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Värden
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Vy åt söder. Den ovala sittplatsen strax öster om strandkaféet.. Foto 
841.120, fotograf: C.G Rosenberg, årtal okänt (1940-), Trafi kkontorets arkiv, 
Stockholms stad.

Vy åt väster. Serveringsbryggan. Foto 841.42, fotograf: C.G Rosenberg, 
årtal okänt (1940-), Trafi kkontorets arkiv, Stockholms stad.

Vy åt sydväst. En av sittbryggorna. Foto 841.129, fotograf: C.G Rosenberg, 
årtal okänt (1940-), Trafi kkontorets arkiv, Stockholms stad.

Sociala värden

Norr Mälarstrand är en park som lockar såväl boende och arbetande i 
området, som personer från andra stadsdelar. Parken ligger centralt i staden 
med många fl anörer som rör sig från Stadshuset via Norr Mälarstrand och 
vidare mot Rålambshovsparken eller upp mot affärer och restauranger 
kring Fridhemsplan. Parken ingår också i ett mycket väl använt jogging-/
gångstråk som sträcker sig runt Kungsholmen liksom runt Kungsholmen-
Södermalm. Sommarmånaderna är strandkafét en tydlig målpunkt som 
lockar människor från hela staden. Lekytan i öster men också andra delar 
av parken används regelbundet av närliggande förskolor samt av barn och 
boende i området. Sommartid är gräsytorna, bänkarna och strandkanten 
fulla av människor som solar, kopplar av och har picknick. 

Ekologiska värden

Norr Mälarstrand är en del av det sammanhängande 3,5 km långa parktråk 
som sträcker sig från Stadshuset via Rålambshov och Konradsberg till 
Fredhäll och fungerar som en spridningskorridor för växter och djur från 
de grönare ytterstadsområdena in mot Stadshuset. Trots sin ringa bredd 
har Norr Mälarstrand med sitt varierade innehåll av växter, stor potential 
att fungera som spridningskorridor. Den blommande och fruktbärande 
vegetationen gynnar både insekter och fåglar. 

Kulturhistoriska värden

Enligt Stockholms Parkprogram, 2006, klassas parken som kulturhistoriskt 
värdefull park i egenskap av att vara ett fi nt exempel på Stockholmsskolan. 
Stadens front mot vattnet mellan Stadshusbron och Västerbron är ett 
område av riksintresse för kulturmiljövården. 

Norr Mälarstrands parkstråk är som enskilt objekt, liksom som en del 
i det större parkstråk som sträcker sig mellan Fredhäll och Stadshuset, 
en god representant för det funktionalistiska stadsplane- och parkideal 
som uppstod under 30-talet i Stockholm.  Kopplingarna mellan den 
nya parkideologin och utformningen av Norr Mälarstrand är mycket 
tydlig och parken uppvisar fortfarande ursprungliga intentioner i storlek, 
placering och innehåll. Norr Mälarstrand är ett av de bästa exemplen på 
Stockholmsskolan och Erik Glemmes arkitektur. Parkstråket har också 
högt pedagogiskt värde p.g.a. att det är möjligt att läsa av de tankar som 
förknippas med Holger Blom och framförallt Erik Glemme enligt ovan 
ihop med den centrala placeringen vilket gör den tillgänglig för många 
människor.



Kultur- och arkitekturhistoria
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Inledning
Parken längs Norr Mälarstrand anlades i början av 1940-talet. Redan 1935 
hade arbeten påbörjats med att iordningställa det nästan fyra kilometer 
långa parkstråket mellan Fredhäll och Stadshuset. Holger Blom omsatte 
här sitt parkprograms tankar i praktiken och använde parken som ett 
strukturgivande stadsbyggnadselement.

