Östermalms stadsdelsförvaltning
Staben

Förslag och synpunkter som inkommit via mail
och sociala medier – ”Var med och utveckla
Humlegårdens aktivitetsyta!”
Mail:
2016-10-18
”Hej,
En äldre kvinna ringde mig angående artikeln om utvecklingen av
Humlegården. Hon tycker det var tråkigt att det bara är fokus på
unga och hoppas att Parkteatern kommer tillbaka, att många äldre
skulle uppskatta det. Jag sa att hon borde ringa er på förvaltningen,
vet inte om hon gör det men lovade i alla fall att lämna
meddelandet till er
Mvh
Östermalmsnytt”
2016-10-26
”Hej!
Tyvärr kunde jag inte vara med när ni träffades i Humlegården förra
veckan, men mina föräldrar berättade om att ni har pratat med
varandra angående mitt förslag om en offentlig skulptur. Så här
kommer lite ytterligare information om mina tankar, plus bilder av
modellen.

Östermalms stadsdelsförvaltning
Staben
Karlavägen 104, plan 6
Box 24 156
10451 Stockholm
Telefon 08 508 10 063
Växel 08 508 10 000
Fax 08 508 10 099
ostermalm@stockholm.se
stockholm.se

Min ambition har varit att göra en inbjudande lek- och klätterplats
för barn som samtidigt hyllar litteraturen genom sin form av en
samling böcker. Här ska mindre grupper också kunna samlas för
eventuella uppläsningar. Jag tänker att Humlegården skulle kunna
vara en lämplig plats, med närheten till Kungliga biblioteket. Det
var också den närliggande skulpturen "Tufsen" av Egon MøllerNielsen som gav mig idén med en klätterställning som fungerar som
en estetisk skulptur i sin egen rätt. Jag har ännu inte bestämt i vilket
material som böckerna ska tillverkas i, men det vore fint om de var
uppvärmda och på så vis aldrig skulle kunna täckas av snö och is på
vintern. Verket skulle på så vis kunna fungera på samma sätt året
om och besökarna skulle kunna "värma sig på litteraturen" när det
blir kallt.
Jag kommer gärna på ett möte om ni vill höra mer, eller eventuellt
se den lilla modellen.

Så jag hoppas att vi hörs snart igen!
Bästa hälsningar”
2016-10-27
”Hej! Min största önskan är att en del av Humlan ska bli en äng.
Det är så vackert och det skulle bidra med den biologiska
mångfalden. Gärna då med med växter som främjar humlor och bin.
Jag tycker också att man ska vara försiktig när det gäller hög musik
och dylikt eftersom det stör djurlivet. Det är dags att vi tar djur och
växtlivet på allvar. Vänliga hälsningar”

Förslag och synpunkter som inkommit via
mail och sociala medier – ”Var med och
utveckla Humlegårdens aktivitetsyta!”

Området kring Humlanhuset - Ungdomsrådets förslag
Framtaget oktober 2016

Plats 1 (Se karta för utmärkta platser)
Vad som är bra med platsen?
Cykelstället är väldigt bra utanför humlanhuset.

Vad som är dåligt?
Hänvisar till förbättringspunkten.

Vad som kan förbättras/ utvecklas?
-Ändra beläggningen från asfalt till alternativt gatuplattor eller gummiasfalt.
-Mer belysning i detta område t.ex droppande istappar från hustaket i myssyfte. Ljusspottar i
marken som man kan gå över, och spottar som lyser upp träd för trygghetskänsla.
-Huset behöver en mer attraktiv färg då den nuvarande färgen inte är så lockande.
-Utanför entrén så kan man placera olika växter i fasta krukor. Tåliga växter för myskänsla som
livar upp entrén mer.
-Mer strukturerad sittplats utanför entrén. Alltså att man kan omplacera befintliga bänkarna och
kombinera så att de finns både bänkar längs med väggarna.
- Bygga trampoliner i marken på samma sätt som de finns i Vasaparken. Att placera de vid
framsidan av huset skulle också locka yngre ungdomar till Humlanhuset, och det skulle skapa
en välkomnande miljö, tillsammans med de belysningsförbättringar

Plats 2
Vad som är bra med platsen?
Det är bra att de finns en längdhoppsbana. Platsen är lagom skymd och passa därför väldigt bra
för det utegym som vi föreslår ska ligga här.

