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Vår huvudstad med omnejd önskar bygga både tätt och högt men det satsas 
även stort på välgjorda uterum för såväl aktivitet som vila. Flera av dem är 

helt nyanlagda men även sönderälskade och bortglömda platser får med hjälp 
av en skicklig landskapsarkitektkår nya kläder och blommar upp igen. Här 
serveras en brokig avsmakningsmeny som förhoppningsvis aptitretar både 

dig som semestrar urbant och dig som jobbar på som vanligt till både okända 
och välkända utflykter i det fria. Vi håller oss först på den södra sidan, sen en 

stund i city för att avsluta färden norrut. 
 

av Matilda Stannow
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tel: 08–440 85 40  info@foxdesign.se  
www.foxdesign.se

CU-BEAM ÄR  
ROCKET SCIENCE!

Design: Jake Dyson
Material: Aluminium, silver / svart / vit
Dimension: Längd: 730 mm, bredd: 300 mm, höjd: 50 mm
Vikt: 2,9kg
Ljuskälla: 55W CREE CXA 4800 armaturlumen
Färgtemperatur: 3000K / 4000K

Cu-Beam är en pendlad LED-armatur med kyltek-
nik utvecklad av NASA. Downlightversionen med 
direktverkande ljus ger en jämn, rektangulär ljusbild 
över en stor yta och avancerad optisk design elimi-
nerar både bländning och oönskad skuggbildning. 
Livslängd mer än 37 år! 
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När De SISTa eTaPPerNa nu avslutas i Ham-
marby sjöstad finns en lång, sammanhäng-
ande och välgestaltad kajpromenad att strosa 
på – från Danviksklippan sydsluttning bort mot 
Skanstullsbron, eller tvärt om. Det ger en god 
exposé över de senaste decenniernas vattennära 
trender och flera arkitektkontor har utformat de 
nyanlagda kajerna med bryggor, båtplatser och 
vassruggar men även torg och fina lekmiljöer. 
Och här är sommartid precis så fullt av folk och 
liv och rörelse som Stockholms stad, inte minst 
Jan Inghe-Hagström, redan tidigt hoppades på. 
 En av de senast färdigställda etapperna är 
Heriksdalshamnen som med sitt gynnsamt 
syd- och västvänt läge mot Hammarby sjö och 
Hammarbykanalen lockar med böljande soldäck 
och sittvänliga gradängtrappor i de bästa lägena. 
Här är biltrafik är tillåten på kajerna, men sker på 
de gåendes villkor, och genom olika fält marke-
ras köryta, gångstråk och möbleringszon. Vid 
hamntorget, mitt i bostadsområdet, finns caféer, 
restauranger och småbåtsplatser.

LugNeTTerraSSeN, som hakar i Heriks-
dalskajen, är både en park och ett torg 
och har temat vattnet i staden. Parken 
är utformad som en ”sjögård”, ett stort 
trädäck som omges av två pergolor och 
tar sig ut i vattnet på långa bryggor. I 
parkens trädgård växter perenner i stora 
rektangulära odlingslådor. Torgytan är 
en del av Hammarby Sjöstads esplanad 
och ligger upp mot bostadskvarteren. 
På Lugnetterrassen möter man vatten 
på flera sätt, inte bara som ett vatten-
nära vilorum med plats för både folk och 
sjöfågel, här visas även hur vattenrening 
går till, vid terrassens båda sidor finns 
ytor där dagvatten renas med hjälp av 
våtmarksväxter.
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Henriksdalshamnen

Lugnetterrassen

Adress Jan Inghes Torg, Stockholm 
Arkitektkontor andersson Jönsson Land- 
skapsarkitekter genom anders Jönsson  
(ansvarig), Brita Holmberg och Stina elonsson 
(handläggare), Håkan Blanck (projektering) 
Beställare exploateringskontoret,  
Stockholm Stad 
Färdigställt 2008–2010 
Foto Kasper Dudzik 
Ta dig hit Bussar hållplats Värmdövägen,  
Saltsjöbanan till Heriksdal eller varför inte ta   
Hammarbyfärjan till Henriksdalshamnen. 

