-
las till det ursprungliga. Grusytor bör kantas av en stenkant för att 
bibehålla en distinkt form. 
 
Några få planteringsplaner har hittats i arkiven, ofta handlar det om 
kompletteringsplanteringar med ett senare datum. En förteckning av 
vilka rosorsorter som användes 1935 hittades i stadsarkivet. En full-
ständig rekonstruktion med ursprungliga växtsorter är inte möjligt 
att genomföra utifrån det arkivmaterial som återfunnits. Det som 
går att ta fasta på är de symmetriska och formspråket, formklippt 
häckar kontra friväxande buskar och rabatter med låga prydnadsväx-
ter. Växtmaterial som väljs bör understödja gårdarnas uttryck, vara 
robust och inte alltför skötselkrävande. Utifrån historiskt perspektiv 
bör, där det fungerar, befi ntliga tidstypiska växter bevaras på gårdar-
na. Syren av fl era sorter har använts fl itigt både som friväxande och 
som klippt häck. Syrenernas stora värde fi nns i vårblomningen. Som 
klippt häck blir den inte särskilt tilltalande och är relativt svårskött. 
Flera av de befi ntliga syrenhäckar har släppts upp och bildar idag 
växtridåer som hindrar utblickar mot vattnet. Vid en upprustning 
bör växtvalet tänkas över för att underlätta formklippning och tillva-
rata växternas kvalitéer. Syren sparas i första hand som friväxande, 
blommande buskage. 
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VEGETATION

MATERIAL

VÄRDEN ATT LYFTA FRAM OCH BEVARA

BRISTER

I den nedre delen av gården fi nns en gräsmatta med två tvärgående häckar. 
Närmast gatan står två stora hängaskar, i varsin ända av den bakre häcken 
fi nns två mindre pyramidalmar, övriga träd är framför allt hagtorn. Längs 
fasaderna fi nns uppväxta schersminer. Den andra terrassen består av en 
gräsyta, två L-formade häckar och hagtorn. Högst upp fi nns en svagväx-
ande gräsyta, klätterväxter på fasaderna och en del privata planteringar. 

Markmaterialet på gården är övervägande grusyta och gräsmatta. Gångarna 
är eftersatta vilket gör att gränserna mellan grus- och gräsyta är fl ytande. 
Trappor och murar består av putsad betong med avtäckning av kalksten. 
De senare tillkomna ramperna är gjorda i betong. Gårdens nedersta del 
ligger i nivå med trottoaren men skiljs åt i material då trottoaren består av 
betongplattor.   

Det fi nns tre parkbänkar, alla belägna på den andra terrassen. Dessa är 
kompletterade med de boendes egna möbler.

Gården har två relativt stora ytor med fi na utblickar ner mot vattnet vid 
Norr Mälarstrand som bör lyftas fram. Den tidstypiska symmetrin är viktig 
att återskapa. 

Gårdens ursprungliga distinkta form i både gångar och växt-
material har försvunnit. Växtmaterialet är glest och har förlorat sin 
ursprungsform.   

Gångstråken ligger idag helt längs fasaderna på grund av de senare 
tillkomna ramperna. Den centralt placerade trappan är outnyttjad och den 
anslutande gången har växt igen med gräs. Ramperna som ligger i förläng-
ningen av de markerade gångstråken är klumpiga och passar inte gårdens i 
grunden elegantare uttryck.   

Gården är ordentligt avskärmad av en hög häck mot gatan, man ser inte in 
på gården från trottoaren. De tvärgående häckarna stoppar fl ödet och gör 
att det varken fi nns in- eller utblickar vilket inte heller gör den attraktiv att 
besöka. Det fi nns få sittplatser på gården och det saknas helt i den nedre 
delen närmast gatan.   

Den övre delen är svårskött och svår att komma upp med gräsklippare, 
detsamma gäller för de gräsbeklädda slänterna.  

Träden i mittpartiet står osymmetriskt och bildar en vägg mot sittplatserna 
i mitten. Deras kronor är låga vilket gör att de skymmer utsikten från den 
översta delen. 

bef träd

bef pelarformat träd

friväxande busk

 häckar

trapp/mur i kalksten

stenmjöl/grus

betong

gräs

möbler

Befi ntlig situa  onsplan

Planteringsplan från 1931.NORR MÄLARSTRAND

Ursprunglig plan

betongramper

bef. möbler 
kompletterade 
med privata

trappa utan 
anslutning 
från gångstråk

karakträsskapande 
askar

tvärgående häckar

befi ntlig situa  on och målbild

1. RINMANSGÅRDEN

BEFINTLIG SITUATION
Rinmansgården är uppbyggt av tre terrasser, två större och en mindre. Det 
är den av de fem gårdarna som tycks ha förvanskats mest från sin ur-
sprungliga plan. För att nå gårdens andra terrass har mittrappans funktion 
ersatts av ramper på sidorna. Det gör att trappmotivet helt har övergivits i 
mitten av gården.    
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befi ntlig situa  on och målbild

MÅLBILD

ÅTERSKAPA

KOMPLEMENT

TILLGÄNGLIGHET

Gångvägarna in på gården tas tillbaka och kantas med granitkantstöd för att 
lättare bibehålla formen. De blir på nytt förlagda så att mittrappan bildar en 
knutpunkt. På den mellersta terrassen återskapas gångstråken med utgång-
spunkt från trappan. Gångvägen mellan entréerna på den översta terrassen 
tas också tillbaka.   