Vad som är dåligt?
Hänvisar till förbättringspunkten.

Vad som kan förbättras/ utvecklas?
Ansatsen till länghoppsgropen anser vi är för lång, orimligt lång för att någon faktiskt skulle
nyttja hela ansatsen för ett hopp. Vi föreslår att ansatsbanan kortas ned med ca 35 m. Det
skulle innebära att ca 500 kvadrat meter skulle finnas ledigt för en plats för ett utegym och en
parkourpark i den bakre/övre änden bakom ansatsbanan upp mot Karlavägen. Underlaget för
utegymmet och parkourparken skulle då exempelvis vara gummiasfalt.
Vi har många idéer att komma med för utformningen av detta utegym och parkourpark efter
ungdomars idéer och önskemål. Vi samarbetar gärna för att kunna skapa dessa. Längdbanan
som finns borde också fräschas upp med ny mjuk sand och att banan målas om med nya vita
streck.

Plats 3
Vad som är bra med platsen?
Tillgången till en stor fotbollsplan som används frekvent

Vad som är dåligt?
Hänvisar till förbättringspunkten.

Vad som kan förbättras/ utvecklas?
Minimål (t.ex. innebandymål) önskas då det ofta är många barn på fotbollsplanen, och i olika
grupperingar som inte spelar en gemensam match. Dessa minimål skulle göra att fler ungdomar
kan nyttja fotbollsplanen samtidigt. Minimålen kan då kunna kvitteras ut i Humlanhuset vilket gör
att flera ungdomar kommer kunna besöka Humlanhuset. Det ska isåfall tydligt framgå vid
fotbollplanen att man ska kunna låna en fotboll och minimål i Humlanhuset. Alltså att de ska
finnas en fast stor skylt vid fotbollsplanen med information.
En läktare skulle göra så att flera personer som ser på när folk spelar fotboll har en plats att sitta
på. Den skulle då platsa på långsidan längs med Engelbrektsgatan. Läktaren skulle vara lagom
med två 20m-långa bänkar.
Nya staket runt om planen så att man inte sparkar ut bollen lika lätt. Lika höga som de är på
kortsidorna. Också bra om staketen vid kortsidorna höjs då bollar främst skjuts dit målen står.
Den kortsidan mot skateboardområdet har i synnerhet för lågt staket då bollar skjuts över och
stör skateboard-åkare och basketspelare.
Byta ut nätet i fotbollsmålen och uppdatera gräset till nytt konstgräs. Det nuvarande är gammalt
och väldigt tillplattat. Nya vita linjer på fotbollsplanen behövs också.

Plats 4
Vad som är bra med platsen?
Detta är det mest besökta och använda området på kartan. Den plasten lockar många olika
människor. Det är bra att det är mycket folk där och därför vill vi fokusera mycket på denna plats
och utveckla den.

Vad som är dåligt?
Hänvisar till förbättringspunkten.

Vad som kan förbättras/ utvecklas?
Vi efterfrågar ett nybörjarområde där folk kan skatea i som inte är så duktiga, eftersom den
nuvarande skateboardparken är av avancerat slag och därmed främst lockar mer erfarna och
ofta äldre besökare. Nybörjarområdet skulle då platsa där pingisbordet står idag, alltså i vinkeln
vid Humlanhuset. Isåfall skulle man kunna ställa pingisbordet på framsidan av huset.
Tydliggöra fördelningen mellan de olika områdena vart basket, skateboard och nybörjarskateområdet är. En tydlig fast skylt med vad områdena är till för, och hur skate-ramperna i de
olika parkerna fungerar.
Förnya ramperna vid den avancerade skateboardparken. De befintliga är bra men borde efter
flera år kunna uppdateras.
Något staket efterfrågas mellan skateboardparken och basketplanen eftersom basketspelarna i
nuläget upplever att skateboards kommer in i deras match och riskerar att träffa basketspelarna.
Denna avgränsning får inte bli en ramp som man kan hoppa med skateboarden på.
Nya korgnät till basketkorgarna på basketplanen.
Tak över metallbänkarna längs med Humlanhuset vid skateboardparken så att bänkarna inte
blir kladdiga från träden och som också skyddar folk som sitter på bänken från regn.
Nya vita linjer på basketplanen.
Fräscha upp stentrappan då många sitter där.