Adress Lugnets allé/Båtbyggargatan,  
Stockholm 
Arkitektkontor Nyréns arkitektkontor  
genom Bengt Isling (ansvarig),  
Ingela Näslund (handläggare),  
medarbetare Pia eriksson och  
Magdalena franciskovic  
Konstnärlig utsmyckning Lars englund 
Beställare exploateringskontoret,  
Stockholm Stad 
Färdigställt 2009 
Foto Åke e:son Lindman 
Ta dig hit Tvärbana till Sickla udde 



SE HIT!

MASSIVA TRÄPRODUKTER

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Vi har lång erfarenhet av träproduktion och 
kan med stolthet säga att vi är duktiga på det.

Vi tillverkar träprodukter till både stora och 
små byggprojekt. 

Kontakta oss redan idag så hittar vi en 
lösning ihop.

KORTA LEDTIDER

Göteborgs Specialhyvleri AB
Exportgatan 73
42246 Hisings Backa
Tel: 031-522640www.gsh.se
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LILJeHoLMeN har under de senaste åren utveck-
lats från att ”bara” vara ett litet centrum och 
en tunnelbanestation med till en snabbt väx-
ande stadsdel med nya bostäder, kontor och en 
shoppinggalleria, dessutom är det en intensiv 
omstigningspunkt, här möts t-bana, tvärbana och 
bussar. Mitt i ligger det nya Liljeholmstorget. Ge-
nom sin originella markbeläggning – stora blom-
mor av granit som en imaginär blomsteräng och 
gula, bågformade sittmöbler – har torget fått en 
stark egen identitet. Vackra skira träd (Robinior) 
står spridda och ger även torget verklig grönska. 
Under de senaste åren, på grund av gallerian, har 
ett myllrande vardagsliv tagit fart på och vid tor-
get, numer blomstrar inte bara marken utan även 
torghandel och uteserveringar frodas.

PÅ eN reLaTIVT LITeN yTa med stora 
nivåskillnader i Årstadal ryms Liljehol-
mens nya stadsdelspark. Blomsterdalen 
är en stor satsning som nu med stora 
öppna gräsytor, årstidskiftande och 
frodiga planteringar, svepande skiffermu-
rar och trädäck, lekredskap och välväxta 
gamla ekar tar emot mycket folk. Inte 
minst förskolebarn som släpps ut här 
med mycket spring i benen från sina 
trånga gårdar. Blomsterdalen ligger fint 
placerad som en blommande dal mel-
lan tvärbanan och den nya stadsdelens 
bostäder och var ett av fyra projekt som 
2011 nominerades till Sienapriset. Hop-
pas staden ser till att detta fina uterum 
underhålls så det orkar hålla stilen.

Liljeholmstorget

Blomsterdalen

Adress Liljeholmstorget  
Arkitektkontor Nivå landskapsarkitektur  
genom Åsa Drougge (ansvarig) och  
göran Lindberg i samarbete med  
konstnär Beatrice Hansson 
Beställare exploateringskontoret,  
Stockholm Stad 
Färdigställt 2011 
Foto anders Karlén 
Ta dig hit T-bana röd linje till Liljeholmen 

Adress Sjöviksvägen, Stockholm 
Arkitektkontor andersson Jönsson  
Landskapsarkitekter genom anders  
Jönsson (ansvarig), Brita Holmberg  
och Stina elonsson (handläggare),  
Håkan Blanck (projektering) 
Beställare Stockholm Stad 
Färdigställt 2010 
Foto Kasper Dudzik 
Ta dig hit T-bana röd linje till Lilje- 
holmen eller tvärbana till Årstadal 
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NOVA PRO SCALA LÅDSYSTEM

Nova Pro Scala rymmer det bästa och mer därtill 
från Nova Pro. Nova Pro Scala utmärker sig genom sitt 
klara och enkla formspråk. Ett brett produktprogram gör  
differentiering för olika segment möjlig på ett enkelt sätt. 
Med ett stort tillval av designlister skapas lådor som följer 
möbelns eller kökets övriga design.