I Lindhagens plan från 1866 fi nns, i läge för dagens Norr Mälarstrand, 
en storslagen boulevard längs vattnet. Sextio år senare, när gata och park 
anlades, kom stranden att få ett helt annat utseende. Under 1930-talet hade 
nämligen en ny ideologi för stadsbyggande tagit över i Stockholm. Den 
slutna kvartersstaden efterträddes av öppnare bebyggelsestrukturer som 
lät landskapet och ljuset vandra in mellan huskropparna. För parkerna 
resulterade detta skifte i helt nya funktioner och en helt ny form; den s.k. 
stockholmsstilen eller stockholmsskolan som på sin tid räknades som 
världens mest progressiva parkpolitik. 

Norr Mälarstrand - historik
På 30-talet byggs kvarteren längs Norr Mälarstrand i form av öppna, 
södervända u:n; ett direkt svar på de nya stadsplaneideologierna. Sol, luft 
och grönska skulle omsluta byggnaderna och från lägenheterna hade man 
sjöutsikt. 

Både gatan och parken Norr Mälarstrand är anlagd på utfylld mark; 
strandlinjen låg på 1860-talet, 60-120 meter norr om den nuvarande 
(se exempelvis Stockholmskarta av Alfred Bentzer. Generalstabens 
Litografi ska Anstalt 1899). Vid tiden för anläggandet av parken fanns där 
en sumpig strand, smalare än idag, med skjul och tillfälliga bryggor. En 
nästan 200 meter lång träkaj sträckte sig mellan Polhemsgatan och Pilgatan 
och träd saknades. För att anlägga parken fi ck omfattande rivnings- 
muddrings- och utfyllnadsarbeten utföras.

Upphovsmännen bakom parken är dåvarande stadsträdgårdsmästare 
Holger Blom och hans medarbetare Erik Glemme. Erik Glemme är känd 
för sin omsorg om detaljer vilket i Norr Mälarstrand syns i en mångfald 
av byggda element exempelvis små bryggor, paviljong, murar och staket. 
Blomsterprogrammet, med växter ur den svenska fl oran, utformades 
med hjälp av landskapsarkitekten Walter Bauer och planteringarna vid 
strandkaféet och rosengården/förrådet ritades av dendrologen Tor Nitzelius. 

Beskrivning av parken 
Kopplingarna mellan den nya parkideologin och utformningen av 
Norr Mälarstrand är tydlig. Norr Mälarstrand, tillsammans med 
Rålambshovsparken, kan ses som en direkt tillämpning av de tankar som 
initierades av Osvald Almqvist på 30-talet för att sedan utvecklas av Holger 
Blom och sedan sammanfattas i det parkprogram som densamme tog fram 
1946. (Se bl.a. Trädgårdskonst- den moderna trädgårdens och parkens form 
s. 514. Red. Holger Blom mfl ., 1948.)

Parken, som gjordes ca 800 meter lång och i genomsnitt 20 meter bred, 
är med sitt sydvända läge och sin utsikt över Riddarfjärden en oas i 
staden. Genom parken går en mjukt vindlande promenadväg. Här fi nns 
sittplatser, solslänter, bryggor, en utsiktsterrass, små dammar, lekplats, 
mindre trädgårdsrum, en träbro som korsar en vik, skulpturer och en 
serveringspaviljong som står på pålar ute i vattnet. 

Norr Mälarstrand byggdes åren 1941-1943 när Europas länder var isolerade 
av kriget. Förutom den nya parkideologin påverkade också den begränsade 
tillgången på plantskoleväxter utformningen. (Thorbjörn Andersson, 
Svensk Trädgårdskonst, 2000) och längs Norr Mälarstrand planterades 
framförallt växter från det svenska Mälarlandskapet. Några av Mälardalens 
många landskapstyper fi nns återskapade här: björkhagen, hassellunden och 
alkärret. Även kulturlandskapet fi nns representerat med stengärdesgården, 
den vitkalkade lilla förrådsbyggnaden samt humlehyddan med tillhörande 
planteringar av traditionella kulturväxter (Thorbjörn Andersson, Svensk 
Trädgårdskonst, 2000). 

Ritning 841.193-002 från 1943. 