Häckarna på den mellersta terrassen kompletteras med ytterligare två styck-
en enligt den ursprungliga planen så att gräsmattan får en tydlig inramning.

Växtmaterialet i buskplanteringarna ersätts med en lägre mer distinkt sort 
som håller en kompaktare växtform och kräver mindre skötsel. Nya träd 
placeras för att förstärka symmetrin på gården

Den vänstra betongrampen behålls för att underlätta tillgängligheten till 
barnvagns- och cykelrummet. Förvaringen för rullatorer fl yttas in framför 
pyramidalmarna för att möjliggöra gångvägen till trappan. Den placeras i 
anslutning till gångvägen för att fortsättningsvis vara tillgänglig. Cykelpark-
ering anordnas bakom häckinfattning på terrassyta närmast gaturummet.

Mittrappan och den vänstra trappan upp till den övre terrassen får ett 
tillägg av ramper där det går att köra upp barnvagn. Ramper utförs med 
kalksten som fälls in i trappan.

Rinmansgården är den gård som har tappat mest av sin ursprungliga ge-
staltning. Trappan och det centrala motivet bör återigen bli huvudmotiv på 
gården, symmetrin återskapas för att gården åter ska bli en attraktiv plats att 
vistas på. 

Illustra  onsplan 

Komplement

rosplantering

smågatsten

betongpla or

låga friväxande 
buskar

klippt häck med 
sluthöjd

x m

1,0 m

1,0 m1,0 m

1,2 m

1,0 m

1,
2 

m

1,
2 

m

1,2m

gräs

stenmjöl/grus

trappor/murar
i kalksten

perenner

pelarformat träd

be ntligt träd

ny  träd

Betongramp till förråd behålls.

 Gångvägens form förstärks med 
hjälp av en stenfris.

Formklippt häck.

Gångvägen återskapas med 
trappan som knutpunkt. 

Befi ntliga 
askar

befi ntliga pyramidalmar

Återskapa

UTRYMME FÖR BRANDBIL
Brandkårens stegbil bereds plats att köra in på det vänstra gångstråket. 

 Rullstolsförråd fl yttas till ny 
lättillgänglig plats.

infällda kalkstensramper
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Trappan i mi  en av gården övergiven och inbäddad i grönska.

Gräsma  an bredrer ut sig över grusgångar.

Betongramperna i gångstråkens förlängning, östra sidan. Häckar skymmer inblickar på gården från tro  oaren. 

Karaktärsskapande askar som syns i gaturummet. 

INVENTERINGSFOTON

befi ntlig situa  on och målbild

1. RINMANSGÅRDEN

Betongramp i gångstråkets förlängning, västra sidan. 



13Bevarande- och upprustningsplan för Norr Mälarstrands Gårdar | 2012-09-26

De befi ntliga bänkarna har komple  erats med privata bänkar och bord.Grusgången mellan entréerna på den övre terrassen har helt försvunnit. 

Yviga buskar som har växt ur sin form. Funk  onell men inte så vacker betongramp.

befi ntlig situa  on och målbild
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bef träd

friväxande busk

häckar

trapp/mur i kalksten

stenmjöl/grus

betong

gräs

möbler

perenner/rosor

bef pelarformat träd

VEGETATION

MATERIAL

VÄRDEN ATT LYFTA FRAM OCH BEVARA

BRISTER

Den nedre delen av gården består av en gräsyta med en U-formad syren-
berså och en glest växande rosenrabatt. I framkant står två karaktärsska-
pande pelarpopplar som avtecknar sig ut mot gaturummet. På den andra 
och tredje terrassen fi nns pelarhagtorn, häckar, syrenbuskage i klippta 
gräsytor. I den övre terrassen fi nns två rosenplanteringar som sporadiskt är 
kompletterade med enstaka perenner. Här fi nns även en del privata planter-
ingar i urnor. 

De fl esta av de ursprungliga hårdgjorda ytorna har ersatts med gräs. 
Markmaterialet i övrigt består av standardplattor i betong i de nedre delarna 
och grus tillsammans med betongplattor i den översta delen. Trappor och 
murar består av en putsad betong med avtäckning av kalksten. Räcken är av 
smidesjärn. Gårdens entré ligger i nivå med trottoaren och gångarna består 
av samma material som trottoaren vilket ger ett inbjudande intryck.  

De arkitektoniska värdena fi nns framför allt i terrasser och trappmotivet 
som har en tydlig form och struktur. Den tidstypiska symmetrin är viktig 
att återskapa. Utblickarna mot vattnet och Norr mälarstrand ger parkytorna 
ett attraktionsvärde som bör tas tillvara. Karaktärsfulla träd som bidrar till 
gårdarnas särprägel är värdefulla att bevara. 

Gården har tappat sin ursprungliga stringens i form och uttryck. Vegeta-
tionen har blivit hög och yvig. Den skymmer både in- och utblickar på 
gården vilket gör att den ursprungliga tanken om ljus och utblickar mot 
vattnet har gått förlorad. Växtmaterialet är för skötselkrävande i dagsläget 
och många av ytorna är outnyttjade på grund av den överväxta vegeta-
tionen.  

De trappor som utgör gårdens centrala motiv syns inte från trottoaren 
vilket gör att många passerar förbi utan att lägga märke till gårdens värde. 
Det försvårar möjligheten att avläsa att ytorna är allmänt tillgänglig park-
mark och inte privat gårdsmark.   