En ny generation.
Inspiration i räta vinklar.  
Enkel. Tidlös.

GRASS NORDISKA AB
S:t Göransvägen 29
55454 Jönköping
Tel: 036 - 31 29 00

www.grass.eu

AD_1512_NP_Scala_88,5x297+5_SV.indd   1 15.12.15   16:46
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KaJeN I DeN Nya STaDSDeLeN Lilje-
holmskajen–Årstadal är ett attraktivt 
stråk som börjar vid Sjövikstorget och 
löper längs vattnet bort till Årstaskogens 
promenadstigar och motionsspår. Kajens 
enkla och industriella uttryck möter 
väl de höga bostadshusen som nu rejält 
skjuter i höjden. Kajkantens storskaliga 
bänkar, pollare och belysning, som 
tagits fram i samarbete med konstnä-
rerna Hans Peterson och Mats Olofgörs, 
för tanken till svunna tiders last- och 
lossning. På det flytande konstgjorda 
badbergets trädäck vältrar sig folk gärna 
som sälar, tidvis packade som sillar. Och 
här är fritt fram för ett dopp.

PÅ SJöVIKSTorgeT myllrar det ofta av folk, inte 
minst på vardagarna då de som arbetar i Marievik 
mer än gärna intar sin lunch på restaurang-
erna kring torget eller take-away på murae och 
bryggor. På helgerna och kvällarna är det mest 
Årstadal- och Liljeholmsborna som fått ett stort 
vattennära uppehållssrum att äta, leka och umgås 
vid. Det långa flacka torget, som liksom rinner ut 
mot kajkanten och Årstavikens vatten, avslutas 
av två trädäck med solterrasser på den och en 
pir på den andra. Torgets stenlagda yta bryts av 
genom två gräsmattor som rullats ut innanför 
breda granitmurar. Vattnet har också hittat upp 
på torget genom ett 40 meter långt vattenspel som 
brusar fram över en svagt lutande skifferyta. År 
2015 belönades torget med Stenpriset.

Liljeholmskajen

Sjösvikstorget

Adress Sjövikskajen, Stockholm  
Arkitektkontor Nivå landskaps- 
arkitektur genom Jonas Berglund,  
Magdalena Lund, Carlos Valencia   
samt konstnärerna Hans Peterson  
och Mats olofgörs  
Beställare JM 
Färdigställt Pågående 
Foto anders Karlén  
Ta dig hit T-bana röd linje till Lilje- 
holmen eller tvärbana till Årstadal 

Adress Årstadalshamnan/Sjövikskajen,  
Stockholm  
Arkitektkontor Sweco architects genom  
Thorbjörn andersson 
Beställare Stockholm Stad 
Färdigställt 2010 
Foto Åke e:son Lindman 
Ta dig hit T-bana röd linje till Liljeholmen  
eller tvärbanan till Årstadal 
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Läs mer på gustafs.com

MOTSTÅNDSKRAFTIG FASAD

PRODEX FASAD ger en långsiktig lösning som höjer 
värdet på fastigheten. Med en yta av äkta trä kan 
Prodex fasadpaneler med fördel användas till hela 
fasader eller som dekorationselement vid renovering. 
Detta kommer att förändrar hela upplevelsen av 
huset och ger det en tidlös, naturlig och exklusiv 
prägel.
    Prodex Fasad från Gustafs är motståndskraftig mot 
både värme och kyla och har ett skikt med special-
beläggning som skyddar panelen från bland annat 
färgförändringar av solljus och skador orsakade av 
atmosfären. 

