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Program för upprustning av Signalparken 
Sammanställning av synpunkter på 
upprustningsförslag, samråd hösten 2018 

Bakgrund 

Signalparken är sliten och behöver rustas upp. Enligt 

stadsdelsnämndens verksamhetsplan 2018 ska ett program för 

upprustning tas fram, innehållande förslag på hur parken ska 

förnyas samt mål och inriktningar för detta.  

 

Dialog med allmänheten är en viktig del av alla parkupprustningar 

och resultatet utgör en förutsättning för arbetet. I samband med 

projektets start våren 2018 genomfördes en tidig medborgardialog 

med Signalparkens besökare. Synpunkterna och idéerna som kom in 

då blev ett av flera viktiga underlag till arbetet med att ta fram ett 

förslag till upprustning av parken. I det fortsatta arbetet gjordes 

avvägningar och prioriteringar mellan alla olika intressen. Frågor 

om till exempel lekvärde, slitagetålighet, tillgänglighet, 

jämställdhet, ekosystemtjänster och estetiska värden studerades.  

 

Under september–oktober 2018 presenterades ett förslag till 

upprustning av parken och då fanns det åter möjlighet för 

allmänheten att tycka till. Det här dokumentet är en 

sammanställning av det som framkom under samrådsperioden.  

 

Efter samrådet bearbetas förslaget och ett slutligt program är 

planerat att tas upp för beslut i stadsdelsnämnden i december 2018. 

När nämnden har fattat beslut om programmet kan projektering och 

framtagandet av tekniska bygghandlingarna påbörjas. Observera att 

upprustningsförslaget kan komma att revideras i samband med 

projekteringen. När utrustning och ytor studeras mer i detalj kan 

situationer uppstå som kräver justeringar. Programmet presenterar 

en inriktning för hur parken ska rustas upp.  

 

Upprustningen av parken planeras att starta 2020. 
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Program för upprustning av Signalparken 

Sammanställning av synpunkter på 

upprustningsförslag, samråd hösten 2018 

 

Period för samråd 

24 september till 7 oktober 2018 

Metod 

Förslaget till upprustning fanns tillgängligt på Stockholms stads 

hemsida under samrådstiden. Handlingarna bestod av en 

illustrationsplan och en visionsbild. Synpunkter kunde mejlas, 

postas eller ringas in till stadsdelsförvaltningen.  

 

Ett samrådsmöte hölls i parken onsdag 26 september klockan 16.00 

till 17.30. På plats fanns då tre tjänstepersoner från 

stadsdelsförvaltningen samt två konsulter från Nivå 

Landskapsarkitektur AB. Illustrationsplanen och visionsbilden 

presenterades och besökarna fick ställa frågor och lämna 

synpunkter.  

 

Inbjudan till att tycka till om förslaget annonserades på stadens 

hemsida, i lokaltidningen, på förvaltningens Facebook-sida och via 

affischer i parken.  

Deltagande  

Antal besökare på parksamråd 26 september 2018: 27 personer 

Ålders-/könsfördelning: 10 pojkar/män, 17 flickor/kvinnor (av 

dessa var tre pojkar under 7 år och två flickor 7-12 år). 

 

Antal inkomna synpunkter via mejl/brev/telefon: 8 stycken. 

Könsfördelning: 6 kvinnor och 2 män. En av synpunkterna från en 

kvinna var undertecknad två personer till, men räknas ändå som en 

synpunkt.  

Inkomna synpunkter mejl/brev/telefon 

Här presenteras synpunkter inkomna via mejl/brev/telefon. Varje 

punkt presenterar en synpunkt i sin helhet. 

 

- Vi tycker att planen ser mycket bra ut, särskilt att träd, 

gräsytor och lekpark får vara kvar. Särskilt träden, tack! 