De ursprungliga hårdgjorda ytorna har till stor del bytts ut mot gräs vilket 
gör att gården är svåråtkomlig både ur ett tillgänglighets- och ett skötselper-
spektiv. Gångarna har smalnats av och det ursprungliga torget i mittpartiet 
fi nns inte längre kvar. Det fi nns få sittplatser och de befi ntliga är svårtill-
gängliga.   

Cykelställens placering blockerar gångvägen upp till resten av gården.

2. PONTONJÄRGÅRDEN

BEFINTLIG SITUATION

Ursprunglig plan

Pontonjärgården är uppdelad i fyra olika terrasser avskiljda av stödmurar 
avtäckta med kalksten. Ett centralt placerat trappmotiv med generösa 
kalkstenstrappor förbinder de fyra terrasserna. De övre terrasserna är mer 
påverkade av de boende med privata möbler och välskötta privata planter-
ingar.  

syrenberså

karaktässkapande 
pelarpopplar
 längs gatan

trappmotiv

NORR MÄLARSTRAND

Befi ntlig situa  onsplan

Planteringsplan från 1931.

befi ntlig situa  on och målbild
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MÅLBILD

ÅTERSKAPA/RESTAURERA

KOMPLEMENT

Pontonjärgården har idag ett tydligt och starkt trappmotiv som är värt att 
lyfta fram. Högst upp på den översta terrassen fi nns en halvmåneformad 
utkiksplats med perenner, rosor och vackra smidesräcken som skulle kunna 
fungera som en attraktiv målpunkt för gården.  

Den U-formade häckplanteringen på nedre terrassen ersätts med nytt växt-
material för formklippning. Två nya pelarträd, som fi nns med i 
ursprungsritningen planteras i anslutning till bersån och skapar på så sätt en 
inramning och ett tydligare avslut. Växtmaterialet i blomsterrabatt framför 
häcken mot gatan byts ut till en lägre sort för att förbättra in- och utblickar 
vid gården. 

Den breda mittgången som förstärker trappmotivet och som gör att rörels-
en mellan terrasserna förenklas, återskapas. Vägen upp till översta terrassen 
och utkiksplatsen blir mer generös och välkomnande. Gångvägarna fram till 
husens entréer tas fram igen och sittplatserna görs mer tillgängliga.  

En stor del av växtmaterialet på gården ersätts med ett lägre mer skötselex-
tensivt material som håller form och höjd eller är lätt att hålla formklippt. 
Rosrabatterna som fi nns ses över och kompletteras alternativt byts ut mot 
en mer lättskött och robust rossort som till exempel en klasblomming 
rabattros, se förslag längs bak i programmet. Perennrabatterna ses också 
över och kompletteras med en robust och lättskött sort till exempel näva 
eller nepeta, se förslag. Dessa tillför attraktiv blomning och höstfärg till 
gården.  

Fler sittplatser sätts ut på strategiska och mer lättåtkomliga platser. På den 
översta terrassen byts den befi ntliga bänken ut mot en ny.   

Planteringsytan bakom nuvarande cykelställ smalnas av och resterande 
yta beläggs med stenmjöl. På så sätt skapas en generösare passage bakom 
cyklarna upp till resten av gården. 

rosplantering

granit

låga friväxande 
buskar

klippt häck med 
sluthöjd

x m

1,0 m

0,6 m

0,6 m

0,6 m

0,6 m

gräs

stenmjöl/grus

trappor/murar
i kalksten

perenner

ny  pelarformigt 
träd

ny  träd

ny solitär buske

be ntligt 
pelarformigt träd

Sittplatser med utblickar från de 
övre terrasserna. 

Befi ntliga pyramid hagtorn.

Nya pelarformade träd i 
anslutning till den låga häcken.

Befi ntliga 
pelarpopplar

Befi ntliga 
prydnadsaplar

byts ut.

Fler sittplatser på strategiska och 
lättillgängliga platser.

Bänk byts ut mot en ny.

Den breda mittgången av gården 
restaureras.

En mer sammanhållen 
perenn- och rosplantering 

En formklippt lägre häck så 
att trappmotivet blir synligt 

från trottoaren. 

Återskapa

Illustra  onsplan 

Komplement

befi ntlig situa  on och målbild

TILLGÄNGLIGHET
Gårdens alla trappor förses med en ramp för att tillgängliggöra alla ter-
rasser. Ramp utförs enligt principbild se sida 11.

UTRYMME FÖR BRANDBIL

Brandkårens stegbil kan vid händelse av brand köra in på mitten av gården 
mellan popplarna. 

Låga blommande buskage
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Karaktärsskapande pelarpopplar vid gårdens entré.

Markmaterialet från tro  oaren går vidare in på gården.

Inblick från tro  oaren, trappmo  vet syns inte. För få cykelställ gör a   cyklar står på fel ställe.

Trappmo  vet se   inifrån syrenbersån. Rela  onen mellan 
gångyta och trappa är opropor  onerlig.

Si  platserna är svår  llgängliga. 

INVENTERINGSFOTON

befi ntlig situa  on och målbild

2. PONTONJÄRGÅRDEN
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Yvigt växtmaterial som har vuxit ur sin form och skymmer utsikten från gården.

Utsikten från gården ut mot Norr Mälarsstrand. Pelarformen går igen genom gården. 

Rosraba  en på översta terrassen. 

