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Orienteringskarta
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objektsinDelning

naturområDen         s. 86
51. lunda gravfält/lunda bytomt
52. Område vid bergslagsvägen/lunda bytomt
53. Fagerstagatan/Domnarvsgatan
54. rissne skog och bromstensgluggen
55. sundby friområde
56. Flystaberget
57  Område vid gribbyvägen
58. Område vid ellen key-skolan
59. lillskogen vid antons backe och 
      ödledammen vid skogsbacken
60. bromstens fornborg

minDre naturkvarter
i solhem
70. sörgårdsvägen/bergslagsvägen
71. torulf 
72. gullriset/aralstigen 
73. utgårdsvägen/vinstavägen 
74. Område vid gläntan 
75. logvägen

i flysta
76. bindestrecket/vildmarksvägen
77. Fägringsbrinken/båtsman nähls väg  

i sunDby
78. gribbyvägen/biskötarvägen 
79. biodlarvägen
80. kompassbacken
81. Dagverksvägen/gamla bromstensvägen 
 
i bromsten
82. Mamrevägen 

parker / torg         s. 44
1. svandammen
2. Palmérsparken
3. Parkstråk bromstensvägen/bromstens idrottsplats
4. Parkstråk längs kronofogdevägen 
5. solhemsängens skola
6. Parkstråk parallellt med söderbergavägen
7. gunneboparken (gunnebogatan/Fagerstavägen)
8. byvägen/bergbostigen
9. branddammsängen
10. vikingaparken 
11. Park vid uppgårdsvägen
12. soltunet
13. Pilbågsparken
14. nyckelpigeparken (Flystagränd/johannelundsvägen)
15. Park vid småbrukarvägen 
16. Park vid sundbyskolan
17. gribbyparken 
18. bromstensparken
19. Fordonsparken
20. sundbydammarna (bällsta å-park)
21. Park vid bifrostvägen 
22. Parkstråk vid sörgårdsvägen/älvkvarnsvägen
23. bromstensplan

små grönytor blanD bebyggelse/ 
i vägmiljö
30. sörgårdsvägen mot torulfsvägen
31. kälvestavägen 
32. vindstigen/skymningsstigen 
33. vinstavägen/sörgårdsvägen
34. solhagavägen/stormbyvägen 
35. gribbyvägen/biskötarvägen 
36. Fristadsplan 
37. spångavägen/skygränd
38. spångavägen/skogslöparvägen

i solhöjDen
83. norrskensbacken
84. solhemsbackarna 
85. solhöjdsslingan/solskensbrinken
86. solhems hagväg/spånga kyrkväg 
87. kilar mot tenstadalen

vägområDen        s.106 
90. bromstensvägen
91. sörgårdsvägen
92. avestagatan
93. spånga kyrkväg
94. Duvbovägen
95. spångavägen

övriga               s. 106 
100. kvarnen 
101. skogsparti vid allmogevägen
102. naturområde vid arrendevägen/småbrukarvägen
103. Mellangårdens bollplan

pågåenDe oCh planeraDe 
projekt         Del 1       s. 15 
spånga Centrum 
bromstens industriområde



44 PARKPLAN SPÅNGA 2010  DEL 2  

15

31
32
33

34

35
39

38 36

3720

rinkeby

rissne

hjulsta

tensta

bällsta

nälsta

kälvesta

järFälla

vällingby

30

1

2

23

3

4

5

7

8

9

10
11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

6

22



45PARKPLAN SPÅNGA 2010   DEL 2   

parker oCh torg

1. svandammen
2. Palmérsparken
3. Parkstråk bromstensvägen/bromstens idrottsplats
4. Parkstråk längs kronofogdevägen 
5. solhemsängens skola
6. Parkstråk parallellt med söderbergavägen
7. gunneboparken (gunnebogatan/Fagerstavägen)
8. byvägen/bergbostigen
9. branddammsängen
10. vikingaparken 
11. Park vid uppgårdsvägen
12. soltunet
13. Pilbågsparken
14. nyckelpigeparken (Flystagränd/johannelundsvägen)
15. Park vid småbrukarvägen 
16. Park vid sundbyskolan
17. gribbyparken 
18. bromstensparken
19. Fordonsparken
20. sundbydammarna (bällsta å-park)
21. Park vid bifrostvägen 
22. Parkstråk vid sörgårdsvägen/älvkvarnsvägen
23. bromstensplan

små grönytor blanD bebyggelse/ 
i vägmiljö
30. sörgårdsvägen mot torulfsvägen
31. kälvestavägen 
32. vindstigen/skymningsstigen 
33. vinstavägen/sörgårdsvägen
34. solhagavägen/stormbyvägen 
35. gribbyvägen/biskötarvägen 
36. Fristadsplan 
37. spångavägen/skygränd
38. spångavägen/skogslöparvägen



Nyanlagda planteringar.

