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Bakgrund
Signalparken i Marieberg är sliten och behöver rustas upp för 
att möta det växande behovet av attraktiva och välkomnande 
park- och lekmiljöer. Under 2018 kommer den tillfälliga 
förskolan i parken att tas bort, vilket gör att det finns ytterligare 
anledning att se över och förnya parken. Ett program, som 
anger inriktning och förslag på förnyelse, ska tas fram. För att 
få in underlag till hur parken ska utvecklas har allmänheten 
under en medborgardialog haft möjlighet att tycka till och lämna 
synpunkter om parken. 

Dialogperiod
4 april till 22 april 2018.

Dialogformer
Idéer och förslag har samlats in under ett dialogevent i parken 
samt via en webbenkät och mejl. Dialogeventet anordnades 
den 18 april klockan 15.00 till 18.00. På plats i parken fanns då 
representanter från Stockholms stad samt landskapsarkitekt-
konsulter. Det gick att framföra synpunkter genom att fylla 
i en enkät eller genom att prata med någon av projektets 
representanter. Barnen bjöds på frukt och saft och kunde 
också delta genom att hänga upp band i olika färger. Varje färg 
representerade olika teman och aktiviteter för den framtida 
parken. 

Dialogeventet annonserades i lokaltidningen Vårt Kungsholmen, 
via stockholm.se, stadsdelsförvaltningens Facebooksida samt 
genom affischer uppsatta ute i parken. Särskilda inbjudningar 
mejlades till verksamheter och förskolor i närområdet.

Webbenkäten publicerades på stadens webbplats stockholm.se/
signalparken och var utformad på samma sätt som den enkät 
som delades ut i parken under dialogeventet. 

Deltagande i dialogen
Besökare under dialogeventet: ca 76 st
Inkomna enkäter under dialogeventet: 41 st 
Inkomna webbenkäter: 9 st
Inkomna mejl: 2 st

Övriga underlag från allmänheten
I inventeringen av hur parken upplevs har vi tagit del av 
tidigare undersökningar som gjorts om den. Under 2012 
genomförde stadsbyggnadskontoret en enkätundersökning 
där allmänheten fick svara på frågor om hur de upplevde och 
värderade platser i Marieberg, bland annat Signalparken. 

Vi har även tagit del av Stockholms stads webbenkät ”Här 
leker vi!”, där privatpersoner, förskolor och skolor får ange hur 
de använder platser i staden och vad de tycker om dem. 

Stadsdelsförvaltningen fick under 2015 in ett medborgarförslag 
om att rusta upp parken, vilket också har tagits med i 
sammanställningen av inkomna synpunkter.

Hantering av synpunkter
Samtliga inkomna synpunkter och idéer har registrerats. I det 
här dokumentet har samtliga synpunkter sammanfattats och 
kategoriserats för att ge en bild av spridning, tyngdpunkter 
och engagemang. Dialogresultatet utgör underlag för framtida 
utvecklingsförslag för parken och för prioriteringar av åtgärder.



Vad händer nu?
Inkomna synpunkter blir ett av flera viktiga underlag till arbetet 
med att ta fram ett förslag till förnyelse av parken. I vårt fortsatta 
arbete kommer vi göra avvägningar och behöva prioritera 
mellan alla olika intressen som finns. Enligt projektets tidplan 
ska det finnas ett förslag till program framtaget hösten 2018 
och allmänheten kommer då att få möjlighet att tycka till om 
föreslagna åtgärder. Under slutet av hösten 2018 planeras 
programmet att tas upp och beslutas i Kungsholmens 
stadsdelsnämnd. Sedan följer projektering av bygghandlingar 
och åtgärderna är tänkta att genomföras under 2020. Under 
byggtiden kommer parken att behöva stängas av.

Projektgrupp
Trafikkontoret, Kungsholmens stadsdelsförvaltning och 
Nivå landskapsarkitektur. 

Kontakt
Följ projektet på stockholm.se/signalparken. Om du har frågor 
eller vill veta mer kontakta Kungsholmens stadsdelsförvaltning 
via mejl kungsholmen@stockholm.se eller telefon 08-508 08 00. 

Stort tack till alla som deltagit!

Era synpunkter är viktiga!

Foton från dialogeventet i Signalparken, 180418. Foto: projektgruppen



Dialogeventet
Under dialogeventet (2018-04-18) kom ca 46 vuxna och 30 barn. 
Besökarna fick hänga upp färgglada band som representerade olika 
teman och aktiviteter för den framtida parken. Alla färger blev valda, 
”lek” (7 röster), ”grönska” (6), ”lugn och ro” (6), ”rörelse” (5) och ”plats att 
samlas på” (4) är därför några av de teman vi arbetar vidare med. 