Detaljer på smidesräcken.

befi ntlig situa  on och målbild
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VEGETATION

MATERIAL

VÄRDEN ATT LYFTA FRAM OCH BEVARA

BRISTER

I den nedre delen fi nns en gräsyta med en U-formad syrenhäck. Det fi nns 
två rader av hagtorn som ramar in gräsytan. I den mellersta delen fi nns två 
syrenbuskage samt fyra friväxande syrener. Längs fasaderna i både den ne-
dre och mellersta delen fi nns perennplanteringar med funkia och dagliljor. 
På den översta terrassen fi nns buskar och privata planteringar i form av 
urnor

Gångarna i den nedre delen består av grus medan det i de två övre delarna 
består av betongplattor kantade av gräs. Murar och trappor inne på gården 
är gjorda av betong och avtäckta med kalksten precis om på de övriga 
gårdarna. Närmast trottoaren fi nns dock två granittrappor samt en låg fi nt 
arbetad granitmur. 

Gården har precis som övriga gårdar ett trappmotiv och en fi n ursprunglig 
gestaltning som är värd att lyfta fram och visa upp.  

Stora delar av gården består idag av gräs där det ursprungligen var tänkt att 
vara hårdgjorda ytor vilket gör att sittplatserna på gården är otillgängliga 
och svåra att använda. Att gården är upphöjd från gatan sett gör att den 
känns privat och mindre tillgänglig för allmänheten. Trapporna vid entrén 
försvårar skötseln då det är besvärligt att ta sig in med maskiner.   

Många av buskagen är höga och yviga vilket gör att man inte får någon ut-
blick ner mot vattnet. Gräset i slänterna växer dåligt och är svåra att klippa. 
Gränsen mellan grus och gräs är otydlig har inte längre någon distinkt linje.  

De cykelställ som är placerade precis vid entrén ger intrycket av privat 
bostadsgård. Det står också cyklar lutade mot murar och träd på grund av 
för få cykelställ på gården/förgårdsmarken.  

Chapmangården har förlorat de karaktärsfulla träd som fanns med i den 
ursprungliga planen. Det gör att det ut mot gaturummet inte fi nns något 
som markerar entrén till gården. 

Ursprunglig planBefi ntlig situa  onsplan

Planteringsplan från 1931. 
NORR MÄLARSTRAND

bef träd

friväxande busk

häckar

trapp/mur i kalksten

stenmjöl/grus

betong

gräs

möbler

perenner/rosor

bef pelarformat träd

3. CHAPMANSGÅRDEN

BEFINTLIG SITUATION

Chapmansgården har till skillnad från de två tidigare gårdarna en 
upphöjd entré. Gården består av tre terrasser med gångstråk längs 
fasaderna som skiljs åt av murar och trappor. 

befi ntlig situa  on och målbild

syrenhäck

svåråtkomliga 
sittplatser

gården är upphöjd 
från trottoaren
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MÅLBILD

ÅTERSKAPA/RESTAURERA

KOMPLEMENT

Nya pilträd vid entrén, upprustade trappor och murar, återtagna grusgån-
gar, häckomgärdade platser, nya prydnadsplanteringar återtar Chapmans-
gårdens forna glans och gör den tilltalande att vistas på och besöka.

De hårdgjorda ytorna återskapas i alla delar vilket gör att rörligheten över 
gården förbättras. En stenfris sätts in mellan grus och gräsytor för att un-
derlätta att bibehålla gångarnas stringens.

Formklippta häckar i den U-formade planteringen ersätts med nytt växtma-
terial. På den mellersta terrassen byts buskagen ut mot en lägre friväxande 
buske.  Här återskapas även den perennplantering bakom murens krön. 

Längs fasaderna fi nns redan idag perennrabatter med funkia och daglilja. 
Dessa bör ses över och kompletteras med blommande perenner, till exem-
pel funkia eller någon skuggtålig form av näva.   

Cykelställen inordnas längs muren.

I släntplanteringarna planteras en lägre busksort till exempel praktspirea, 
för att underlätta skötseln och få ett mervärde i blomning och höstfärg.  

Återskapa

Illustra  onsplan 

Komplement

låga friväxande 
buskar

klippt häck med 
sluthöjd

x m

1,2 m 

1,2 m

1m

gräs

stenmjöl/grus

trappor/murar
i kalksten

perenner

ny t träd

ny solitär buske

Cykelställ ordnas 
upp längs muren. 

Lägre häckar som ramar
 in bänkarna och vistelseytan 

i mitten.

Befi ntliga  
hagtorn byts ut

Befi ntliga 
prydnadsaplar

byts ut.

befi ntlig situa  on och målbild

TILLGÄNGLIGHET

Ramper läggs in i de vänstra trapporna och i mittentrappan till den övre 
terrassen. Ramp utförs enligt bildprincip se sida 11. 

UTRYMME FÖR BRANDBIL

Brandkårens stegbil kan köra in mellan träden på den nedre delen av gården

Prydnadsträd som 
fl ankerar vistelseytan 

enligt ursprunglig ritning

Grusgångens form och utseende 
förstärks med hjälpa av kantsten
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Perennplanteringar med funkia längs fasaderna.

Det är svårt a   se från gatan a   det fi nns si  tplatser 
innanför den U-formade syrenhäcken.

De höga syrenbuskagen gör a   utblickarna skyms. Privata planteringar i urnor. 

Svår  llgängliga si  platser. 

INVENTERINGSFOTON

befi ntlig situa  on och målbild

3. CHAPMANSGÅRDEN
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Nivåskillnad vid tro  oaren tas upp av en trappa av granit. Träden är placerade en bit in på 
gården. Här saknas träd som tydliggör gårdens entré ut mot gaturummet.