Svandammen sedd från väster.

storlek:  Ca 0,4 Ha
karaktär:  Finpark/prydnadspark
soCiala värDen:   Blomprakt, grön oas, sitta i solen, 
promenader, ro, vattenspegel
kulturhistoriska värDen:  Kulturhistoriskt intressant park, 
konstverk
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N

beskrivning
Svandammen är Spångas finpark. 
utmärkande är den karaktäristiska 
dammen, formad som ett 
evighetstecken, omgiven av klippta 
gräsytor, blommande buskage och 
blomsterplanteringar. vid dammens 
östra sida står bronsstatyn ”kvinna” 
av lennart källström, uppförd 
1971. Parken har funnits sedan 
lång tid tillbaka och en omfattande 
upprustning genomfördes 2008-2010 
utifrån ritningar av erik glemme, 
daterade 1953. i delar av det praktiska 
renoveringsarbetet involverades en 
grupp brukare. 

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 
upprätthåll nuvarande skötselnivå. 

1. svanDammen

1. Svandammen  2. Sittplatser  3. Öppen gräsyta

1

2

2

3



Trampstenar erbjuder smitväg över dammen.

Gångväg och trädrad i parkens norra del.

åtgärDsförslag

•	 Fortsätt upprustning av planteringar tillsammans med brukare.
•	 Se över och föryngra trädbestånd. 
•	 Renovera dammbotten. 
•	 Måla planteringsavgränsare.

47PARKPLAN SPÅNGA 2010  DEL 2  parker oCh torg   

analys
svandammen är efter den senast 
genomförda upprustningen i 
mycket gott skick. Med sin 
genomarbetade gestaltning och sina 
rika blomsterplanteringar är den ett 
unikt inslag i stadsdelen. skötselnivån 
är idag hög och parken bör även 
fortsättningsvis vara prioriterad. ett 
antal askar är i dåligt skick och bör på 
sikt ersättas med nya träd. Dammens 
botten är i dagsläget asfalterad och 
pengar har sökts för en renovering 
av dammen där bottenmaterialet byts 

ut mot betong. asfalten gör dels att 
vattnet upplevs som mörkt och dystert, 
dels läcker den. 
involverandet av brukare i 
anläggningsprocessen är ett bra 
sätt att sprida kunskap om parkens 
historia och ett fortsatt samarbete 
med brukargrupper är en möjlighet 
att skapa engagemang för stadsdelens 
parker.



Parkens öppna gräsyta ramas in av ett friväxande buskage

Nyare lekutrustning
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2. palmérsparken

storlek:  Ca 0,9 Ha
karaktär:  Kvarterspark/lekplats

soCiala värDen:  Bollspel, grön oas, sitta i solen, lek, picknick, ro

beskrivning
Palmérsparken är tydligt indelad 
i zoner. Parkens västra del är en 
större öppen gräsyta avgränsad mot 
omgivningarna med ett friväxande 
buskage i en båge. längs buskaget 
står parkbänkar utplacerade. 
I nordöstra delen återfinns en 
stängselomgärdad bollplan i grus. 
Denna är förberedd för att användas 
som skridskobana vintertid, och spolas 
om vintern. I sydöstra hörnet finns en 
lekplats med traditionella lekredskap 
såsom gungställning, klätterborg, 
sandlåda och gungdjur. lekdelen 
har 2008 expanderats mot väster 
och kompletterats med fler gungor, 

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 
utveckla lekplatsens identitet samt möjligheten till spontanidrott.
upprätthåll nuvarande skötselnivå. 

N

1. Gräs  2. Buskage  3. Bollplan  4. Lekplats

2
3

4

1



Lekplatsen

Gångstråket genom parken kantas av ett varierat trädskikt

åtgärDsförslag

•	 Komplettera	lekplatsen	med	fler	småbarnsgungor	samt	
lekredskap som förstärker platsens identitet.

•	 Utveckla området kring bollplanen till en mer attraktiv plats med 
sittmöjligheter och parkkvaliteter.
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bl.a. en s.k. kompisgunga och en 
småbarnskarusell. I parken finns även 
en målkorg för frisbeegolf. Parken har 
ett uppvuxet och varierat trädskikt.

analys
Palmérsparken är relativt stor och 
har en tydlig parkkaraktär, vilket 
är ovanligt i stadsdelen. soffornas 
utformning (stockholmssoffan) bidrar 
till känslan av en finare parkmiljö. 
lekplatsen har ett varierat utbud och 

den stora gräsmattan uppmuntrar också 
till springlek och spontant bollspel. 
Parkdelen, idag gräs och buskar, skulle 
kunna ges ett lyft innehållsmässigt. 
Parken är överlag välskött och ger ett 
omhändertaget intryck. 



