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Bakgrund
Stockholms stad arbetar tillsammans med polisen för att skapa en
trygg och trivsam miljö kring Observatorielunden, dammen och
stadsbiblioteket. Ett nätverk med aktörer som på olika sätt arbetar i
och kring Observatorielunden bildades under våren 2018 och leds
av Norrmalms stadsdelsförvaltning. Övriga aktörer i nätverket är
förnärvarande trafikkontoret, fastighetskontoret,
kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kommunpolisen
från lokalpolisområde Norrmalm.
Dialog med allmänheten är en viktig del av arbetet med att utveckla
stadens offentliga platser och en dialogträff anordnades därför i
Observatorielunden i maj 2018. Det här är en sammanställning av
de synpunkter och frågor som inkom under dagen.
Tid och plats för dialog
Tisdag 29 maj 2018, klockan 15-18. Vid spegeldammen i
Observatorielunden.
Metod
Dialogträffen annonserades på stockholm.se och i
Stadsdelsförvaltningens månadsannons i lokaltidningen. Ute på
plats i parken fanns, en vecka innan, en stor skylt med information
om den kommande träffen.
Dialogträffen hölls i och vid ett tält, uppsatt vid parkens östra entré,
nära Pressbyrån och tunnelbanans station Rådmansgatan. På plats
fanns personal från Norrmalms stadsdelsförvaltning, polisen,
trafikkontoret och fastighetskontoret. Under hela eftermiddagen var
det möjligt för alla förbipasserande och besökare att stanna till,
prata med någon tjänsteperson eller kommunpolisen och lämna
synpunkter. Synpunktsformulär fanns tillhands att fylla i själv eller
med hjälp av personal.
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Parkmiljöavdelningen norra innerstaden
Sankt Eriksgatan 117
104 30 Stockholm
norrmalm@stockholm.se
stockholm.se

Deltagande
En strid ström av besökare och nyfikna kom förbi tältet under hela
eftermiddagen. Uppskattningsvis totalt 150-200 personer.
Inkomna formulär med synpunkter och idéer: 38 stycken.
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Övrig inkommen handling i from av skissförslag: 1 stycken
Inkomna förslag, synpunkter och frågor
Sammanfattning
De delar i parken som ansågs viktiga att behålla var träden, dammen
samt parkens övergripande struktur. Det framfördes att det är
angeläget att bevara och förbättra möjligheten till skate i dammen,
samtidigt som andra pekade på vikten av att fylla dammen tidigare
och inte anpassa den för skateåkare.
Flera deltagare vill se förbättringar längs Sveavägen i form av
farthinder, mindre trafik och åtgärder mot störande ljud. Önskemål
om en trivsammare och tryggare gatumiljö betonades.
I parken kom förslag på fler aktiviteter, fik, utegym och annat som
skapar liv och rörelse. Vikten av att ha naturliga gräsmattor och inte
hårdgjorda ytor eller konstgräs framfördes.
Många dialogdeltagare beskrev att en generell förbättring av
området behövs med mindre skräp, förstärkt belysning och en ökad
känsla av trygghet.
Sammanställning
Nedan följer en sammanställning av de idéer och frågor som kom in
under dialogträffen, de har delats in i olika teman och underrubriker
för en lättare överblick. Texter har kortats ner från de ursprungliga,
inlämnade formulären. Synpunksformulären finns inskannade och
registrerade och kan begäras ut i sin helhet från registraturen på
Norrmalm stadsdelsförvaltning
Att behålla
Trädbeståndet och annan befintlig vegetation.
Parkens ursprungliga tanke och form. Konceptet med Asplunds bibliotek i
samklang med parken och dammen.
Dammen och parkleken.
Dammen och träden.
Träden.
Möjlighet till skate i dammen. Att skejta i dammen när den är tömd är
resurseffektivt och fyller det tomrum som finns på Norrmalms avseende
skatemöjligheter.
Dammen.
Pilträden, de ger skugga.
Dammen ska vara damm inte tömmas för skateåkare.
Dammen och bibblan.
Bevara det gröna.
Bevara öppenheten och känslan av att "alla" får plats.
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Att förbättra, förändra eller lägga till
Trafik & gata

Bättre farthinder på Sveavägen
Tull, fartkamera, farthinder, bussfil och bättre cykelfil längs Sveavägen.
Gör gåfartsgata längs Sveavägen, förbi Observatorielunden.
Ta bort gatuparkeringar och smalna av.
Gör Sveavägen till en boulevard med förbättrad luftkvalité.
Farthinder.
Gör Svevägen till miljözon.
Stäng av Sveavägen och låt skejtarna åka där istället för i dammen.
Park & grönska