2016-11-06
”Hej,
Vi som är hundägare, en stor grupp, tycker det är fantastiskt som hUmlan
R med dessa fantastiska träd!
Kl 800 är jag på plats varje morgon sen tre fyra gånger till!
Vill man folk ska känna sig säkrare röstar jag för att stipulera hundträff m
promenad, prwcis som nu , men vid vissa tidpunkter vet man man får
aällskap o parken blir tryggare!
Det är supertrist att cyklar finns nu i hela parken, dom kör fort och är
större och större!
Fast det är cykelförbud! Tidigare var dom bara i stor genomfarten men
över hela backen i fullaste fart...nu cyklas på alla stigar precis! Supertrist!
Vi vill inte ha scener wl dylikt det räcker att se hur nersmutsat Gärdet
blivit där jag gått med hund i nästan tjugo år! Till att början med gjordes
allt rent..nu swe det förfärligt ut!
Boendet är nära parken så en massa musik mm mm vill man inte ha, det
räcker med bilar och utryckningsfordon!
Befintlig restaurang kaffe räcker!

Tack för att slippa cyklarna inparken!”
2016-11-11
”Hej,
Jag gick förbi en skylt om att man får tycka till om utveckling av
Humlegården, viket bra initiativ! Jag bor precis bredvid på
Engelbrektsgatan, och jag ser väldigt positivt på att man gör något mer
med denna underbara park.
Jag läste en artikel om vad man gjort i Örnsköldsvik, man skapar 2
spontana isytor i mindre format (10x20m). Tre NHL stjärnor sponsrar
totala kostnaden på 1.5M kr, det skulle vara ett enormt bra tillskott fört
parken vintertid. Det kan byggas där fotbollsplanen ligger idag, så det
behövs inte tas någon ny yta eftersom den är stängd vintertid.
Dessutom finns det NHL stjärnor som bor i närheten, som jag kan tänka
mig kan sponsra något. Utan att lova något, jag har ett uppslag som jag
tror jag kan bearbeta med bra utfall.
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/internationellt/nhl/articl
e23807848.ab
http://www.allehanda.se/sport/ishockey/nhl-stjarnornas-gava-tillornskoldsvik-tva-nya-isytor-for-spontanhockey
Förslag och synpunkter som inkommit via
mail och sociala medier – ”Var med och
utveckla Humlegårdens aktivitetsyta!”

För övrigt tycker jag att ett ute-gym också en en bra grej för sommartid.”

Östermalms stadsdelsförvaltning
Parkmiljöavdelningen norra innerstaden
fredrik.ekroth@stockholm.se