     Prodex Fasad, Höllviken, Pale 

     Prodex Fasad, light brown

PRODEX FASAD
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I MaSMo finns en av Stockholms mest 
spektakulära tunnelbaneentréer. Stationen, 
som togs i bruk 1972, ligger mellan Vårby 
gård och Fittja och har bara en ingång som 
öppnar sig rakt in i mot berget. Nu har 
upplevelsen vid entréplatsen förstärkt och 
blivit ännu mer spännande med hjälp av en 
skog av stolpar i rött och orange. De står där 
för att hindra biltrafik på torget men också 
för lyfta fram kontrasten mot naturen i 
bakgrunden. Intill ligger Solhagaparken, en 
nyupprustad och välutnyttjad aktivietspark 
och där återkommer tunnelbaneentréns 
gestaltningselement på flera ställen. Att kliva 
av vid alla T-banans stationer kan för övrigt 
alltid rekommenderas, en upplevelserik resa 
ut i vida världen året runt.

eN PruNKaNDe äNg breder sedan ett 
par år ut sig mellan 60-talshusen vid 
Vårbergsvägen. Svenska Bostäder satsade 
stort och bjöd in den nederländske 
trädgårdsarkitekten Piet Oudolf, numer 
kanske mest känd för att ligga bakom 
växtvalen på High Line i New York, att 
samarbeta med Stefan Mattsson, som 
tidigare varit stadsträdgårdsmästare i 
trädgårdstaden Enköping. Den enkla 
stora gräsytan har förvandlats till en 
identitetsskapande oas, här trivs både 
människor och 65 olika perennsorter, 
många grässorter och fina träd. Alla med 
sin alldeles egen blomstertid.

Masmo  
Solhagaparken

Perennparken

Adress Solhagavägen 5, Huddinge 
Arkitektkontor LaND arkitektur genom  
anders Kling (ansvarig), Therese Lemos,  
Marta Wännman, Sofia Nylén 
Beställare Huddinge kommun  
Färdigställt 2014 
Foto Mauro rongione och olof Thiel 
Ta dig hit T-bana röd linje till Masmo 

Adress Vårbersvägen, Särholmen, 
Stockholm 
Arkitekter Piet oudolf och  
Stefan Mattsson 
Beställare Svenska Bostäder 
Färdigställt 2011 
Foto Peter Lydén 
Ta dig hit T-bana röd linje  
till Skärholmen 
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BRANDSKYDDAT TRÄ

NÄR DET ÄR SOM

VACKRAST 

TIDIgare Var VISäTTra Torg en anonym 
plats med överdimensionerade körytor, 
storskaliga bergsskärningar och bostads-
hus med fönsterlösa gavlar och uppfat-
tades av många som både mörk och 
otrygg. Genom en tät medborgardialog 
har platsen fått ett rejält lyft, inte minst 
på grund av den vältänka nya ljussätt-
ningen. Idag finns här ett nytt uterum 
att vistas på, både dag- och kvällstid. 
Gatubelysningen har fått nytt vitt ljus, 
berget är effektfullt belyst och platsen 
möblerad med en scen och gångbro. Den 
specialritade ljuskrona hjälper till att ge 
platsen en ombonad atmosfär. Och ljus-
projektionen på en av husgavlarna, som 
tagits fram i samarbete med de boende, 
stärker också platsens själ.

När Du är I MaSMo, så passa på att gå ner till 
vattnet och vandra en bit utefter Mälaren, här 
är vilsamt, skog och vatten nära och skapar sina 
egna platser och rum. Den numer upprustade 
rekreationsstigen är inte bara vacker den har även 
fått ett nytt och fint och sinnligt skyltprogram 
som är väl värt att titta närmare på. Med hjälp av 
cortenskyltar med utskuren text och naturmotiv 
från området visas du vägen och lär dig om na-
turen runt omkring. Mälarpromenaden går från 
Slagsta färjeläger ända till Norsborgs Herrgård 
och är del av Stockholms strandstråk.

