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Grönare Stockholm  TYCK OM Vårbergstoppen 

 

E-post 
På skyltarna som stod kvar till den 1 oktober lämnades en e-postadress till 
stadsutveckling.skarholmen@stockholm.se för synpunkter.  

Följande synpunkter har mailats in: 

 

2017.09.14 
Hej! 

Vårbergstoppen med omnejd är ett fantastiskt område. Planerna på att göra det till en stadspark får 
mig att fundera en del. Hur tänker man? Hur hårt ska området “tuktas”? 

Det är ju faktiskt som det lite vildvuxna och sparsamt planerade område det är just nu, som det är 
fantastiskt. 

Jag hoppas också att man i planeringen tänker på kostnaderna för underhåll. Se vad som hände med 
Grytan. Den rustades upp (vilket säkert kostade en hel del) och blev väldigt fin, likt något av ett 
konstverk.  Sedan räckte tydligen inte pengarna längre. Grytan övergavs, och i dag syns nästan 
ingenting av det fina som gjordes. Dessutom används den delvis numera som en depå för diverse 
avverkat ris. 

Jag uppmanar verkligen berörda att exploatera området varsamt och med omtanke! 

Med vänliga hälsningar 

XX, Vårbergsbo och granne med Toppen 

 

 

2017.09.29 
Några synpunkter från en som nästan dagligen besökt Vårbergstoppen under 20 år. Toppen har i dag 
stora naturvärden som bör bevaras. Ombildningen till park bör ske med varsamhet. Ta bort en del 
döda träd, störande sly och gräs som hindrar men spara fruktträd och blommande växter. Stör inte 
upplevelsen av utsikten med ovidkommande anordningar men komplettera med robusta sittplatser. 
Ställ upp rikligt med soptunnor och se till att de användes och töms. Ha löpande tillsyn, eventuellt med 
hjälp av någon lokal förening. Hindra med grindar och skyltar biltrafik till toppen. Gör klar trappan till 
"sydtoppen". Anordna lekplatser etc. i anslutning till den nya bebyggelsen. 

Med bästa hälsningar XX  
 

 

Vi tycker att: 
-  Utsikten bör gallras från skymmande buskar och träd 

- Döda träd bör tas bort med behåll det naturliga landskapet 

- Bra att toppen klipps 

- Ingen kommersialisering av området 

/ XX 
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