Friluftsservering vid Norr 
Mälarstrand. Foto S. Norrlin 
Aug 1943, Digitala Stads-
musset.
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Vy åt sydost. Serveringspaviljong och strandvegetation. Foto 841.125, 
fotograf: C.G Rosenberg, årtal okänt (1940-), Trafi kkontorets arkiv, 
Stockholms stad.

Stockholmsskolan
Stockholmsstilen eller Stockholmsskolan är en modernistisk/
funktionalistisk stil som praktiserades vid gestaltningen av parker i 
Stockholm från slutet av 1930-talet och cirka 30 år framåt. 
Den som framför allt utvecklade och genomförde dessa tankar var 
stadsträdgårdsmästaren Holger Blom och dennes medarbetare Erik 
Glemme. I Holger Bloms parkprogram från 1946 sammanfattades 
den funktionalistiska synen på parkens uppgifter i Stockholms 
stadsbyggande. Enligt Holger Bloms principschema skulle parken 
“luckra staden”, “ger plats för friluftsrekreation”, “vara samlingsplats” 
och “bevara natur och kultur” s(Trädgårdskonst- den moderna 
trädgårdens och parkens form, 1948).

Stockholmsstilen skilde sig innehållsmässigt och formmässigt från 
de tidigare gestaltningsidéerna för stadens parker. Naturen och det 
regionala landskapet togs som estetisk utgångspunkt och parkerna blev 
en typ av stiliserad natur, även på platser där denna natur inte funnits 
tidigare. ”Nu avlöste blommande ängar, insjövikar och hassellundar 
nyklassicismens välklippta gräsmattor, rektangulära spegeldammar 
och snörräta skiffergångar.” (Thorbjörn Andersson, Svensk 
Trädgårdskonst, 2000.)  Växtmaterialet bestod ofta av inhemska arter 
som arrangerades med den naturliga ängen, hagen och stranden som 
förebilder. Parkerna sågs inte längre bara som gröna oaser som inbjöd 
till “fi npromenader” utan även som aktiva stadsbyggnadselement där 
parken skulle vara en social rättighet för stadens invånare. Parkerna 
gjordes mer lättillgängliga och de sociala värdena utvecklades. Man 
skulle använda parkerna på ett aktivt sätt med lek, spel, samvaro, 
teater men även för demonstrationer. Parkerna blev mötes- och 
samlingsplatser. Skulpturer placerades ut i parkerna. Parklekarna och 
parkteatern var viktiga delar i Stockholmsstilens park.

Vattenbutik och konditori, Norr Mälarstrand. Ritning 841.154 dat. 1943 08 
20
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Vegetation
Genomgång av växtmaterialets utveckling och förändring redovisas i bilaga 
2.

Sittplatser
”En av de mest betydelsefulla enskildheterna i den allmänna parken är 
bänkarna. Dess utgöra replipunkter i parken, från vilka ofta anläggningens 
gestaltning utgår. Det är en uppgift, som fordrar ett ingående studium 
av trädgårdsarkitekten. Det gäller att så inkomponera det erforderliga 
antalet sittplatser i parken så att de ej dominera och estetiskt störa miljön 
samtidigt som parkbesökarna från dem skola kunna njuta anblicken av 
parkens blommor och grönska, barnens lek eller utsikten över landskapet. 
Förr placerades alltför ofta bänkarna i långa rader utefter parkernas 
grusgångar, vilkas kanske inte alltid så vackra dragning knappast blev 
bättre av dessa »soffkedjor». De promenerande på vägarna irriterades 
av soffsittarnas utsträckta ben och kritiskt närgångna blickar…har man 
numera vinnlagt sig om att sätta bänkarna avskilt och ostört. Sofforna 
bör placeras enstaka eller, för att inte splittra parkbilden, sammanförda i 
mindre eller större grupper på sin egen grus- eller plattbelagda plan, fri 
från genomgående vägar och gärna med stöd bakåt eller mot sidan av ett 
busk- eller trädparti. Det är givetvis betydelsefullt att välja utsikten från 
bänkplatsen med omsorg…Inte minst intressant kan det vara att från den 
fredade parkbänken på lagom avstånd studera det rörliga folklivet i parken 
eller kanske trafi ken på angränsande torg eller gata.” (Holger Blom, 
Trädgårdskonst, 1948.)