Plank avgränsar industrin Spångaån

åtgärDsförslag

Förbättra överblickbarhet för 
ökad trygghet genom att:
•	 Se över belysning - belys 

inte bara gångväg utan även 
sidoytor.

•	 Riv buskage vid planket. 
Ersätt ev. med klätterväxter.

•	 Skapa avgränsning mot 
industrier i öster - stängsel 
med klätterväxter eller lägre 
plank.
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N

beskrivning
ett smalt grönt stråk från 
bromstensvägen, genom 
industribebyggelsen och över 
spårområdet utgör en viktig koppling 
mellan sundby/Flysta och bromsten. 
ett högt träplank avgränsar stråket 
från industribebyggelsen i väster. 
klippta gräsytor kantar gångvägen, 
buskage är planterade vid planket 
och en trädrad växer längs spåren. 
i öster är ett rörigt och skräpigt 
industriområde närmsta granne. längs 
stråket finns bänkar och belysning. 

analys
Då det här stråket är en av ett 
fåtal övergångar över spårområdet 
används  det frekvent såväl dagtid 
som kvällstid. i dagsläget upplevs 
passagen dock som trång, mörk och 
rörig. träplanket är nedklottrat och 
bryter den visuella kontakten med 
omgivningarna på ett sätt som bidrar 
till otrygghet. buskar skulle kunna 

ersättas med klätterväxter vid planket 
för att förbättra sikten. belysningen 
längs stråket bör ses över. generellt 
bör inte bara gångvägen belysas utan 
framför allt sidoytor och plank, då 
överblickbarheten bidrar till trygghet.
industriområdet i öster skulle kunna  
avskärmas från stråket med stängsel 
och klätterväxter.

3. parkstråk bromstensvägen/bromstens iDrottsplats

storlek:  Ca 0,5 Ha
karaktär:  Parkstråk
soCiala värDen:   Promenader, sitta i solen

mål
utveckla till en tryggare och mer attraktiv parkmiljö.

1. Övergång över spårområde  2. Spångaån  3. Plank

bromstensvägen

1

2

3

3



Gång- och cykelvägen (2) Boulebanan (1)

åtgärDsförslag

•	 Utvärdera framtaget 
program för upprustning. 
Revidera eller ta fram ett 
nytt program. Parkstråkets 
parkkaraktär bör utvecklas 
med	bl.a.	fler	sittplatser,	
eventuellt	fler	boulebanor,	
ytterligare aktiviteter i 
anslutning till bouleplaner 
etc. Genomför programmet. 

•	 Flytta återvinningsstationen 
för att undvika skador på 
gräsmattan.

•	 Tillför blomsterprakt.

någon gång efter 2015. vid en 
upprustning är det viktigt att värna 
om platsens koppling till spånga 
Centrum.
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4. parkstråk längs kronofogDevägen

beskrivning
långsträckt parkstråk längs 
kronofogdevägen, där en separat 
gång- cykelbana är förlagd en bit in i 
parken. Platsen består till största delen 
av en öppen gräsyta, där trädrader 
utmed den angränsande parkeringen 
samt spridda grupper av träd längs 
gatan ger struktur och varierad 
grönska. en boulebana kantas av ett 
mindre buskage och en parksoffa. 
I söder finns en återvinningsstation 
placerad mellan gata och park. 
Parken är även flitigt använd för 
hundrastning.

analys
Parken är populär bland boulespelare. 
idag har denna parkremsa karaktären 
av stråk men den skulle vinna på att 
utveckla en tydligare parkkaraktär. en 
upprustning planeras i samband med 
bostadsbyggande på kv. hedvig 19

mål
Utveckla till stadsdelspark med tydligare parkkaraktär och fler aktivitetsytor.

storlek:  Ca 6,5 Ha

karaktär:  Park/stråk

värDen:  Blomsterprakt, boule, cyklel, grön oas, promenader, 
spontant bollspel

N1. Boulebana och motionsredskap  2. Gång- och cykelväg  3.Returstation 
4. Kv. Hedvig 19

1

3

2

4



Platsen avgränsas med en mur från Avestagatan.