Vi fick in 41 enkäter under dialogeventet. Några fyllde i enkäterna 
tillsammans och det var möjligt att kryssa i flera av alternativen, vilket gör 
att summan under de olika rubrikerna varierar. Svar kom in från föräldrar, 
far-/morföräldrar och barn men även grannar och förbipasserande. 
De flesta svarande var 36-64 år och vi fick in nästan lika många svar 
från män/killar som från kvinnor/tjejer. I sammanställningen ingår även 
önskemål från de två mejl som kommit in till stadsdelförvaltningen samt 
nio webbenkäter. 

Sammanfattning av inkomna synpunkter
Hur ofta är du här?
35 personer svarade att de är i parken några gånger i veckan, 8 att de är 
i parken några gånger i månaden, 6 är i parken några gånger om året och 
4 svarade att de bara varit i parken någon enstaka gång eller aldrig har 
besökt parken. 6 personer svarande inte på denna fråga. 

Hur länge stannar du i parken? 
27 personer fyllde i att de var i parken en kort stund, 26 i en timme, 3 i två 
timmar och ingen svarade att de stannar i parken i tre timmar eller längre. 
6 personer svarande inte på denna fråga.

Varför går du hit?
33 personer kom till parken för att leka, 14 går bara igenom och 7 personer 
kom för lugn och ro. Några andra anledningar att komma till parken var 
för att ”idrotta”, ”solen”, ”för att vila benen”, ”ej blåsigt”, ”för att umgås med 
andra föräldrar/familjer”, ”för att leka med besökande barn”, ”för att det är 
på väg hem” och ”för att säga åt ’buset’ på kvällen.” 6 personer svarande 
inte på denna fråga.

Åsikter om parken
På följande sidor är inkomna enkätsvar och mejl sammanställda under 
några huvudrubriker där antalet streck anger hur många personer som 
uppgivit detta. Först förtecknas vad man anser ska vara kvar i parken, 
sedan vad som bör göras om och sist förslag på nya tillägg.

Jag definierar mig som:
Kvinna/tjej: 27 st
Man/kille: 23 st
Annan könsidentitet: -
Kan/vill ej uppge: -
Har ej uppgett: 8

Hur gammal är du:
0-5 år: 9
6-12 år: 5
13-18 år: -
19-35 år: 4
36-64 år: 25
65+ år: 15
Har ej uppgett: 1

Jag är:
Krabat: -
Barn: 9
Ungdom: -
Pedagog: -
Far-/morförälder: 9
Förälder: 12
Förbipasserande: 8
Granne: 11
Annan: 2
Har ej uppgett: 5



Vad är viktigt att behålla när parken ska rustas upp?

Ytor/Disposition:
Gräsyta (fotboll, fri lek, picknick)   IIIIIIII
Staketet (barnsäkerhet, trygg och säker miljö) IIIIIII
Lekplats      IIIII
Lä/ Lugn/ Ytor att sitta och reflektera   III
Ingenting      II
Det mesta är bra     I
Asfalterad yta (för rullstolar och rollatorer)  I
Öppen yta      I
Bra plats på helger     I  

Grönska:
Träden       IIIIIIIIII
Buskaget/ Djungeln/ Skogen    IIIIIIIII
Grönska/ Natur/ Vegetation/ Gröna känslan  IIIIIIIII

Utrustning:
Gungorna      IIIIIIIIIIIIIIII
Båten       IIIII
Parkbänkarna/ Bänkar    IIII
Rutschkana      IIII
Klätternätet      II
Klätterställning     I
Utrustning som fortfarande är fräsch    I
Sandlåda      I

Vad skulle du vilja göra om?

Disposition/ Programmering:
Trevligare sittplatser/ Fler bänkar och picknickbord   III
Se över belysningen/ Mer belysning     II
Ta bort lekplatsen, mycket barnskrik, exkluderande att ta upp 
stora ytor för lekpark, många familjer utan barn i området  II
Fler platser för olika åldrar/ Avdela så även äldre känner sig 
välkomna, berså, lugn och ro men utblick över lek   II
Mer tillgänglig, parken uppfattas som privat    I
Flytta leken från bostadshusen i norr     I
Bättre koppling norr-söder      I
Mer spännande miljö       I
Utrymmen för picknick      I
Något som skymmer DN-huset     I
Slippa se P-huset       I
Utnyttja solläget vid entréplats mot Expressen   I
Utnyttja grönytan mer, både för lek och lugn    I
Lägre buskar         I
Bort med buskarna i mitten      I
Flera små träd        I
Fräschare        I
Mer färg        I

Lek: 
Tydligare fokus för mindre barn, upplever att många parker i 
närheten riktar sig till större barn     II
Utöka lekplatsen       I
Större, roligare lekställning      I
Nya roliga lekbyggnader      I
Bättre sandlåda       I
Saker för barn, trevligt      I
Utnyttja gräsmattan och buskarna till hinderbana, labyrint  I
Plantera om “skogen” lägg till en “upptäckarkoja”   I



Vad skulle du vilja lägga till?