Ursprungligen fanns här träsoffor placerad i avskilda mindre trädgårdsrum. 
Stora delar av gräsmarken var äng och användes inte att sitta på. De gröna 
partierna mot vattnet var delvis inhägnade vilket gjorde att man heller inte 
hade full tillgång till strandkanten. Redan på 50-talet kan vi dock, med 
hjälp av fotografi er, se att fl yttbara soffor placerats ut längs med gångvägen; 
troligtvis pga. den stora populäritet parken snabbt fi ck. Sittplatserna blev så 
småningom permanenta och idag står större delen av parkens soffor längs 
med huvudstråket. De tvärgående gångvägarna med sina små avgränsade 
sittplatser rätades också ut och ett fl ertal mindre växtomgärdade sittplatser, 
bl.a. i anslutning till strandkafét har med tiden försvunnit.

Gångvägar
”I de äldre stadsparkerna saknade gångvägarna ofta mål. De nystades in 
i varandra på ett sätt som påminner om labyrinter. Man avsåg att skapa 
ett tilltalande mönster, vilket emellertid mera sällan lyckades. Vår tids 
parkgångar leda till mål, antingen det gäller genomgående utfl yktsvägar 
eller lokala stigar. … Dessa praktiska syften hindra ej att vägarna kunna 
ges en vacker sträckning, som utnyttjar trädgårdskonstens alla knep.” 
(Holger Blom, Trädgårdskonst, 1948.)

Huvudgångstråket anlades som en ca. 2,5 meter bred, mjukt vindlande, 
grusväg som skulle föra tankarna till de grusade vägar som ringlade sig 
genom Mälardalens kulturlandskap. Fem tvärgående kopplingar fanns 
ursprungligen mellan gatan och parkens huvudgångstråk; ett par var 
kombinerade gångstråk och sittplatser. En stig med trampstenar ledde också 
från gatan rakt mot kaféets serveringsbyggnad. Huvudstråket har i stort 
kvar sin ursprungliga sträckning även om det i vissa lägen har rätats ut och 
breddats något. Någon gång efter 1969 asfalterades stråket. Tre kopplingar 

Trots att drygt 70 år har förfl utit från parkens anläggande är stora delar 
av parkens intentioner, form, funktion, växtmaterial och byggda struk-
turer fortfarande kvar. I den mindre skalan har dock en hel del förändrats; 
detaljer och detaljering har i olika utsträckning gått förlorade och en del, 
framförallt växtmaterial, har tillkommit. För att fullt ut kunna beskriva de 
förändringar som skett i förhållande till det ursprungliga förslaget måste 
man veta hur parken såg ut då den anlades. För Norr Mälarstrand fi nns 
drygt 200 ritningar bevarade som endast i detaljer skiljer sig åt. Flera al-
ternativa förslag fi nns bland ritningarna och det framgår inte med tydlighet 
vilka av ritningarna som faktiskt utfördes. Handlingarna innehåller inte hel-
ler någon komplett förteckning över träd, buskar och perenner eller deras 
placering. Äldre foton över parken har fungerat som ett komplement till 
ritningarna för att verifi era förändringar som skett. 