Stockholm, 2016-11-13

Betr.: "Utomhusgym i Humlegården" - Tjut Dnr 2015-802-1.2.4 (2016-03-18)
Undertecknade vill härmed lämna följande synpunkter i ovan rubricerade
ärende liksom även på stadsdelsförvaltningens anmodan på websidan att inkomma med synpunkter rörande "Humlegårdens aktivitetsyta".
Humlegårdens Vänner verkar för att utveckla Humlegården med betoning på
parkaspekten där Humlegårdens grönytor ges hög prioritet och där parkens
nyttjande omfattar såväl barn och ungdom som de många vuxnas och äldres
behov av en lugn och vilsam miljö i Linnés hägn. Vi har dock sedan vår
tillkomst, 2001, vid ett flertal tillfällen, kommit att kraftfullt få kämpa mot såväl
politiska som kommersiella försök att exploatera Humlegården för sina egna
särintressen.
Alla insatser för Humlegården bör hanteras utifrån den helhetssyn som måste
finnas för parken. Olika ”specialåtgärder” efter diverse aktiva särintressens
påtryckningar eller ”initiativ” från politiskt håll eller förvaltningar leder till ett
spretigt förhållningssätt till parkens underhåll och skötsel och motverkar därför
ett långsiktigt arbete baserat på en tydlig idé om parkens gestaltning.
Parkplanen, framtagen av Östermalms stadsdelsförvaltning i samarbete med
MECAD mark och landskap, är ett steg i rätt riktning och torde kunna,
tillsammans med Bevarande- och Utvecklingsplanen för Humlegården,
framtagen av gatu- och fastighetskontoret i samarbete med Topia
Landskapsarkitekter, ligga till grund för ett bättre långsiktigt parkunderhåll.
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Humlegårdens Vänner menar att parkplanen i stort är en utmärkt inventering
av situationen i stadsdelens parker och grönytor. Det är också glädjande att
parkplanen i många stycken (s 45-46) fångar upp den problematik som
Humlegårdens Vänner ofta pekat på såsom bl.a. det eftersatta underhållet i
kombination med ett kraftigt ökat nyttjande av grönytorna samt svårigheterna
att styra upphandlad parkskötsel. Vi noterar med tillfredsställelse att
parkplanen konstaterar vikten av att ”parker och andra gröna ytor inte tas i
anspråk för andra ändamål”(s 23).
Humlegårdens Vänner har vid mer än ett tillfälle fått kämpa för att värna om
Humlegårdens integritet gentemot flera försök att exploatera parken för såväl
politiska (förskolebyggnation) som kommersiella (bergrumsgarage) syften.
Erfarenheten har ju tyvärr visat att det är lätt att genomdriva tillstånd för
expansion när verksamheten väl har etablerats i befintliga utrymmen på känslig
mark. Tidigare ingrepp i skyddsobjektet blir då i sig ett argument för att göra
ytterligare ingrepp (jfr den f.d. korvkiosken numera nattklubben i parkens
sydöstra hörn).
Medborgarförslaget om ett "Utomhusgym" i parken är just ett sådant exempel
på expansion och byggnation i parken där istället de gröna ytorna skall
prioriteras. Humlegården har redan en tydlig uppgift, nämligen att vara en
park. Skyddsbestämmelserna har tillkommit just för att Humlegården inte skall
förvandlas till ett evenemangs- eller aktivitetscenter. Det finns andra arenor,
såsom Östermalms IP, eller platser, såsom Gärdet, för sådant.
Vi menar att det är fel att oersättlig parkmark tas i anspråk för olika
nischaktiviteter. Det är utomordentligt viktigt att Humlegårdens alla delar är så
öppna för allmänheten som möjlighet så att alla får möjlighet att ta del av
parkens många värdefulla kvaliteter. Parkmark låter sig inte nyskapas i
färdigbyggda innerstadsmiljöer.
Den senaste flugan, utomhusgympa, är ett problem för Humlegården där
kommersiella arrangörer av olika gympaaktiviteter tillåter sig att använda
kommunal parkmark för sina övningar till nackdel för parkbesökare som
tvingas väja för grupper om allt från 10 till stundtals ett 30-tal deltagare som har
stigarna som löpfält eller gräsmattorna som övningsytor.
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Det är anmärkningsvärt att ett medborgarförslag (från 1 person) om
"Utomhusgym" stöttat av ett s.k. Ungdomsråd ( vars representativitet inte
närmare har tydligjorts ) får resultera i att stadsdelsförvaltningen kan lägga
resurser på att "genomföra en breddad medborgardialog" (Humlegårdens
Vänner var inte inbjudna till denna dialog) för att utreda hur lagskyddad
parkyta ytterligare kan exploateras för politiskt opportuna syften. De
resurserna i form av tjänstemannatid och eventuella anslag kan bättre användas
för att intensifiera arbetet med det närmast kroniskt usla underhållet av
parkens gröna ytor.
Ett medborgarförslag inkom 2011 om att utveckla Humlegården till en
aktivitetspark. Ett utdrag ur stadsdelsförvaltningens förslag till beslut i det
ärendet ges nedan (gulade partier gjorda av undertecknade):
Utdrag ur Tjut Dnr 2011-875-1.2.4 (2012-01-30):
Förvaltningens synpunkter och förslag
Humlegården är en historisk park som har, sedan den började anläggas år 1619,
utvecklats vid tre huvudskeden där element från varje skede finns kvar idag som tydligt
avläsbara historiska lager. Detta gör att Humlegården har ett mycket högt
kulturhistoriskt värde och är klassad som riksintresse för kulturmiljövården och märkt
med stora Q och lilla q i detaljplan.
Humlegårdens stora kulturhistoriska och upplevelsemässiga värden ligger i 1600-talets
lindalléer och i 1880-talets landskapspark med vindlande gångvägar och böljande öppna
gräsytor som ramas in av grupper av uppvuxna träd. Humlegården är, enligt
Östermalms parkplan, en park för promenader, picknick och avkoppling på en bänk
eller på någon av gräsytorna, samtidigt som möjligheter finns till lek och spel.
År 2004 beslutade staden om parkdokumentet för Humlegården, som är ett
styrdokument för parkens långsiktiga bevarande och utveckling. Med utgångspunkt i
parkdokumentet har en etappvis upprustning genomförts som avslutades under 2011.
Med hänsyn till balansen med den historiska parkens värden, gjordes tillägg med
aktivitetsytor för skate, multisportarena (som under 2012 provas att spolas till
skridskobana för de minsta), bollplanen fick konstgräs och lekytor rustades. För att öka
tryggheten förnyades parkens belysning med 300 ljuspunkter. Buskskiktet förnyades
och glesades ur så att genomsiktligheten i förbättrades. Rundeln kring Linnéstatyn
förnyades också med en stor perennplantering som ett blommande centrum i parken.
Verksamheter som finns i parken idag är en bemannad parklek, två serveringar, en
hundrastgård, lokal för fältassistenterna och lokal för stadsdelens parkdriftentreprenör.

