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Bakgrund  
Norrbackatäppan på Norrmalm ska rustas upp och ett förslag har 
tagits fram på hur parken kan förnyas. Under november/december 
2017 presenterades förslaget och så kallat parksamråd hölls. Det här 
är en sammanställning av synpunkter och frågor som inkom under 
samrådsperioden. 
 
Dialog med allmänheten är en viktig del av alla parkupprustningar 
och resultatet utgör en förutsättning för arbetet med parken. I 
arbetet med Norrbackatäppan genomfördes en tidig dialog med 
parkens besökare, i samband med projektets start, försommaren 
2017. Gemensamt för synpunkterna som kom in då var att man 
uppskattar grönskan i parken, det naturliga, möjligheten till både lek 
och lugn och ro och de öppna gräsytorna. Generellt ansåg man att 
skötselnivån är för låg, att mycket utrustning har försvunnit utan att 
ersättas och att parken ger ett slitet intryck. Efter den tidiga dialogen 
sammanfattades samtliga synpunkter och därefter påbörjades arbetet 
med att ta fram parksamrådsförslaget.  

Period för parksamråd 
20 nov – 8 dec 2017 

Metod 
Samrådshandlingen med upprustningsförslaget annonserades och 
lades ut på Stockholm.se. I samband med det mailades även 
information ut till dem som tidigare deltagit i dialog kring parken 
och som hade begärt återkoppling. Parksamrådet annonserades i 
förvaltningens  månadsannons i lokaltidningen samt genom 
affischer ute på plats i parken. Information skickades även per post 
till kringliggande bostadsrättsföreningar och förskolor.  
 
Under hela samrådsperioden har det varit möjligt att maila in sina 
synpunkter. Den 28 november hölls ett öppet hus-möte kl 16.30 – 
18,  i Karlbergs skola för alla intresserade. På plats fanns personal 
från förvaltningens parkmiljöavdelning för att visa och förklara 
förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter. 
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Deltagande 
Inkomna och registrerade mail med synpunkter och idéer: 8 
stycken. 
Antal besökare på öppet-hus: ca 30 stycken. 
Inkomna formulär med synpunkter från öppet-hus: 6 stycken. 

Inkomna synpunkter och frågor 
Nedan följer en sammanställning av de synpunkter och frågor som 
inkommit under samrådstiden, de har delats upp i underrubriker, för 
en lättare överblick. 
 
Entréer och gångvägar 

 Grinden i entrén från Norrbackagatan stängs ibland, då finns 
endast en liten öppning, Skulle vara bra med en bättre 
lösning. 

 Varför hyrs den gamla miljöstationen ut till en privatperson? 
Bättre att platsen används som tex grönyta för barn. 

 Tillgängligheten med bil till fastigheten på Norrbackagatan 
27a & b är angeläget. 

 
Kommentar: 
Dessa delar kommer att hanteras i det fortsatta arbetet och i 
samarbete med Svenska Bostäder som äger den här delen av 
parken. Vi kommer tillsammans att arbeta för en bra entrélösning 
som är trafiksäker och trivsam.  
 
Innehåll och utrustning 

 Studsmatta önskas. 
 Vill ha ett slott att leka i, med rutschkana. 
 Ingen basketkorg, det kan ge irritation och buller. 
 Vattenlek verkar dyrt och behöver skötas ordentligt. 
 Mer av gungor och en större lekställning för barns behov i 

olika åldrar, minska inte på det som eftersöks av barn och 
föräldrar.  

 Asfalt närmast skolan kan ge oljud. 
 Öppna fina gräsytor får ni inte glömma det är mycket 

uppskattat. Det är en stillsam aktivitet som balanserar upp 
barntjoandet, viktigt att det blir balans och inte bara 
"gungor" och bänkar. 

 Varför sånt fokus på boule i stadsdelen? Har aldrig sett nån 
kasta boule här. Varför inte träningsutrustning, gräsmatta, 
blommor eller en staty istället. 

 Många sneddar över gräsytan mot studentboendet, bra om 
flöden kan riktas om för att minska slitage. 
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Kommentar: 
Vi arbetar vidare med flera justeringar gällande utformningen för 
att hitta en bra balans mellan parkens olika delar. Vi tittar särskilt 
vidare på placeringen av lekplatsen för de minsta barnen, vi 
kommer att stryka boulebanan samt se till att det blir något större 
gräsytor. Vattenleken studeras också särskilt så att det blir en 
driftsäker och hållbar lösning.  
 
Trygghet och trivsel 

 Det behövs staket mellan skolgård och gångvägen där bilar 
åker. 

 Viktigt med belysning. 
 Åtgärda belysning och utrustning på lekgården utanför 

Vasen (Tempeltrappans förskola). 
 Pulkabacken behöver skydd och kanske riktas om så att man 

inte åker ut på gångvägen.  
 Vissa träd behöver beskäras.  
 Gräs behöver klippas oftare. 

 
Kommentar: 
Vi tar med oss allt detta i det fortsatta arbetet. Staket mellan 
skolgård och gångväg kommer att byggas, belysningen kommer att 
förnyas och kompletteras. Pulkabackens riktning samt eventuell vall 
som skydd ska vi titta närmare på. Trädvård av befintliga träd 
kommer att utföras och lekgården utanför Vasen kommer vi att titta 
närmare på i samarbete med förskolan Tempeltrappan. 
 
Övrigt 

 Vem ska betala för kalaset? 
 Bättre information om upprustningen till direkt berörda. 
 Det är rent ut sagt äckligt att Täppan får fungera som 

hundrastgård. Förbud mot hundar önskas. 
 
Kommentarer:  
Upprustningen är ett samarbetsprojekt mellan flera förvaltningar 
och den kommer att finansieras av Norrmalms stadsdelsförvaltning, 
exploateringskontoret och utbildningsförvaltningen. 
 
Vi sparar kontaktuppgifter vartefter vi får kontakt med fler och fler 
boende och verksamma kring parken, och skickar ut aktuell info till 
samtliga kontakter via mail. Vi tar också hjälp av stockholm.se samt 
lokaltidningen. Vi är tacksamma för hjälp med 
informationsspridning till grannar och bekanta som kan vara 
intresserade. 
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Hundförbud är ej möjligt att införa, det regleras av de kommunala 
ordningsföreskrifterna som beslutas av kommunstyrelsen. 
Kopplingstvång råder alltid på allmän plats, det är alltså inte 
tillåtet att släppa hundar lösa i parken. Var och en är skyldig att 
plocka upp efter sin hund. I samband med att upprustningen av 
Norrbackatäppan färdigställs kommer nya parkskyltar att sättas 
upp, på dessa kommer det bland annat finnas information om att 
hundar ska hållas kopplade. 

Vad händer nu? 
Samrådsförslaget bearbetas och ett slutligt program för 
upprustningen kommer att tas upp för beslut i Norrmalms 
stadsdelsnämnd i mars 2018. Det bearbetade förslaget samt ett 
tillhörande tjänsteutlåtande blir tillgängligt för allmänheten inför 
nämnden.  
 
När nämnden har fattat beslut om programmet kan framtagandet av 
de tekniska bygghandlingarna påbörjas. 
 
Upprustningen av parken planeras att starta våren 2019. 

Frågor? 
Hör av dig till Norrmalms stadsdelsförvaltning 
08-508 09 000 
norrmalm@stockholm.se 
stockholm.se/norrbackatappan 