Ritningar - kort genomgång
Från 1940 fi nns en generell plan över parkstråket som visar utfyllnad av 
mark (ritn. nr. 841.07) vilken inte stämmer särskilt bra överens med de 
senare framtagna ritningarna. Från 1:a januari 1943 fi nns en mindre välritad 
plan (841.193-001 se nedan) signerad Holger Blom som visar placering av 
träd, slänter samt utformning av platser och stråk. Från den 7:e januari 1943 
fi nns en mycket välritad men i vissa avseenden mindre detaljerad plan över 
parken (ritn.nr. 841.193.002 se sid 4-5). Här visas en alternativ utformn-
ing av bl.a. leken samt färre korsande gångstråk. På den tidigare planen har 
senare justeringar ritats in bl.a. gångväg (1961 02 22) samt fasta bänkar 
(1961 03 15). Ingen av dessa planer anger några växter eller andra mate-
rial. En separat planteringsplan från 1945 visar höstplantering av buskage, 
med växter angivna. För sittgårdarna/lekytan, rosengården/förrådet, samt 
för strandkaféet fi nns fl ertalet planer med något varierande utformningar. 

Från 1967 fi nns en ritning över kompletterande plantering av buskar och 
träd med växter angivna. Från 2003 fi nns förfrågningsunderlag inklusive 
växtlistor och detaljer från den större upprustning som då genomfördes. 

Ritning 841.193-001 från 1943. 
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mellan gata och parkstråk har genom åren tillkommit. Gångvägen som 
mynnar i läge för Chapmansgatan har tagits bort (se illustration sid 8-9). 
De avgränsade sittplatser som fanns vid de tvärgående kopplingarna har 
försvunnit, troligtvis i samband med att stråken rätats ut.
 

Strandskoningen
Strandskoningen anlades med mindre och större stenar för att ge intryck 
av naturstrand. En fl ertal sektionsritningar över strandskoningen fi nns från 
början av 40-talet. 2003 renoverades delar av strandskoningen. De delar där 
små stenar använts var i sämst skick och ersattes med stora stenar. Större 
stenar placerades också i vissa lägen mellan gångväg och strandskoning 
för att minska slitaget på gräsytorna. Växtmattor med inhemska fuktarter 
planterades i strandzonen. 

Sittgårdarna/Lekytan
“Såväl geografi skt som i fråga om anläggning måste en differentiering ske 
av parkytorna med hänsyn till olika besökare. Barnens lekbehov tar ut sin 
rätt. Om de sakna livsrum sprida de sig likt Egyptens gräshoppor in över 
de mera känsliga anläggningarna och skada dem. Det är inte barnens fel. 
Snarare parkanläggarens.” (Holger Blom, Trädgårdskonst, 1948.)

De s.k. sittgårdarna bestod av två muromgärdade sittytor samt tre 
staketomgärdade ytor innehållande bänkar och sandlådor. En oval sittyta 
omgärdad av nypon fi nns också med på ritningar från 1943- 44. Vid 
tiden för 2003 års upprustning fanns bara de två stenmurarna kvar. Två 
inhägnader lades till enligt ursprungsritningar. I den ena placerades en 
sandlåda och den andra gungdjur. Träd togs ner för att släppa in mer sol. En 
tredje lekyta anlades också vilken inte följde ursprungsritningarna. I den 
placerades en lekskulptur. Nya planteringar med rosor lades till, liksom en 
buskomgärdad sittyta placerad enligt ursprungsplaner.

Vy åt sydväst. Sittgårdarna. Foto 841.101, fotograf: C.G Rosenberg, 
årtal okänt (1940-), Trafi kkontorets arkiv, Stockholms stad.

En av fl era planer över sittgårdarna. Förslag till plantering kring sittgård-
arna. Del av ritning 841.171.
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Vy åt sydost. Rosengården och förrådet. I bakgrunden serveringspaviljon-
gen. Foto 841.44, fotograf: C.G Rosenberg, årtal okänt (1940-), 
Trafi kkontorets arkiv, Stockholms stad.

Byggda strukturer
”Det fi nns många fl er praktiska ting, som sätta sin särprägel på den 
offentliga parken, anordningar för allmänhetens välbefi nnande och 
trevnad. Dit höra sådana byggnader som regn- och solskydd, toaletter, 
serveringskiosker o. dyl., vilkas inkomponerande i parkmiljön är en 
betydelsefull och svår uppgift. Dessa byggnader skola tjäna sitt praktiska 
ändamål samtidigt som de i viss mån fylla samma estetiska stöduppgift som 
den historiska, romantiska parkens obelisker, eremitgravar och ekotempel.” 
(Holger Blom, Trädgårdskonst, 1948.)