Visättra

Mälarpromenaden

Adress Visättra, Huddinge  
Arkitektkontor Sweco architects  
genom anna Waernborg (ljusdesign),  
Joakim rydén (belysningsprojektör),  
Hanna assargård, Peter ekroth,   
anna gustafsson (landskap) 
Beställare Huddinge kommun 
Färdigställt 2013 
Foto Nils agdler 
Ta dig hit Pendeltåg till flemmingsberg 

Adress Promenadstig längs Mälaren,  
Stockholm – Botkyrka 
Arkitektkontor LaND arkitektur genom  
Sofia Nylén (ansvarig), Marta Wännman 
Beställare Botkyrka kommun 
Färdigställt 2014 
Foto LaND arkitektur 
Ta dig hit T-bana röd linje till Masmo, gå ned  
mot Slagstabadet vid Mälaren 
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Solskydd för dagens 
kreativa utmaningar
I dagens hem blir rymd och ljus allt vanligare.  
Vi efterfrågar stora fönster, inglasade balkonger och altaner. 
Det gör behovet av gardiner med bra skydd mot både sol, 
värme och insyn allt viktigare. 

Balkongen – den nya favoritplatsen
Med plisségardiner ger man enkelt den inglasade balkongen 
ett lyft, invändigt som utvändigt. En gemensam lösning för 
samtliga inglasade balkonger ger också fastigheten en snygg 
fasad med ett enhetligt yttre. Plisséerna tål alla årstider, är 
enkla att rengöra och förhindrar att balkongen blir för varm.

www.plisseexperten.se
Plisséexperten  |  Bruksgatan 36  |  263 39 Höganäs   

 info@plisseexperten.se  |  042 - 22 22 44
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frÅN BörJaN var uppgiften att göra ett 
sedumtak till det nyrenoverade Tulehuset 
på Sveavägen. Resultatet blev istället ett 
överraskande och högt beläget offentligt 
rum mitt i city, en för Stockholm helt ny 
spännande (utsikts)plats för allmänheten. 
Och i dessa dagar, när drömmen om att 
takträdgårdar kan bli en lösning på ut-
maningen att lyckas bygga både tätt och 
grönt i städerna, känns det som att kliva 
in i en nyskapande fullskalemodell. Via 
däck och ribbverk tas du på en promenad 
runt taket och får fina utblickar över 
stadens tak. På taken, utanför stråket, 
grönskar det med hjälp av låga och tork-
tåliga växter som denna andra sommar 
förväntas växa till sig ordentligt.

DeN aNrIKa LeKPLaTSeN Drakenbergsparken 
vid Tantolunden på Södermalm har inte bara 
genomgått en rejäl upprustning utan också fått 
ett helt nytt och för Sverige unikt klätterlandskap. 
Lekplatsens signum den stora plåtdraken, som 
1975 utformades av konstnären Ulf Sucksdorff, 
finns självklart kvar och har fått nya drakägg som 
lyser i mörkret. ”Draken” är en härlig plats som 
klätts i nya och oömma kläder som passar för 
lekande människor i alla åldrar. Här är tanken 
att alla som har vägarna förbi bara kan hänga en 
stund eller klättra vilt, leka fritt, sola och grilla en 
hel lång dag.

Taklandskap

Drakenbergsparken

Adress Tulehusets tak,  
Sveavägen, Stockholm  
Arkitektkontorfojab arkitekter  
genom Johan Paju (ansvarig)  
Beställare Diligentia 
Färdigställt 2015 
Foto Åke e:son Lindman 
Ta dig hit T-bana grön linjen  
till Hötorget 