Stort plus att ni skippar miljöfarligt konstgräs. Det enda 

negativa är grillen. Offentliga grillar brukar ju tyvärr föra 

med sig skräp som matrester, fimpar, ölburkar m.m. och det 

lockar till sig råttor. Och dessutom blir det rök som stör alla 

de boende kring parken som kan vilja sitta på sina balkonger 

eller ha fönstret öppet. Samt brandrisk. Kan ni ta bort 

grillplatsen?  

 

- Insektshotell 

Mini-äng och Fjärilsrestaurang 
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Sammanställning av synpunkter på 

upprustningsförslag, samråd hösten 2018 

 

Barnens land, en plats för barnen att plantera växter 

Barnvänliga ideér: Vinbärsbuskar smultron och kryddväxter 

 

- Inför upprustningen av Signalparken vore det toppen om 

man också kunde ta bort den stora pölen som bildas 

regndagar resp. när snö och is töar. Mellan Rålambsvägen 

19 och Rålambsvägen 21 finns en nedfart (till bl a bilfirman 

och garaget, t vä, eller till en P-plats, t hö). Nedfarten sluttar 

ner från Rålambsvägen, och där nere, där sluttningen åter 

börjar gå litet uppåt, bildas en stor vattenpöl, vid och djup, 

på själva gångvägen vid regniga dagar, eller när snö och is 

smälter. Vattnet går då gott och väl upp till anklarna, och 

man söker givetvis att ta en omväg om pölen. Och man går 

då på högra sidan om pölen (när man kommer ner från 

Rålambsvägen), och där ska det finnas lite gräs och så. Men 

eftersom man blir tvingad att gå där så ofta, finns det just 

inget gräs kvar, utan det blir en jord- och lervälling man då 

måste gå i. När man nu ändå skall göra om parken, vore det 

bra att den här gropen, där pölen bildas, försvinner: kanske 

genom ett avlopp längst ner, eller att man höjer marken, så 

att det blir avrinning i stället för tillrinning av vattnet.  

 

- På det stora hela ett bra förslag att göra parken mer 

öppnare. Är dock lite kritisk på några detaljer: 

Det är väl onödigt med två lek-sitt-kubb i parken.  

Trattlurarna har en tendens att inte funka efter ett tag, 

eftersom barnen lägger saker i rören.  

Grill känns onödigt med tanke på att det rådde grillförbud 

hela sommaren och att det går mot liknade torrare klimat i 

framtiden. Varför ens uppmuntra det beteendet? Folk är 

ändå flexibla med portabla grillar.  Bra att det inte blir 

konstgräs, som visar sig inte vara miljövänligt.  

Boulebanan bra.  

Men vilka ska ha tillträde till odlingslådorna? Är det först 

till kvarn som gäller? Räkna med konflikt.   

 

- Grillen känns onödig. Vem sköter och gör rent den? Den 

kommer bara dra till sig ohyra i form och råttor och 

människor som inte bor här. Stor risk att det blir massa skräp 

slängt runt grillen. Vem städar upp det? Även risk för brand. 

Satsa på en liten fontän som i Paris istället, som porlar och 

skänker välbehag.  

Lurarna förstår jag inte syftet av. De är en onödig kostnad i 

sammanhanget och skapar kanske bara oljud.  

Bättre belysning viktigt!!!!  
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Sammanställning av synpunkter på 

upprustningsförslag, samråd hösten 2018 

 

En park ska ge lugn och ro från stadens brus. Parken är 

lungan på platsen och viktigt att det blir lugn och skönt 

istället för liv och bus.  

 

- Inte bra att ytan för inhägnad lekplats minskas. Många 

förskolebarn som besöker parken och de kommer få mindre 

yta att vara på. Förskolebarnen kommer inte släppas ut på 

gräsmattan.  

 

- Ytan för inhägnad lekplats blir mindre vilket inte är bra. 

Många förskolebarn som besöker parken och det kommer bli 

för trångt.  