Holger Bloms idéer omsattes i praktiken av Erik Glemme som har ritat och 
satt sin prägel på parkens byggnader och strukturer; serveringsbyggnad, 
paviljong, bryggor, bro, förrådsbygnad, humlehydda, murar och staket. 
Vid upprustningen 2003 förnyades bron och de tre sittbryggorna med nya 
efter de ursprungliga ritningarna. En ny större modern möbel i form av en 
solbänk lades till vid vattnet. 

Förråd och Rosengård
En romantisk blomstergård anlades kring förrådet med oregelbundna 
naturstensplattor, kullersten, rosor, klätterväxter och ett myller av perenner. 
Hur utformningen i detalj såg ut är osäkert då det fi nns fl era varierande 
skisser av trädgården. Flera foton från 1940 (Trafi kkontorets arkiv, 
Stockholms stad) visar dock att markbeläggningen bestod av oregelbundna 
hällar tillsammans med kullersten och perenner i fogarna. 
Planteringen i rosengården hade vid 2000-talets början försvunnit. Delar 
av markbeläggningen fanns dock kvar och återanvändes vid upprustningen 

2003. Nya planteringar med perenner och klätterväxter anlades. En 
ramp i asfalt anlades och ett par trappsteg lades till för att underlätta 
tillgängligheten till platsen.

Förrådsbyggnad med rosengård. Del av ritning 841.054.

Färgfälten sammanfattar de större förändringar som skett i parken (gäller inte förändringar i växtmaterial).
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Vy åt sydväst. Bryggan och viken. I bakgrunden västerbron. Foto 841.82 
fotograf: C.G Rosenberg, årtal okänt (1940-), 
Trafi kkontorets arkiv, Stockholms stad.

Vegetation
En genomgång av växtmaterialets utveckling redovisas i bilaga 2.

Yta/element från originalplan som utgått

Yta/element som tillkommit efter 1955

Yta/element som i stora drag stämmer överens med 
originalutförande och/eller har rekonstruerats enligt 
originalritningar. 

Strandkaféet 
Strandkafét uppfördes tillsammans med serveringsbrygga och 
serveringspaviljong. Förutom sittplatser på bryggan och i paviljongen 
fanns en grus/stenmjölsyta för kafémöbler i direkt anslutning till 
serveringsbyggnaden. Närmast kafébyggnaden låg oregelbundna 
naturstenstenplattor. Vid stranden fanns små sittgrupper omgärdade 
av vegetation. Mellan kafébyggnaden och huvudstråket fanns frodiga 
perennplanteringar bestående av bl.a. pestskråp. Mindre kalkstensgångar 
sträckte sig genom perennplanteringarna in mot kafét. En gångväg gick i 
rak axel från huvudstråket in mot serveringspaviljongen.  
I början av 2000-talet fanns runt kafét inte mycket kvar av den ursprungliga 
utformningen. Vid upprustningen 2003 inhägnades kafédelen med ett staket 
utformat som staketet runt rosengården. Gammaldags perenner planterades 
innanför staketet och axeln mot paviljongen markerades med två stenfriser. 
Det ursprungliga utförandet ansågs inte vara möjlig att återskapa då det inte 
ansågs fungera för ett modernt kafé. 

Konst
”Skulpturen i städerna hade tidigare främsta syftet att glorifi era personer 
eller händelser, främst kungar och krigiska bragder. I våra dagar har 
skulpturens uppgift vidgats till att bli ett medvetet smyckande av staden, av 
dess torg och parker… Skulpturens huvuduppgift uppfattas med rätta som 
bidragande till skönheten hos staden och dess enskildheter. … Skulpturen 
äger en förmåga att berika en allmän parkanläggning, inte bara genom sitt 
innehåll utan även genom den kontrast som materialet och dess behandling 
bildar mot parkens grönska.”