3

Lokalen som parkdriftentreprenören hyr kommer under 2012 att i stadsdelens regi
omvandlas till lokal för ungdomsverksamhet med bl.a. kafé och plats för utställningar
m.m.
Trygghetsarbetet är ett av stadsdelsnämndens prioriterade områden.
Under vintern 2012 arbetar stadsdelsförvaltningen tillsammans med trafikkontoret med
att ånyo se över parkens belysning för att utreda hur den kan kompletteras för att öka
tryggheten.
Enligt förvaltningen uppfylls förslagsställarnas önskemål om aktiviteter i Humlegården
till stor del genom de insatser som genomförts i parken de senaste åren och genom det
arbete som pågår avseende trygghet och verksamheter.
Förslagsställarnas idéer till ytterligare ”aktivering” och förändring av parken är enligt
förvaltningen inte förenligt med parkens karaktär enligt Östermalms parkplan och
styrdokumentet för bevarande och utveckling av Humlegården.
Slutligen vill förvaltningen betona vikten av att långsiktigt värna Humlegårdens gröna
och historiska värden för att kunna uppnå Stockholms stads högt uppsatta miljömål om
en grön växande stad. Enligt förvaltningen ligger det en stor utmaning i att bevara och
förstärka parkernas kulturhistoriska, biologiska och ekologiska värden, samtidigt som
de ska anpassas till dagens behov av funktioner, och till allt fler parkbesökare i en tätare
stad. Förvaltningen anser att ett sätt är att förtydliga vilka värden som ska vara
tongivande i stadsdelsområdets olika parker, och att det görs i samband med
uppdateringen av Östermalms parkplan som ska påbörjas under 2012.
Slut på utdraget.
Det vore roligt om såväl stadsdelsförvaltningen som stadsdelsnämnden kunde
visa sig mäktiga att fortsätta att hålla sig till denna linje.
Humlegårdens Vänner medverkar självfallet till en dialog
kring hur parkens unika miljö bäst kan tillvaratas för framtida bruk och göra
den så attraktiv och tillgänglig som möjligt.