Adress Tantolunden, Stockholm 
Arkitektkontor Nyréns arkitektkontor genom 
Mårten Setterblad, emma Jonasson,   
Magnus Löfvendahl, ulrika Lilliehöök,   
Lovisa Berg och Daniel ericson. 
Beställare Södermalms stadsdelsförvaltning 
och Trafikkontoret Stockholm 
Färdigställt 2015, etapp 1 
Foto Sten Jansin och Johan ferner Ström 
Ta dig hit T-bana röd linje till Hornstull 
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PÅ STröMKaJeN nedanför paradbygg-
nader som Grand Hôtel och National-
museum står tre fina paviljonger klädda 
i plåt. De trattformade volymerna, som 
rymmer olika servicefunktioner för båt-
trafiken ut i Skärgården, är placerade så 
att nya uterum bildats på kajen och har 
förvandlat Strömkajen till en plats man 
gärna stannar till vid även om man inte 
väntar på en båt. Den större paviljongen 
rymmer som båtarnas varulager är 
utformad som en utsiktstrappa med ett 
litet kafe. Slå dig gärna ner på trappan 
för att ta den perfekta vykortsbilden av 
slottet eller njuta i eftermiddagssolen och 
utsikten mot Gamla Stan och Söders höj-
der. Paviljongerna var Kasper Salinpris-
nominerade 2014.

DeN ruNDa KaJKaNTeN och de lum-
miga träden syns från många håll, men 
glöm inte att då och då gå trapporna 
ner från Norrbro till Strömparterren. 
Här slår historiens vingslag men många 
har nog aldrig varit här eller känner till 
att platsen stramt och raffinerat uppda-
terats och anpassats med nya lösningar 
och material. Förutom strömmens doft 
och brus finns här nyanlagda plante-
ringar kring och vackra grusgångar. 
Drick gärna en kopp kaffe vid Dinell-
Johanssons fina paviljong.

Strömkajens  
båtterminaler

Strömparterren

Adress Blasieholmshamnen,  
Stockholm   
Arkitektkontor Marge arkitekter 
genom Pye aurell ehrström,  
Katarina grundsell, Louise Masreliez,  
Susanne ramel (ansvariga), erik Hökby,  
Jennie enwall (handläggande) 
Beställare Stockholms Hamnar 
Färdigställt 2013 
Foto Johan fowelin  
Ta dig hit T-bana blå linje till Kungs- 
trädgården, eller buss till Karl XII   
Torg. Ta dig gärna även därifrån med   
en Waxholmsbåt eller Strömma  
kanalbåtför en tur ut i skärgården! 

Adress Norrbro, Helgeandsholmen,  
Stockholm 
Arkitektkontor LoLa arkitektur &  
landskap genom Hildegun Nilsson  
Varhelyi och Johanna Jarméus   
(ansvariga), anna Lundvall, Hanna  
Nyström, Åsa Bexelius mfl.  
Beställare Trafikkontoret,  
Stockholms stad 
Färdigställt 2012 
Foto Vidar Sörman (park) och  
elisabeth Toll (cafépaviljong) 
Ta dig hit Buss till gustav adolfs  
torg eller T-bana till gamla Stan 
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Agent i Sverige: 
BL Collection AB bertil@blcollection.se
tel 070-839 43 84

4AKUSTIK – EFFEKTIV & SMAKFULL  
LJUDABSORBERING 
 
Miljövänlig 4akustik från Fantoni för vägg-  
eller tak montering har nu utvecklats för  
ett flertal nya applikationer. Godkänd  
av Byggvarubedömningen, och med bra  
LEED-egenskaper.
 
Studera närmare: brainwood.net
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KrISTINeBergS STraNDParK breder 
med öppna gräs- och konstgräsytor ut sig 
från Kristinebergs slott ner mot vattnet 
och Ulvsundasjön, där den kopplar ihop 
sig med Hornsbergsstrand. Parken hat 
två delar, på ena sidan full aktivitet med 
skatepark och kurragömmalek. Den an-
dra sidan erbjuder fina små promenadsti-
gar i exotisk skog, gräsklädda kullar och 
mitt i ligger lekplatsen med sin plask-
damm. Parken möter vattnet med en 
bred sittvänlig trätrappa och en pir med 
en välbesökt restaurang och uteservering. 
Under ett grästak gömmer sig numer den 
omdiskuterade tennishallen, som skulle 
rivas i tävlingsprogrammet, framtiden är 
oviss, men parken skulle må ännu bättre 
utan den.