Det saknas information om det anlades någon konst i samband med parkens 
anläggande. ”Organisk form” av Owe Pellsjö och ”Fabeldjur” av Margot 
Hedeman placerades i parken på 1970-talet. Lekskulpturen ”Tuffsen” sattes 
upp i samband med den upprustning av parken som genomfördes 2003. 
Ett par stolar i betong, upphovspersoner okända, har tillkommit i parken, 
troligtvis i samband med kulturhuvudstadåret 1998.
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Sittplatser
Norr om gångvägen är soffan ”Djurgården” från Hags utplacerad med 
jämna mellanrum.  Sofforna står i de fl esta fall två och två, riktade mot 
vattnet. Vissa soffor står i direkt anslutning till gångvägen och blir därmed 
svåra att använda pga. det stora antalet personer som passerar. Ett antal 
soffor är också placerade i anslutning till leken liksom det fi nns soffor på 
den sexkantiga sittytan i stråkets västra del. Stockholmssoffan, 2-sits, fi nns 
i rosengården. Totalt fi nns 40 (sofforna på bryggorna undantagna) soffor 
utplacerade längs med stråket; de fl esta i fi nt solläge. En större, mycket 
populär, sitt/hängmöbel togs fram vid upprustningen 2003 och placerades 
söder om gångvägen i närheten av konstverket “Organisk form”. På de 
tre bryggorna fi nns specialritade träsoffor. Under den varma säsongen 
sitter människor överallt där det är möjligt att sitta, i grässlänterna och på 
stenarna längs med vattnet. Ett par av konstverken i parken används också 
som sittmöbler. 

Parken är med sitt läge i sydväst och sin gröna karaktär extremt populär och 
möjliga sittplatser fylls snabbt upp en sommardag. I sluttningarna norr om 
gångvägen breder människor ut fi ltar där det är möjligt. Sittplatser söder 
om gångstråket saknas i stor utsträckning liksom möbler för större sällskap. 

Gångvägar
Huvudstråket i parken består av asfalt och rör sig mjukt vindlande längs 
vattnet. Från gatan leder fem asfalterade gångvägar, varav en serviceväg, 
ned till huvudstråket. Centralt mot strandkaféts serveringsbyggnad går en 
kombinerad trapp- och gångväg. Ett antal upptrampade smitvägar fi nns 
också mellan huvudstråket och gatan ovanför.

Huvudstråkets bredd varierar mellan 2,5 och 2,9 meter. Många stäckor är 
strax under 2,7 meter breda. Vid bron och vid den västra dammen är stråket 
endast 1,5 resp 2,4 meter brett. Gångstråkets bredd är proportionerligt i 
förhållande till parkens bredd men för smalt i förhållande till det antal 
människor som brukar det. I praktiken används också en zon på ca 1 
meter söder om huvudstråket till att framförallt jogga på. Även norr om 
gångvägen har stråket spontant utvidgats i vissa lägen. Då marken har 
trampats ned vid sidan om gångvägen har asfaltskanten spruckit och på 
fl era platser faller kanten sönder. I lägen där marken sluttar ner mot vattnet 
förekommer kraftigare erosion av marken vilket leder till att en större del 
av asfaltsytan undermineras. 

Gångvägarna som leder upp mot gatan mynnar i ett av Stockholms mest 
trafi kerade cykelpendlingsstråk vilket, i kombination med skymmande 
vegetationen i parken, skapar konfl ikter mellan fotgängare och cyklister. 
I cykelprojektet, som löper parallellt med detta projekt förbättras denna 
situation bl.a. genom att minska antalet anslutningspunkter mellan park och 
cykelbana. 