Cyklar vid entrén ger intryck av privat bostadsgård. 

För få cykelsställ gör a   cyklar står lutade mot muren och på gräsma  an.Gränsen mellan grus och gräs är  otydlig, cyklarnas placering utgör e   visuellt hinder a   
avläsa gårdarna. som allmän parkyta.

befi ntlig situa  on och målbild
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VEGETATION

MATERIAL

VÄRDEN ATT LYFTA FRAM OCH BEVARA

BRISTER

Närmast trottoaren i den nedre delen står två stora askar som avtecknar sig 
i gaturummet. Nedre delen består i övrigt av en stor gräsyta kantad av en 
häck på var sida samt uppstickande pyramidalmar. I mitten av gården fi nns 
två stora gullregn. Den mellersta terrassen är nersänkt och innehåller en 
gräsyta med syrenbuskar i hörnen. Högst upp på den översta delen fi nns ett 
stort berberisbuskage och ett par privata planteringar.   

Gångarna på gården är anlagda med betongplattor. I den nedre delen är 
det en bredare gång längs fasaderna medan det på övriga gården är en 
smal gång omgärdad av gräs. I trappmotivet i mitten fi nns smidesräcken 
med vackra detaljer. Murar och trappor är även på den här gården gjorda i 
putsad betong och avtäckta med kalksten.  

Gården har ett fantastiskt motiv i form av trappan och de två gullregnen. 
Detaljer i bland annat smidesräcken gör gården unik i sitt uttryck. Det är 
den enda gården med en nersänkt terrass, en potential att lyfta fram vid en 
upprustning. In- och utblickarna på gården fungerar bra och bör fortsätt-
ningsvis vara öppna.  

I dagsläget är gården svårtillgänglig på grund av trapporna vid entrén och 
sittplatserna som bara fi nns belägna på gräsytor. Det fi nns ingenting som 
lockar på gården. Det fi nns ingen spänning i växtmaterialet, ingen årstids-
variation eller direkt blomning. Det är på vissa håll litet och tanigt medan 
andra buskage har blivit så höga att det inte går att se över.   

Den nersänkta delen som skulle kunna vara en tillgång för gården är idag 
innehållslös och svårtillgänglig. Det fi nns bara två sittmöjligheter och 
buskagen har inget sammanhållande uttryck eller formspråk. Murar och 
trappor har kraftiga sättningsskador vilket troligen orsakats av att takvatten 
leds ut på gården från omgivande bostadshus.  

Ursprunglig planBefi ntlig situa  onsplan

Planteringsplan från 1931.

NORR MÄLARSTRAND

bef träd

friväxande busk

häckar

trapp/mur i kalksten

btg

gräs

möbler

perenner/rosor

bef pelarformat träd

4. JAKTVARVSGÅRDEN

BEFINTLIG SITUATION
Jaktvarvsgården är precis som Chapmansgården upphöjd från trot-
toaren med två granittrappor på varsin sida. Den har till skillnad 
mot övriga gårdar en nedsänkt mellandel. Jaktvarvsgården har också 
en tydlig avdelning mellan den nedre och mellersta terrassen med 
en hög mur och ett centralt trappmotiv som omgärdas av två stora 
gullregn.  

befi ntlig situa  on och målbild

nersänkt yta

gullregn

gården är upphöjd 
från trottoaren

karakteristiska 
askar
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MÅLBILD

ÅTERSKAPA

KOMPLEMENT

På Jaktvarvsgården möts man av två stora gullregn som ramar in och 
förstärker trappmotivet som fi nns i mitten av gården. Genom att åter-
skapa den nedsänkta blomsterträdgården, rusta trappor och murar, återta 
ursprungliga grusgångar och planteringsytor kan gården bli mycket attraktiv 
att vistas på både för allmänheten och för de boende.  

I den nedre delen återskapas den hårdgjorda yta som leder fram till 
trappmotivet. Nya pelarformade träd planteras så att raderna återigen blir 
symmetriska. Här fanns i den ursprungliga planen fl era sittplatser  (och en 
sandlåda). Några av sittplatserna tas nu tillbaka. 

I den nersänkta mellersta delen rekonstrueras formen efter den ursprungli-
ga arbetsritningen som återfunnits i arkiven. Murarna sätts om och lagas i 
nödvändig omfattning. Det är viktigt att fastigheterna runt omkring gården 
själva tar hand om takvattnet (som idag leds ut direkt på gården) innan res-
taureringen kan påbörjas. Det är troligt att detta varit en bidragande orsak 
till de kraftiga sättningsskadorna som fi nns på murarna.

I den ursprungliga planen fi nns inte de stora gullregnen med men kan ändå 
ha planterats vid anläggningen de bör behållas då är av stor betydelse för 
gårdens rumslighet.   

Pyramidalmarna är i dåligt skick och byts ut till annat pelarformat  träd. 
Dessa placeras enligt den ursprungliga illustrationsplanen med fyra stycken  
i varje rad. 

Illustra  onsplan 

granit

betongpla or

låga friväxande 
buskar

klippt häck med 
sluthöjd

x m

1,0 m1,0 m

1,2m

gräs

stenmjöl/grus

trappor/murar
i kalksten

perenner

ny  träd

pelarformat träd

be ntligt träd

solitär buske

ny solitär buske

Återskapa Komplement

Gullregnen behålls.

Gångstråk med grusbeläggning runt 
gräsmattan

Blommande 
perennrabatter

Marktäckande buskar kompletteras 
med blommande solitärbuskar 

tex en låg schersmin

Hårdgjord yta återskapas.