DeTTa IMPoNeraNDe vattennära 
rum i storstaden har med sina skarpa 
vinklar lagt sig tillrätta med en bred 
trafikled som tak. Brovaktarparken 
avslutar eller inleder det långa strå-
ket vid Hornsberg. Brovaktarparken, 
vinnare av Sienapriser 2014 låter sig 
bra beskrivas genom juryns vinnar-
motivering: ”Med omhändertagan-
det av denna bortglömda plats har 
staden fått ett överraskande tillskott 
som med sin gestaltning lyckas 
bevara och förstärka det oväntade 
ögonblicket, känslan av att ha upp-
täckt något annorlunda. Det är en 
miljö som väcker nyfikenhet nog för 
att ta en omväg eller göra ett besök 
för att uppleva parkens växlingar i 
tid och rum.”

HorNSBergS STraNDParK, värdig Sienapris-
vinnare 2012, var aldrig tänkt som en finpark 
utan mer som ett utevardagsrum för nordvästra 
Kungsholmen många nyinflyttade. Men det 
härliga läget och möjlighet till ”havsbad” gjorde 
den på nolltid omåttligt populär. Det är inte 
bara de boende i Hornsberg som kvällsdoppar sig 
och umgås vid den 700 meter långa slingrande 
strandpromenaden utefter Ulvsundasjön. Nej 
här  solnedgångs-njuter (och sliter) hela norra 
Storstockholm på flytbryggor, utedusch, exotisk 
grönska och upphöjda kajkanter. Om man hellre 
vill, slår man sig ner i syrenberån på Moa Mar-
tinssons torg.

Kristinebergsparken

Brovaktarparken

Hornsbergsstrand Adress Kristineberg, Stockholm  
Arkitektkontor Sydväst arkitektur och  
landskap genom Åsa von Malortie,  
Per andersson, Lina Dahlström,   
Niklas Bosrup, Magnus Svensson,   
Henrik Sjöman, Maria ocklin,   
Helen Mosseby, Jonas Linderholm,   
Lars Blasberg.  
Lekskulptur Baetrice Hansson  
Skateanläggning Pivotech design 
Beställare exploateringskontoret,  
Stockholms stad 
Färdigställt 2011, tävling 2005 
Foto ola österling 
Ta dig hit T-bana gröna linje till  
Kristineberg 

Adress franzéngatan 10, Stockholm 
Arkitektkontor (nod)c-o-m-b-i-n-e 
arkitekter genom Petter Hauffman,  
anders Mårsén, elin olsson,   
Johan Paju, Magnus Schön och  
eveliina Hafvenstein Säteri 
Konsulter White arkitekter (land- 
skap projektering), albin Karlsson  
(konst), Stockholm konst (projekt- 
ledning konst) och Bjerking (belysning) 
Beställare exploateringskontoret,  
Stockholms stad 
Färdigställt 2013 
Foto Måns Berg 
Ta dig hit T-bana blå linjen till 
Stadshagen 

Adress Hornsberg, Stockholm 
Arkitektkontor Nyréns arkitektkontor genom  
Bengt Isling (ansvarig), Jacob almberg, ronny  
Brox, Magdalena franciskovic, Cecilia Jarlöv.   
ulrika Lilliehöök, Staffan Malm mfl.   
Konstnär Lina Nordenström (Moa Martinsons torg) 
Beställare exploateringskontoret,  
Stockholms stad 
Färdigställt 2012 
Foto Åke e:son Lindman och 
Lennart Johansson (flygfoto) 
Ta dig hit T-bana blå linje till Stadshagen eller 
grön linje till Kristineberg 
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MÅNga KraNSKoMMuNer storsatsar också 
genom att anlägga eller förädla sina stads-
delsparker och bostadsgårdar. I Sundbyberg 
befintliga centrala park, Tuvanparken, finns 
plats för både lek och vila bland uppvuxna 
lövträd, vida gräsmattor och breda gångar. 
Parkens nya del mot nordväst har tagit upp 
nivåskillnaderna mot gatan och vattnet 
och format den till en terrasserad”sinnenas 
trädgård”. Här sitter man gärna ner på 
de gula stolarna och njuta av både folk, 
blomsterprakt, solen och utsikten ned mot 
Bällstavikens vatten.