Plantera mellan dammen och gatan.
Större hundrastgård.
Mjuka stenar istället för vassa i bäckfåran.
Ett litet staket på toppen av muren så att man ej kan sitta där.
Mer sittplatser.
En skylt som informerar om alkoholförbudet runt dammen
Skyltar om vad det är för träd.
Flera "rum"
En trappa upp till Observatoriet.
Bibliotek & basarer

Växthus ovanpå basarerna.
Basarerna ska vara kulturinriktade.
Bättre ljus och mer bänkar på terrassen vid Stadsbiblioteket.
Bort med Mc Donalds.
Dammen

Dammen borde vattenfyllas tidigare.
Fontän eller gåstenar i dammen.
Ta bort vattnet, det gör barnen sjuka, bättre med skateboard. Eller en
fontän som ger cirkulation i vattnet.
Ingen damm, den går inte att hålla ren.
Fyll på vatten i dammen så fort grönskan kommer.
Belysning

Mer mysbelysning och färre mörka spots.
Mer belysning i träden
Aktivitet & innehåll

Tillskapa en grillplats och mer aktiviteter så som basket och fotboll.
Mer sittplatser och ett större kafé.
Mer saker som främjar aktivitet och kanske ett fik.
Möjlighet till yoga/pilates och utegym.
Rutschkanor.
Musik eller uppträdande i dammen.
Aktivera platsen. Töm dammen för att aktivera ytan.
En charmig glasskiosk.
Skateboard, utegym för äldre, lekplats.
Utegym.
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En skatepark på gaveln vid Handelshögskolan.
Trygghet & trivsel

Rondering i parken kvällstid
Gör så det känns tryggt.
Mer poliser och ordningsvakter på kvällen.
Området borde bli flottare
Mer städning
Allmän upprustning behövs.
Städa upp dammen
Annat

En ny byggnad i slänten bakom bäckfåran som knyter ihop den nedre
och övre delen. Byggnaden ska ha plats för kultur, fest och dans. En hiss
i byggnaden för att enkelt kunna ta sig upp på kullen.
Parkleken i privat regi.

Övriga synpunkter och idéer
Trafik & Gata

Vi störs av motorcyklister på Svevägen.
Vad gör staden åt problem med bilar som tävlar och väsnas längs
Sveavägen? Vill få återkoppling.
Störs varje helg av raggarbilar och motorcyklar. Omöjligt för oss som
bor att njuta från balkongen, uteserveringar eller från bänkarna vid
Spegeldammen.
Park & grönska

Om ett träd tas ner ska ett nytt återplanteras.
Inget konstgräs.
Viktigt med gräsmattor istället för hårdgjort.
Beskär inte stadsträden så kraftigt.
Konstgräs kan vara dåligt för vattnet.
Tänk på tillgänglighet, svårt med barnvagn på grusiga stigar.
Hundgården har blivit mindre
Om det går ‐ dämpa ljuset från Big Belly skräpkorgar.
Dammen

Det kan vara ett sommarjobb att hålla ordning i dammen.
Skejtarna förstör kanten på dammen.
Viktigt att dammen är vattenfylld så mycket som möjligt.
Belysning

Bra med den tillfälliga belysningen i träden.
Aktivitet & innehåll

Laga linbanan
Roligt med aktiva människor, typ skateåkare.
Aktivitet så som skateboard skapar trygghet i området.
Trygghet & trivsel
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Det är ett lite nedgånget område.
Mc Donalds måste ta mer ansvar för nedskräpning.
Mc Donalds drar till sig stök och oväsen.
Hindra eldning och matrester vid bäckfåran.
Det är en trygg plats, i alla fall dagtid.
Dålig skräphantering
Mc Donalds skräpar ner.
Se hundägare som en resurs, tex genom trygghetsvandringar.
Otryggt på kvällarna. Raggare och Mc Donalds är störande.
Gör platsen levande o tillgänglig för alla.

Fortsatt arbete
De inkomna synpunkterna kommer att behandlas i stadens
nätverksgrupp för Observatorielunden. De kommer att utgöra
underlag för det fortsatta arbetet och för planering av åtgärder.
För aktuella och kommande arbeten i och kring parken se
växer.stockholm,se/observatorielunden
Frågor?
Hör av dig till Norrmalms stadsdelsförvaltning
08-508 09 000
norrmalm@stockholm.se