Befi ntliga 
askar

pyramid-
almar ersätts 

med nya pelar-
formade träd

befi ntlig situa  on och målbild

TILLGÄNGLIGHET
Några av trapporna förses med en ramp för att förbättra tillgängligheten till 
terrasserna. Ramp utförs enligt bildprincip se sida 11. 

Formen på den nedsänkta trädgården 
återskapas efter ursprunglig arbetsritning    

UTRYMME FÖR BRANDBIL
Brandkårens stegbil beräknas få plats i mitten av gården genom att köra 
upp över den låga granitmuren. 

lägre blommande buskar

Lägre blommande buskar.
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Trappmo  vet med de två gullregnen. Detalj på trappan.Askar som markerar gårdens entré ut i gaturummet.

Berberisbuskaget som blivigt för högt och yvigt. 

INVENTERINGSFOTON

befi ntlig situa  on och målbild

4. JAKTVARVSGÅRDEN
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Nersänkt del av gården.

Smala pla  gångar. har ersa   grusgångarna

Privata planteringar och möblemang.

Svår  llgängliga si  platser belägna på gräsma  an.Detalj smidesräcke.

befi ntlig situa  on och målbild
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VEGETATION

MATERIAL

VÄRDEN ATT LYFTA FRAM OCH BEVARA

BRISTER

Vid båda entréerna till gården är en hängpil planterad. 
Centralt i mellersta delen fi nns fyra stora lindar som 
tillsammans bildar en tydlig kvadratisk plats. Här fi nns 
också två halvmånar av syrener som ramar in varsin 
utsiktsplats. Fasaderna kantas av buskar och en del 
perenner. Längst in på husens fasader klättrar vildvin.  

Alla gångar på gården är belagda med grus. Räcken av 
smidesjärn fi nns på gården likaså murarna och trappor 
med avtäckning av kalksten. Det fi nns ett par sittplatser 
som alla är belägna på den översta terrassen.  

Fågelbärsgårdens två entréer bidrar till att den 
upplevs som en stor och luftig gård. Intrycket är 
mer parklik jämfört med övriga gårdar. 

Det fi nns två tydligt accentuerade utkiksplatser 
som idag döljs bakom hög vegetation. Platserna 
bör återfå sin ursprungliga funktion på gården 
och rustas upp. 

Det är idag svårt att se in på gården och upp-
fatta att det fi nns en så pass stor gård/park där 
innanför. Det står en hel del cyklar i vägen och  
buskage har växt upp och blivit höga vilket bidrar 
till att man inte kan avläsa någon fortsättning av 
gården.   

Framför de två tydligt markerade utsiktsplatserna 
har syrenbuskage växt upp vilket idag helt skym-
mer sikten och funktionen av en utkiksplats har 
gått förlorad.   

Gångarna är eftersatta och det tydliga, strikta 
formspråket syns inte på samma sätt idag.  

Förskolegården som fi nns i övre vänstra hörnet 
på gården påverkar den ursprungliga symmetrin. 

Ursprunglig planBefi ntlig situa  onsplan

Planteringsplan från 1931.

NORR MÄLARSTRAND

bef träd

friväxande busk

häckar

trapp/mur i kalksten

stenmjöl/grus

btg

gräs

möbler

förskolegård

perenner/rosor

bef pelarformat träd

5. FÅGELBÄRSGÅRDEN

BEFINTLIG SITUATION

Fågelbärsgården är dubbelt så bred jämfört med de övriga fyra gårdarna. 
Den har två entrérum från gatan. I övrigt är den uppbyggd som de andra 
gårdarna med terrasser som skiljs åt av trappor och murar i putsad betong 

med avtäckning av kalksten. Nivåskillnaden är dock inte lika stor och tydlig. 
Nordvästra hörnet av gårdens övre del används idag som förskolegård och 
är inhägnad.  

befi ntlig situa  on och målbild

pilar som syns i 
gaturummet

utkiksplats

sand-
låda

utkiksplats
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MÅLBILD

ÅTERSKAPA/RESTAURERA

KOMPLEMENT

Fågelbärsgården är den största av de fem gårdarna och också den som 
tydligast kan uppfattas som en mindre parkyta. Genom att ta tillbaka de 
utblickar som fanns ut mot Norr Mälarstrand och på samma gång öppna 
upp och skapa inblickar på gården, renovera trappor och murar, återskapa 
några formella växtmotiv med låga häckar och prydnadsplanteringar kan 
Fågelbärsgården bli en attraktiv plats att vistas på och besöka.

Symmetrin på gården har försvunnit vid båda entréerna, i gångstråk och 
i många av planteringarna. Gångstråken restaureras/återskapas enligt ur-
sprungsplanen. Några av planteringarna vid entrén återskapas och komplet-
teras med perenner. På de nedre ytorna återtas även de låga buskarna och 
den låga klippta häck längs gatan som fi nns i den ursprungliga illustration-
splanen. 

Vid de halvmåneformade utkiksplatserna byts växtmaterialet ut för att åter-
skapa utblickar från gårdens övre del. Friväxande syréner sparas i hörnen av 
planteringen medan resterande byts ut till en friväxande låg buske framför 
balustraderna, exempelvis en låg spirea.   

I den ursprungliga planen är det markerat två träd vid varje entré. De 
solitära pilträd som står där idag kommer de att fylla upp utrymmet på egen 
hand. De är mycket dekorativa och bör sparas.  