Strandskoningen
Strandskoningen har i fl era lägen fallit ut med erosion som följd. Vågskvalp 
förstärker erosionseffekten. Möjligt är också att delar av strandskoningen 
har satt sig. Sannolikt skulle en omläggning av hela strandskoningen 
behöva göras för att den ska hålla i ett längre perspektiv.

Sittgårdarna/Lekytan
Lekytan består av två inhägnade ytor varav en innehåller en sandlåda 
och bänkar och den andra två gungdjur och en bänk. Det fi nns också 
en lekskulptur i en sandyta.Ytorna är slitna, har lågt lekvärde och dålig 
funktion. Lekytorna följer inte heller de rådande normerna vad gäller 
leksäkerhet. 

I den muromgärdade sittytan fi nns ett par bänkar. Den muromgärdade 
humlehyddan används i liten utsträckning. Båda rumsbildningarna upplevs 
ligga något inklämda; för nära vägen och med stora buskage tätt inpå. 
Buskagen upplevs som risiga pga. stor inblandning av sly. I bakkant av 
ytan, mitt i slånbuskagen, fi nns en liten lekstig upptrampad. En grusad 
diffus gångyta leder mellan sittgårdarna. Gräsytorna upplevs ligga utsatta 
i förhållande till det asfalterade huvudstråket. Lekplatsen har inget staket i 
bakkant som skyddar barn från att springa ut på cykelvägen.

Belysning
Belysningen består av  parkarmaturen Johanna, tillverkad av Thorn. Stråket 
upplevs i vissa partier som mörkt och otryggt kvällstid. 
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Byggda strukturer
Förutom serveringsbyggnaden vid strandkaféet, som idag är betydligt större 
än den ursprungliga, fi nns alla byggda strukturer kvar i originalutförande 
eller är ersatta med nya efter originalritningarna. De fl esta är i behov 
av genomgång och upprustning. Det gäller även fl era av de objekt som 
rustades 2003 bl.a. humlehyddan, bryggorna och den sexkantiga sittplatsen. 

Förråd och rosengård
Av den forna detaljeringen och känslan kring rosengården och 
förrådsbyggnaden fi nns mycket lite kvar. Idag ger hela ytan ett lätt förfallet 
och nedgånget intryck vilket förstärks av att ytan framför förrådet används 
som upplagsplats. Istället för stenbelagda ytor med perenner i fogarna 
består marken runt rosengården av lappad och sprucken asfalt. Inne i 
rosengården har markbeläggningen satt sig och rabatterna består till största 
delen av ogräs och sly. Förrådsbyggnaden är sliten. Rosengården är svår att 
ta sig till om du är rörelsehindrad. Ytorna runt förrådsbyggnaden upplevs 
som privata då platsen under 2015 används av Mälarpaviljongens personal.

Naturupplevelse - 
blomsterprakt

Samlingsplats
Nod
Spontan lek

Landmärke
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Risk för erosion

Trång passage
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Farlig korsning
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Konstverk

Rumsbildande element
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Entré
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Strandkafét
Idag använder kafét ytan innanför staketet, pontonen som ligger i vattnet 
samt den grusade ytan öster om staketet för sin uteservering. Ytskikten 
består av grus och är därmed svår att röra sig över för rörelsehindrade. Den 
stenfris som sattes upp 2003 för att markera axeln mot Mälarpaviljongen 
sticker upp gentemot omgivande markmaterial och utgör en snubbelrisk. 
Utanför kafébyggnaden, längs gångvägen, upplevs stråket som stökigt och 
än trångt. Det nya staket som sattes upp 2003 runt kaféytan ruttnar pga. att 
det har anlagts en perennplantering i direkt anlutning till staketet.
 
Sittbryggor, sittplatser och murar
De tre sittbryggorna är i behov av upprustning t.ex. har en av stolparna 
som bär upp bryggorna knäckts. Bryggorna ligger inte i liv med omgivande 
mark vilket försvårar användandet för personer med nedsatt rörlighet. 
Generellt behöver murarna i många lägen fogas om och i vissa fall rensas 
från vegetation.

Smitväg