Amfiteatern
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5. solhemsängens skola

beskrivning
relativt nyanlagd plats som bildar 
ett entrétorg till solhemsängsskolan. 
gräsytor i mjukt rundade former 
omger en större grusyta. i grusytan 
står ett antal spridda lönnar och mellan 
dessa är stora stenbumlingar, bänkar 
och belysningspollare utplacerade. i 
den västra delen finns en amfiteater, 
byggd av grova granitblock och 
smågatsten, med spaljéer i grålackat 
stål för klätterväxter. Platsen avgränsas 
mot gatan med en mur av granit.

analys
Platsens lite modernare formspråk 
är unikt i spånga. stenbumlingarna 

mål
utveckla platsen till en attraktiv och värdetät kvarterspark.

storlek:  Ca 0,2 Ha
karaktär:  Parktorg i anslutning till skola
soCiala värDen:  Mindre evenemang, ro, sitta i solen

N

1.	Parktorg		2.	Amfiteater		3.	Entré	till	skolbyggnad

1

2
3



Parktorget med bänkar, träd och belysningspollare.

åtgärDsförslag

•	 Ta fram nytt program för gestaltning i samråd med boende 
och skolan. Platsens utformning måste ses över för att öka 
vistelsevärdet och skapa en attraktiv park för barn och vuxna. 
Genomför programmet. 

I väntan på nytt program:
•	 Byt ut skadade träd.
•	 Komplettera	planteringar	vid	amfiteater	med	nya	klätterväxter.
•	 Avveckla	plantering	bakom	amfiteater.
•	 Se över belysning.
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och bänkarna har ett visst värde 
för såväl spontan lek och som 
informella sittplatser för skolans 
elever, men används inte i någon 
högre utsträckning. Amfiteatern 
känns grov och ogästvänlig, särskilt 
då klätterväxterna inte tagit sig. 
belysningsstolpar och  pollare är 
många och tar till viss del över 
intrycket. Ett flertal av träden mår 
dåligt och perennytorna har delvis 

övertagits av ogräs. Planteringarna bör 
kompletteras med mer snabbväxande 
klätterväxter.

Platsen upplevs som något isolerad 
och skiljer ut sig från sin omgivning. 
Formgivningen bör ses över för 
att öka vistelsevärdet och attrahera 
besökare. 



Öppna gräsytor och buskage. Ställverket är ett påtagligt inslag i miljön.

åtgärDsförslag

•	 Komplettera med ytterligare 
avskärmande vegetation mot 
ställverket.

•	 Byt de bänkar och 
papperskorgar som är 
undermåliga.

•	 Förbättra kopplingen över 
stadsdelsgränsen, mot 
Vällingby/Nälsta.
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6. parkstråk parallellt meD söDerbergavägen

beskrivning 
Parallellt med söderbergavägen, 
mellan bebyggelsen och ett ställverk 
går en gång- och cykelväg som sedan 
fortsätter västerut längs dalgången 
mellan bromma och spånga. Området 
är ett grönt parkstråk med klippta 
gräsytor, gräsremsor, buskage och 
dungar med träd. Längs stråket finns 
parkbänkar och belysning. ställverket 
är delvis avskärmat med vegetation.

analys
Parkstråket upplevs som isolerat och 
otryggt. bänkar, papperskorgar och 
belysningsstolpar är slitna och delvis 
nedklottrade och området är skräpigt. 
ställverk och kraftledning är mycket 
påtagliga inslag i miljön. 

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 
upprätthåll nuvarande skötselnivå. 

storlek:  Ca 11,5 Ha
karaktär:  Parkstråk
soCiala värDen:  Bollspel, sitta i solen

N

1. Ställverk  2. Buskage 3. GC-väg  

söderbergavägen
1

22 3



Boulebana och sittplatser. Utsikt mot Spångadalen och Tensta.

åtgärDsförslag

•	 Upprätthåll nuvarande 
karaktär och skötselnivå. 
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av asfalt är något slitna men i övrigt 
är parkens utrustning nyligen utbytt. 
Parken används flitigt, särskilt 
lunchtid, av de som arbetar i området. 
Parkens boulebana ger platsen en egen 
karaktär och särprägel.

