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Rosenlundsparken
Park och lekplats vid nya bostadshus 

Bostäder
Stockholmshem bygger två hus med hyresrätter.
JM bygger två hus med bostadsrätter.

Gator
Bjälbogatan, ny lokalgata med trädplantering.
Tideliusgränd, ny lokalgata.
Dubbelriktad gång- och cykelbana.
Parkväg.

Torg
Torg med planteringslådor och sittbar mur.

Grönytor
Sluttande gräsyta med trädplantering 
Pulkabacke med samlingsplats på toppen.
Sittplats med grönska. 

Lekplats
Småbarnslek och gungor. 
Sandlåda.
Samlingsplats med bänkar.
Lekyta med klätterlek och rutschkana.
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I samband med att nya bostadskvarter byggs ska 
Rosenlundsparken kompletteras och förnyas. 
Parken beräknas vara färdigställd år 2020.

Syftet med upprustningen är att göra parken mer 
tillgänglig och ge ökade möjligheter till lek. De öppna 
gräsytorna vidgas och skapar en bättre utblick över 
parken. Platser som tidigare upplevts som stängda 
och otrygga öppnas upp och görs mer tillgängliga. 

I den södra delen av parken byggs en ny lekplats. 
Den övre delen anpassas till de yngsta barnen och 
hägnas in så att den kan fungera som besöksmål för 
förskolegrupper. Här planeras småbarnslek, gungor 
och sandlåda. Den nedre delen av lekplatsen riktar 
sig till äldre barn med klätterlek och rutschkana. 

Cykelbanan som förbinder Grindsgatan med Magnus 
Ladulåsgatan rustas med separata gång- och cykel-
banor. För att man ska kunna nå den nya lekplatsen 
på ett säkert sätt är gångvägen separerad från cykel-
stråket. Gångvägens lutning är tillgänglighetsanpas-
sad och ringlar sig fram över bergsidan. 

Två nya gator anläggs. Den nya Bjälbogatan plante-
ras med träd och vid gångbanorna i väster anläggs 
nya planteringsytor med blommande buskar. Tide-
liusgränd anläggs i samma läge som parkvägen 
utmed kv Alnmåttet och blir gångfartsgata. 

Framför det befintliga kvarteret Linjalen anläggs en 
liten platsbildning med sittplatser och planteringslå-
dor. Torget runt det nya bostadshuset beläggs med 
betongplattor med inslag av granithällar. 

Som underlag för utformningen har en enkät skickats 
till boende i närområdet, samt skol- och parkleks- 
personal. På plats har gående och cyklisters rörelser 
studerats. Studier av hur ytorna används har också 
utförts på plats i parken.

Sektion genom lekplatsenstockholm.se/rosenlundsparken