 

- Vi önskar att man vid bygget av den nya Signalparken 

hägnar in lekplatsen, delar av den, för att de minsta barnen 

inte ska kunna ta sig ut. Vi önskar också att de finns flertalet 

bebisgungor, minst två. Samt att man inte använder samma 

sorts stora gungor som i Spårvägsparken då de inte går att 

gunga en person på dem, de tipper över. 

Inkomna synpunkter parksamråd 

Projektgruppen upplevde att samtliga besökare hade en generell 

positiv inställning till upprustningsförslaget. Nedan listas de 

synpunkter som kom in. Synpunkterna framfördes muntligt och 

antecknades på plats av projektgruppen.  

 

Utrustning och funktioner 

- Bra placering av grillen, längst bort från bostadshusen. 

- Babygungorna som finns på platsen idag är av en mycket 

bra modell, välj samma modell när det sätts dit nya. 

- Belysningen behöver förbättras.  

- Belysningen får inte störa närboende, dvs inte lysa in i 

lägenheterna.  

- Tak över de nya bänkborden vid grillen önskas.  

- Bra om kanter kring lekytor även kan användas för 

balanslek.  

- Tak vid lekplatsen önskas.  

- Toalett önskas.  

- Ej gummiplattor (gummi) under lekutrustningen, vill ha 

sand/flis.  

- Bollplan önskas.  

- Sittmöjligheter vid de stora träden i mitten vore trevligt.  

 

Vegetation 

- Träden är vackra och har ett stort lekvärde då barnen 

springer och leker emellan dem. Lek-/sittkubben i förslaget 

borde tas bort på den platsen.  
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- Träden är viktiga och måste bevaras.  

- Ta bort det stora trädet närmast SKB:s fastighet.  

- Ta bort stubben på förskolans gamla mark.  

- Bra med stor gräsyta för fri lek m.m.  

- Vinbärsbuskar önskas, bra för barnen.  

- Bihotell och växter som attraherar bin önskas.  

- Blommande perenner önskas.  

 

Övrigt 

- Önskar lösa picknick-bord och leksaker (typ bollar, rock 

ringar) som kan flyttas runt.  

- Skym parkeringshuset.  

- Gärna skydd mot punkthusen, mycket ljud från lekplatsen.  

- Problem med råttor vid dagens lekplats.  

- Skumt på kvällen, mörkt.  

- Mörkt i buskaget.  

Kommentarer på inkomna synpunkter 

Här följer sammanfattade kommentarer på inkomna synpunkter och 

hur olika intresseområden prioriteras. Framförallt de synpunkter 

som avviker från förslaget har kommenterats, det som redan är en 

del av förslaget diskuteras inte här. 

 

Utrustning och funktioner 

 

Grillen  

Projektgruppen bedömer att grillen bör prioriteras då det under den 

tidiga medborgardialogen kom fram att flera ville ha en grill i 

parken. Skulle det däremot bli jättemycket problem kan den tas bort 

och flyttas till någon annan park. Projektgruppen anser att fast grill 

är säkrare och miljövänligare än medhavda engångsgrillar. Skulle 

någon parkbesökare ändå föredra engångsgrill är det säkrare att 

kunna ställa den på den fasta grillen än att den hamnar på annan 

utrustning i parken. 

 

Sitt-/lekkubb 

Antal och placeringar kommer att ses över under projekteringen. 

Kubben är tänkt som identitetsskapande element för platsen, som 

ska locka till lek och vistelse även utanför den inhägnade 

lekplatsen. I förslaget finns kubben under träden och under 

projekteringen studeras placeringen vidare så att inte kubben skadar 

eller skymmer träden.  
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Trattar/lurar för lek 

Under projekteringen kommer modell av trattar/lurar ses över för att 

hitta en modell som förhindrar att saker slängs ner i dem. 

Trattarna/lurarna förstärker inte ljud och ska inte låta mer än annan 

lek. 