Vi de halvmåneformade utsiktsplaterna byts två av bänkarna ut till en U-
formad bänk som följer murens form och på så sätt skapar fl er sittplatser. 

Gräsytan mellan lindarna jordförbättras och återställs till gräsmattan som 
sås med skuggtåliga grässorter. 

Illustra  onsplan 

låga friväxande 
buskar

klippt häck med 
sluthöjd
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Återskapa Komplement

Gångstråket mot trappan

En lägre plantering som 
öppnar upp utblickar 

U-formad bänk som följer mu-
rens form och erbjuder många 
sittplaster. 

Friväxande syréner sparas i 
ytterkant.

Kalkstensramp

Gångståket längs fasaden  
återskapas

befi ntliga fågelbär

befi ntliga lindar

befi ntliga pilar

befi ntliga cykelställ

Gångstråket mellan 
entréerna

Symmetriska 
planteringar

befi ntlig situa  on och målbild

TILLGÄNGLIGHET

Två av trapporna kompletteras med en kalkstensramp för att underlätta 
rörelse till gårdens övre delar och till förskolan. Ramp utförs enligt bild-
princip se sida 11. 

PLATS FÖR BRANDBIL

Vid vardera entréyta breddas en av sidogångarna för att ge utrymme för 
Brandkårens stegbil. Alternativ till breddning av grusytan kan vara en 
gräsarmerad kant utmed gräsmattans långsida.
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Utsikten uppifrån terrassen har helt försvunnit. . Utsiktsplats-
en har omvandlats  ll en bersåliknande  skuggig plats.

...Häcken av syrener har  llå  ts växa sig hög och skymmer 
sikten helt från utsiktsplatsen.

Pilar som syns från gatan och markerar gårdens entré. Den västra entrén se   från tro  oaren. Den östra entrén se   från tro  oaren. 

Detaljer på smidesräcken.

befi ntlig situa  on och målbild

INVENTERINGSFOTON

5. FÅGELBÄRSGÅRDEN
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Cyklarna signalerar privat obostadsgård, buskage gör det är svårt a   uppfa  a ytorna 
bakom.

Den inhängnade förskolegården påverkar symmetrin. E  ersa  a gångar.

befi ntlig situa  on och målbild

LIndar inne på gården som  llsammans bildar en kvadra  sk 
form.

Vildvin klä  rar på fasaden. 
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förslag  ll komple  eringar
För att upprustningen av de fem gårdarna 
ska vara tilltalande och hållbar över en 
längre tid föreslås här förslag till komplet-
teringar. 
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VÄXTMATERIAL
KLIPPTA HÄCKAR

SOLITÄRBUSKAR

MARKTÄCKANDE BUSKARPlanteringsplaner för gårdarana har inte återfunnits i arkiven med 
undantag för några mindre rabatter, vilket utesluter en rekon-
struktion med utgångna växtsorter. Utifrån historiskt perspektiv 
ska värdefulla tidstypiska växter bevaras på gårdarna. Tidstypiskt 
växtmaterial bör också beaktas i valet av nytt växtmaterial. Det nya 
växtmaterial som används vid en upprustning bör vara skötselex-
tensivt och robust. Växtvalet bör understödja gårdarnas formspråk 
och växling mellan formklippta häckar och friväxande buskage och 
prydnadsplanteringar. De gräsytor som idag fi nns i slänter bör ersät-
tas med marktäckande perenn- eller buskplantering för att underlätta 
skötseln.   
Det fi nns ett attraktionsvärde att använda växtmaterial som erbjuder 
rik blomning och höstfärg. Formen och karaktären har i det här 
fallet bedömts som viktigare än växtsorten.  Här nedan följer exem-
pel på några växtsorter som kan vara användbara vid en framtida        
upprustning.

Häckoxbär är en robust och härdigt växt som tål det mesta. Den får 
en lysande höstfärg i rödbruna toner. 

En låg, riktligt blommande buske. Får kritvita blommor och blom-
mar redan som ung planta. 

Har ett runt och kompakt växtsätt som gör att kronan bildar ett klot 
som upptammat träd. Har små blad och en generös blommning i lila.

förslag  ll komple  eringar

Cotoneaster lucidus - häckoxbär

Philadelphus ‘Mont Blanc’ - smultronschersmin
Är en tät upprättväxande buske tål kraftig beskärning och lämpar sig 
ypperligt som häckväxt. 

Upprätt, tät och något rundad buske med ett skirt grönt bladverk 
som slår ut tidigt på våren. 

En låg långsamväxande buske som är tät när den etablerat sig. Får en 
gul höstfärg och små rosa blommor i juli och framåt. 

Ligustrum vulgare - liguster

Ribes alpinum ‘Schmidt’ - måbär Symphoricarpus ‘Arvid’ E - tuvsnöbär

Småväxt långsamväxande buske med rikt förgrenade grenar. Blom-
mar i juni-juli och passar utmärkt som marktäckare.

Spiraea japonica ‘Li  le Princess’ - praktspirea

En härdig, enhetlig sort med en blomning i juni och vackra gul/röda 
höstfärger. Den kommer bäst till sin rätt i massplanteringar.

Spiraea betulifolia ‘Tor’ E - björkspirea

Syringa meyeri ‘Palibin’ - dvärgsyren (högstam)
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ROSOR PERENNER

förslag  ll komple  eringar

Liten, fylld marktäckande ros som doftar svagt. Blommar mer eller 
mindre kontinuerligt från juli med rosa blommor som bleknar till vit.