I DeN Nya STaDSDeLeN Annedal finns flera fina 
uterum att besöka. Den stora Lönnebergaparken 
ligger som en skulpterad terrängpark, med kullar 
och dalar, på det som tidigare var av- och påfarts-
snurror för Ulvsundaleden och är uppbyggd av 
överskottsmassor från bygget. Väl uppe på toppen 
står man ovanpå Annedals sopsugsterminal 
med utsikt över Bromma flygplats. Längs med 
stadsdelen rinner Bällstaån, som tidigare inte 
mycket till å, men sanerades och breddades. Här 
sträcker Mamma Mu-parken (även kallad Åpar-
ken) ut sig med långa trädäck och bryggor. Som 
en liten hamn ligger Åtorget med gradänger runt 
vattenspegeln, här lägger inga båtar till men den 
goda känslan av att vara nära vatten innefinner 
sig ändå.

Tuvanparken

Lönnebergsparken och 
Mamma Mu-parken

Husbyparken
Adress Trädgårdsgatan 30, Sundbyberg 
Arkitektkontor andersson Jönsson  
Landskapsarkitekter genom anders  
Jönsson (ansvarig), Stina elonsson  
(handläggare), Lin Normark och Karin arver 
Beställare Sundbyberg stad 
Färdigställt 2013 
Foto Kasper Dudzik 
Ta dig hit T-bana blå linje, pendeltåg eller  
buss till Sundbyberg station 

Adress annedal, Bromma, Stockholm  
Arkitektkontor Landskapslaget aB genom  
Bibbi Leine (ansvarig), Monica rehn (hand- 
läggare Lönnebergaparken), ylva Svärdström  
(handläggande Mamma Mu-parken) 
Beställare exploateringskontoret,  
Stockholms stad 
Färdigställt 2011 och 2012 
Foto Bibbi Leine 
Ta dig hit Pendeltåg till Sundbyberg eller  
tvärbana till Bällstabro därefter promenad. 
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eN KLaSSISK LITeN BergSParK anlades 
på 1970-talet på en höjd i Husby, en av 
Stockholms norra förorter. Med åren har 
den blivit eftersatt och förvuxen men 
hade i grunden stora kvalitéer som man 
i upprustningen tagit tillvara på och åter 
plockat fram, här finns rejäla stenmurar, 
terrasser, trappor, fontäner och vatten-
bad. Nu har den vaknat till liv igen och 
har även fått fina tillägg, nya vägar leder 
upp mot högsta utsiktsplatsen, terras-
serna har fått vitt grus och nya växter 
grönskar i stenpartierna. Ett samverkans-
projekt med barn och ungdomar växte 
fram och resulterade bland annat i att 
parkens stenblock har fått en ny historia 
med hjälp av ingraverade texter skrivna 
av barn i årskurs 5 på Husbygårdskolan.

Adress edvard Munchsgången,  
Stockholm    
Arkitektkontor grontmij (numera Sweco)  
genom Tora Bärnarp och Johanna  
Dehlin (ansvariga)  
Konsulter Johanna gustafsson  
fürst (konst), Bjerking (ljus),  
Hans Nilsson (gravyr) 
Beställare Trafikkontoret,  
Stockholms stad 
Färdigställt 2013 
Foto Johan Dehlin och Johanna Dehlin  
Ta dig hit T-bana blå linje till Husby 