Humlegårdens Vänner
Jan Axelsson

Larsåke Thuresson

Iversonsgatan 2
114 30 STOCKHOLM
070-99 22 629
axfine@gmail.com

Sturegatan 28
114 36 STOCKHOLM
070- 21 21 000
larsake@dialogus.se
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2016-11-14
”Hejsan!
Undertecknad träffade idag tjänstemännen från
stadsdelsförvaltningen på rundvandring runt Humlanhuset. Blev
informerad att initiativet till denna rundvandring hade gjorts av en
person som önskade ett utegym i närheten av Humlanhuset. Det
skulle kunna ses som i ett kommersiellt syfte att ta betalt av grupper
och så dra iväg till Humlegården och trampa upp gräsmattorna ännu
mer. Underhållet av gångarna mot gräset är redan nu dåligt skött
(borde vara stålkantat mot gångstråk) Det som används lite är
sprinterbanan norr om Humlanhuset.
Sedan hade man haft önskemål med fler öppna kvällar i
Humlanhuset - ingen enkät hade gjorts utan det var "personal"
därifrån som hade sagt att ungdomarna önskade det.
Då det är sena stängningstider ons, fre och lör så borde ökad
belysning åtminstone precis utanför Humlanhusets framsida och
även i gångvägen upp mot Engelbrektsgatan - kortaste vägen till
mer befolkad del.
Den metallbänk som står på baksidan av Humlanhuset borde kunna
flyttas pga att den är placerad under ett stort träd som släpper ifrän
sig klibbig vätska och tak över hjälper knappast och ger minst
åverkan på byggnaden.
Det vore nog bra med en Björn Borg-vägg och kanske en riktig
tennisspelare som lär ut grunderna (Björn Borg själv 1 mån/ varje
sommar???)
För övrigt önskar jag en till hägg (finns endast en i parken)
Undertecknad har varit i parken nästan varje dag sedan -70-talet och
vill verkligen att det GRÖNA skall bevaras så mycket som möjligt.
Lycka till
De bästa hälsningar”
2016-11-16
”Hej

Förslag och synpunkter som inkommit via
mail och sociala medier – ”Var med och
utveckla Humlegårdens aktivitetsyta!”

Ni har säkert fått in massor med bra förslag, här kommer möjligtvis
en till.
Vi har kontaktat ett företag om att få köpa en mobil
parkourställning. Tanken är att använda parkourställningen till att
arrangera parkourevents på olika platser runt Stockholm.

Mitt förslag är att ni ordnar en plats där det finns markskydd, men
ingen lekställning eller annat specifikt. Området kan vara
bokningsbart genom idrottsförvaltningen och användas för att
erbjuda tillfälliga events. På så sätt "låser" man inte den delen för en
specifik sport/aktivitet utan låter olika aktörer använda ytan för att
ordna eventliknande arrangemang.
I dagsläget kanske det inte finns några ställningar att använda på
ytan men inom några år tror jag att fler och fler skulle få upp
ögonen och göra platsen mer levande när så många olika aktörer
och aktiviteter kan erbjuda något till platsens besökare.
Hälsningar”
Sociala medier:
2016-11-10
”Visserligen är det trevligt med div. aktivitetesytor. Det dock är
viktigt att Humlegåden förbli en park med alla träd, gröna ytor som
finns. Ifall man vill bygga så ska det väl vara på dom befintliga
grusytorna. Vi har snart inga parker och små gröna oaser kvar snart
i stan. Risken är att det blir som på Kungstrådgården att det finns
bara träden kvar. Resten är kafféer i överflöd och en stor scen som
inte är så vacker. Här är en bild på Kungsträdgården från förr
http://www.svd.se/kungstradgarden-fran-forr . Ha det i åtanke!”

Förslag och synpunkter som inkommit via
mail och sociala medier – ”Var med och
utveckla Humlegårdens aktivitetsyta!”