 

Gungor 

Önskemålet om flera babygungor är noterat och kommer att tas med 

till fortsatt arbete.  

 

Tak över grill och lekplats 

Projektgruppen anser att tak över grillen inte bör prioriteras med 

tanke på att det finns en osäkerhet kring hur väl grill lämpar sig på 

platsen. Tak/solskydd över sandlådan är prioriterat då små barn ofta 

sitter länge i sandlådan och behöver skyddas från stark sol. Träd 

som placeras rätt kan vara bra solskydd då de skuggar på sommaren 

men släpper igenom sol på vinterhalvåret. 

 

Offentlig toalett 

Det är i första hand de större parkerna, samt platser med större flöde 

av människor, som prioriteras vid anläggandet av offentliga 

toaletter. Trafikkontoret ansvarar för Stockholms stads offentliga 

toaletter. 

 

Fallunderlag 

Kommer att studeras vidare i projekteringen. Ambitionen är att i 

första hand använda naturmaterial som sand eller flis. Samtidigt 

måste parken bli tillgänglig för funktionsnedsatta och äldre. 

 

Fontän 

Projektgruppen bedömer att detta inte bör prioriteras på grund av 

begränsad budget och att andra element som utvecklad lek och 

grönska har efterfrågats i större utsträckning. 

 

Lös utrustning 

Projektgruppen är positiv till att placera lösa picknick-bord på den 

öppna gräsytan. Lös utrustning inom den inhägnade lekdelen ska 

begränsas för att bibehålla leksäkerhetskraven. Lös utrustning 

hamnar lätt inom fallskyddsområdena och ökar då risken för skador. 

 

Vegetation 

Förslaget anger att Signalparken även i fortsättningen ska vara en 

grönskande och lummig oas med många träd, blommande perenner 

och buskar. De stora träden är viktiga element i parken och ska 

sparas och nya träd kommer att planteras. Om något träd behöver 
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tas ned ska det ersättas. Val av växter kommer att studeras vidare 

under projekteringen. Projektgruppen ser positivt på förslagen om 

bärbuskar, kryddor och växter som attraherar bin och fjärilar. 

Projektgruppen är också positiv till utökad vegetation i söder för att 

göra fonden mot parkeringshuset mer grön. Spaljén i norr är 

föreslagen för att skapa viss avskärmning mellan lekplatsen och de 

närmast boende.  

 

Odlingslådor 

Inbjudan om att odla kommer gå ut till allmänheten. Skulle intresset 

bli väldigt stort kommer först till kvarn att råda samt att odlare får 

odla tillsammans. 

 

Övrigt 

 

Disponering av ytor 

Den inhägnade delen av parken föreslås minska, framförallt på 

grund av att den del som idag inte har någon lekutrustning kommer 

att ligga utanför staketet. Hela parken ska dock fungera för lek och 

vistelse. Parken ligger i ett skyddat läge från trafik och ska 

omgärdas av häckar. Den stora sammanhängande gräsytan är tänkt 

för lek och vistelse för barn och vuxna i alla åldrar. Där finns lek-

/sittkubben, berghällen och träd som kan locka till friare ”natur”-

lek. Den öppna gräsytan gynnar bollekar och spel. Denna synpunkt 

kommer dock att studeras vidare och projektgruppen ska se över 

ifall gränserna för den inhägnade lekytan kan utvidgas något.  

 

Övriga driftsfrågor 

Problemet med råttor är anmält till trafikkontorets skadedjursgrupp. 

Platsen utanför parken där det ofta samlas vatten ligger på gatumark 

och frågan är skickad till trafikkontoret för åtgärd.  

------------------------------------------------------------------ 

Kontakt 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning 

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden 

08-508 08 000 

kungsholmen@stockholm.se 

 

Följ projektet på:  

www.stockholm.se/signalparken  

 

http://www.stockholm.se/signalparken