Grönska:
Grönska/ Natur      IIIIIII
Blommande perenner      IIIII
Blommande buskar      IIII
Odlingslådor       III
Blommande lökar/ Vårblommor    II
Bättre skötsel av gräsmatta     II
Avskärmning mot bostadshus     II
Fler höga träd och buskar (lummighet)   I
Fjärilsrestaurang      I
Konstgräsyta för fika      I
Buskar, träd, gräs och kanske lite lera   I
Små träd       I

Sittplatser:    
Sittplatser/ Bänkar/ Mysigare sittplatser/ Armstöd  IIIIII 
Sittplats under tak för skydd mot sol/regn   IIII
Liten pergola/ Paviljong/ Lusthus/ Tak för samling  III
Sittplats i solen      II
Bord        II
Plats för lugn och ro      II

Lek:
Klätterställning/ Spänning/ Mer för äldre barn  IIIII
Sandlåda (+ med plåtparasoll)    IIII
Klätterlek/ Klätterställning/ Klätterställning med nät  III
Fler babygungor      III
Bättre gungor, inte däckgungor, låga gungor   II
Stor gunga       I
Rutschkana        III
Cykelkarusell        II 
Annan design på lekutrustning/ Mer “unik” lekanläggning II
Inspireras av Bryggartäppan och Anders Franzens park I
Större båt för lek      I

Trädkojor       I
Lok/ bil        I
Saker som rör sig och låter     I
Lekhus med fönsterluckor     I
Stubbar i en ring       I
Fantasifulla djur/ insekter osv     I
Elefant med två tunnlar, rutschkana i snabeln, 
en trappa vid svansen      I
Tomat, gurka, morot, paprika att klättra på   I
Gungbräda       I
Mjukare underlag      I

Sport/lek:
Studsmattor       IIIII
Springa-hoppa-klättra, balans, hinderbana   IIII
Basketkorgar/ Låg basketkorg    III
Liten bollplan       II
Trapets       I
Skatepark       I
Bana för sparkcykel      I
Klättervägg       I
Fotbollsmål       I
Pingisbord       I
Isbana        I

Övrig utrustning:
Grillplats/ Grillplats med tak     IIIII
Fontän, vatten       II  
Pool, plaskdamm      I
Skräpkorgar       I

Övrigt:
Annat än lek/ Plats för alla att vistas på   IIIII
Bättre belysning      III
Grindar som är lättare att öppna/stänga   I
Fräscha upp       I
Konst, skulpturpark      I



Övriga underlag:
Medborgarförslag
I december 2015 inkom ett medborgarförslag om upprustning av 
Signalparken. I förslaget beskrivs att lekplatsen behöver förnyas och 
det föreslås ny belysning, en liten isbana och att en förstoring av parken 
söderut ska utredas. Kungsholmens stadsdelsförvaltning höll med om 
att det fanns behov av att se över och förnya lekplatsen i Signalparken 
och under stadsdelsnämndens sammanträde i mars 2016 beslutades att 
en upprustning av parken skulle prioriteras. Denna sammanställning av 
inkomna synpunkter är en första del i programarbetet för parken. 

Stadsbyggnadskontorets enkätundersökning
Stadsbyggnadskontoret genomförde 2012 en enkätundersökning där 
allmänheten fick värdera hur de upplevde olika miljöer och platser i 
Marieberg. Signalparken var en av dessa miljöer. Drygt 300 enkätsvar 
kom in. Förutom frågor om skötsel och att parken behöver rustas 
framkom bland annat att belysningen behöver ses över, att parken har 
ett tunt utbud av lekutrustning och att det ofta blir vattenpölar i parken 
vid regn. Signalparken beskrivs annars i undersökningen som en lugn 
oas, en grön lunga och som en trivsam promenadväg. Det framkommer 
också att gungorna är omtyckta och att det är bra med små lekplatser 
på lugna innergårdar med höga träd, mycket fåglar och grönska. Parken 
förklaras användas av många; förskolor på dagen, småbarnsföräldrar på 
helgerna, större barn tidiga kvällar och vid familjepicknickar. Läs mer om 
stadsbyggnadskontorets planer i Marieberg på stockholm.se/marieberg

Här leker vi!
Tre inlägg gällande Signalparken har inkommit till Stockholms stads 
webbundersökning ”Här leker vi!” under 2015, 2016 och 2017. Där 
framkommer att platsen besöks av förskolegrupper i närheten och att det 
ofta är flera barngrupper där samtidigt. Några problem som rapporteras är 
dåliga fallunderlag, brist på utrustning och att det saknas en sandlåda. Det 
som föreslås förbättras är bland annat bättre lekytor och bättre redskap 
för både yngre och äldre barn. Några fler synpunkter som framkom är att 
platsen används både för lek och lugn och ro och att det behövs bättre 
redskap för äldre barn samt mer lätthanterliga grindar.
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Några röster från dialogeventet:

Blommor

Grönska

Gungor
Sittplatser

Träden

Buskarna

Klätterställning

Gräsyta

Rutschkana

Lugn och ro
Staket

Plats för alla 
Lekplats

Belysning

Sandlåda
Elefant med två tunnlar

Tomat, gurka, morot, paprika som man kan klättra på

Picknick

Tillgänglighet