Odlas mestadels för bladen som ger en kontrast hela säsongen mot de 
övriga perennernas gröna blad. Blommar i juni-sept.

Rosa ‘the Fairy’ - klasblommig raba  ros Heuchera ‘Plum pudding’ - rödbladig alunrot

Liten, halvfylld marktäckande ros med en svag doft. Blommar mer 
eller mindre kontinuerligt från juli med lila till rosa blommor.

En av våra mest tacksamma perenner med en lång blommnigstid 
från juni-augusti och en bra täckningförmåga. 

Rosa ‘Lavender Cover - klasblommig raba  ros Nepeta x faassenii - kantnepeta

Är en tät marktäckande ros med en lång och riklig blomning. Det är 
en härdigt ros om inte kräver så mycket skötsel. 

Nävor är en av de mest använda perennerna då det är en härdig och 
robust marktäckande växt. Blommar i juni-juli med violetta blommor.

Funkian breder ut sig med stora blad och klarar sig utmärkt i skuggiga 
lägen. Den är grön och fräsch hela säsongen. 

En storbladig mycket härdig murgröna med frisk, mörkgrön bladfärg 
och vinröda skaft. Passar utmärkt i släntplanteringar. 

Rosa ‘Hill’ - co  age-ros Geranium macrorrhizum -  fl ocknäva Hosta, storbladig sort - funkia

Hedera helix ‘HULDRA’ E - murgröna
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För att informera om gårdarnas historia och att de tillhör ett allmänt 
parkrum tillgängligt för alla föreslås ett enkelt skyltprogram för 
området. Skyltarna sätts upp i anslutning till varje gårds entré och 
visar en övergripande plan samt historik och en beskrivning för varje 
enskild gård. För att uppmärksamma de som rör sig utmed Mälar-
strandsstråket om gårdarnas existens och informera om gårdarnas 
och bebyggelsens historia bör skyltar även placeras på lämplig plats 
invid strandpromenaden .  

SKYLTNING 

För att göra gården trygg att vistas på även under dygnets mörka 
timmar bör belysningen på alla gårdar ses över. Förslaget utgår från 
en funktionell grundbelysning med en klassisk park 26 armatur.  

En och samma papperskorg kommer igen på alla gårdar. De bör ha 
en diskret men synlig placering. 

UTRUSTNING

Exempel på skyltning från Stockholms Stad.

BELYSNINGSARMATUR

PAPPERSKORGAR

MÖBLERING 

PARKSOFFA

Vestre ‘Via’

Nola Tessin

Är en traditionell soffa för offentliga platser som med sitt klassicis-
tiska uttryck passar bra in på gårdarna

En fl exibel bänk som kan följa rundade former och på så sätt smälta 
in i gestaltnignen. Föreslås utmed balustraderna på Fågelbärsgården. 

förslag  ll komple  eringar

BÄNK

Park 26

Malus ‘Cox Pomona’ alt. Vestre ‘city’

Malus ‘Cox Pomona ´Vestre ‘city’



35Bevarande- och upprustningsplan för Norr Mälarstrands Gårdar | 2012-09-26

förslag  ll komple  eringar

KÄLLREDOVISNING

ARKITEKTURMUSEÉETS ARKIV
Byggnadsritningar kv. Göken
Planteringsförslag för förgårdsmark u  örda av Kris  an L. Nilsson, 
(planteringsingenjör hos byggnadsnämnden 1931).
Inga ritningar på parkytorna mellan husen återfanns här.

STOCKHOLMS STADSARKIV

Sökväg kv. Göken samt gårdsnamnen
Originalritningar på gårdarna fi nns i de  a arkiv
Illustra  onsplaner och perspek  v på varje gård, fl era olika vari-
anter på gårdsu  ormning  hi  as.

Enstaka arbetsritningar:
Elritning, höjdsa  a planer, beskrivningar av area gräsyta, antal 
soff or och dess placering, sandlådors storlek och placering.

Några detaljritningar på murar och trappor och smidesdetaljer 
från bl.a Jaktvarvsgården.

Rosförteckning från 1935 på rosor som användes på gårdarna.

Kommunalböckerna 1926-1935 genomsöktes för a   hi  a illustra-
 onsritningarnas upphovsman. Här fann vi den som granskat de 

få arbetsritningar vi hi  at, Anton Johansson, trädgårdstekniker.
Förgårdsmarken ritades av Kris  an L Nilsson, planteringsinspektör 
hos byggnadsnämnden 1931.
Upphovsmannen/kvinnan  ll illustra  onsplanerna är ännu oiden-
 fi erad, troligen privatprak  serande trädgårdsarkitekt.

GATUKONTORETS ARKIV
Samma ritningar som på stadsarkivet fi nns här på microfi lm.

STADSMUSÉETS ARKIV
Fotografi er från Norr mälarstrand. Inga fotografi er från gårdarna.

PRIVATA KÄLLOR
Fotografi er från Chapmangården från boende som vuxit upp på 
gården.

Samtal med konstvetare Catharina Nolin angående möjlig 
upphovsman för de illustra  va förslagsritningarna och perspek  v-
en. Kan vara svårt a   fi nna för denna  d enligt Nolin. Några arkiv, 
ex. Gartnersällskapets skall följas upp av stadsdelsförvaltningen.

LITTERATUR
Asker Ber  l, Stockholms parker innerstaden, Stockholms-
monografi er, Stockholms stad, 1986.