7. gunneboparken (gunnebogatan/fagerstagatan)

beskrivning 
kvarterspark som är ett välkommet 
inslag i ett annars monotont 
verksamhetsområde med lätt industri 
och kontor. en öppen gräsyta 
avgränsas tydligt mot omgivning med 
täta friväxande buskage. ett varierat 
trädskikt, blomsterrabatter och urnor 
med blomster bidrar till en grönskande 
karaktär. I parken finns också en 
boulebana och sittplatser i form av 
parksoffor och bänkbord.

analys
Parken är en väl utformad grön oas i 
den annars monotona och storskaliga 
bebyggelsen. Den är rumsligt 
avgränsad från omgivningen men 
har samtidigt visuell kontakt med 
spångadalen och tenstas bebyggelse. 
Det varierade växtmaterialet bidrar till 
ett omhändertaget intryck. gångytorna 

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 
upprätthåll nuvarande skötselnivå. 

storlek:  Ca 0,4 Ha
karaktär:  Kvarterspark
soCiala värDen:  Blomprakt (i urnor), boule, grön oas, picknick,  
ro, sitta i solen, utsikt

N

1. Boulebana  2. Buskage  3. Elcentral  

12

2

3



Sittplatser med buskage i ryggen. Varierat trädbestånd.

•	 Byt ut eller gallra buskage i 
anslutning till sittplatser.

•	 Skapa tydligare avgränsning 
mot parkering i väster med 
t.ex. lågt buskage. 

•	 Byt	ut	befintliga	bänkar	och	
bord mot nya bänkbord.

åtgärDsförslag
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8. byvägen/bergbostigen

storlek:  Ca 0,25 Ha
karaktär:  Kvarterspark
soCiala värDen:  Grön oas, picknick, ro

beskrivning
liten kvarterspark som utgörs av en 
öppen gräsyta omgiven av träd. ett 
friväxande buskage av vresros och 
en trädrad avgränsar parken från den 
intilliggande cykelbanan. en liten 
grusyta med bänkar och bänkbord 
är placerad med buskaget i ryggen. 
Parkens trädbestånd är varierat med 
bl.a. avenbok, fågelbär och kaukasisk 
vingnöt.

analys
Parken är sliten och saknar tydlig 
karaktär. buskaget är yvigt och 
utrustningen bör ses över. Platsen 
är väl avgränsad mot omgivande 
vägar och villatomter, men delvis 
öppen mot parkeringsplatsen i väster. 
en tydligare avgränsning med t.ex. 
buskage skulle bidra till en starkare 
rumskänsla. Parken har potential att 
bli en trivsam liten grön oas, men 

behöver bearbetas i sin utformning för 
att kännas mer omhändertagen.

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 
upprätthåll nuvarande skötselnivå.

N

1. Buskage  2. Grusyta med sittplatser  3. Smitväg  4. Parkering

1

2

34



Lekmiljö bland träd och stenar (2) Vy mot den öppna gräsytan (1)

åtgärDsförslag

•	 Fortsätt påbörjat arbete med 
att utveckla lekmöjligheter.

•	 Komplettera	med	fler	
sittplatser och med 
hängmattor i anslutning till 
fruktträd.
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9. branDDammsängen

storlek: 0,4 Ha

karaktär:  Kvarterspark

värDen:  Grön oas , pick-nick, ro, spontant bollspel, naturlek

beskrivning
liten kvarterspark med lätt skålad 
öppen gräsyta i den norra delen. På en 
kulle med berg i dagen växer tall, ek, 
lönn och hägg. I södra delen finns en 
gräsyta med fruktträd.

analys
kvartersparken utgör ett välkommet 
inslag i bebyggelsen. Parken upplevs 
som välskött och ombonad. kullen 
med träd, flerstammiga buskar och 
berg i dagen har ett högt lekvärde. 
ett stängsel mot omgivande tomter 
kommer att sättas upp och det finns 
en ambition att utveckla parken 
genom att tillföra bl.a. hängmattor i 
anslutning till fruktträden. hängmattor 
skulle på ett positivt sätt förstärka 
karaktären av fruktlund. Parken kan 
på sikt med fördel också utformas för 
mer lek genom tillförsel av ytterligare 
lekfunktioner. 

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 

N

1. Buskage  2. Grusyta med sittplatser  3. 1. Öppen gräsyta  2. Kulle m träd och berg i dagen  3. Gräsyta m fruktträd

2

1

3



Lekutrustning som anknyter till parkens tema.

Naturlek
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10. vikingaparken

storlek:  Ca 0,7 Ha 
karaktär:  Kvarterspark
soCiala värDen:  Bollplan, grön oas, lek, picknick, naturlek
kulturhistoriska värDen:  Närhet till fornlämningar

beskrivning
en av spångas största lekparker, med 
stor öppen gräsyta, lekutrustning och 
gestaltad naturlek. i norr, angränsande 
till Lunda gravfält, finns en lång 
gungställning och en yta med bakbar 
sand och bänkar. i nordvästra hörnet 
finns en klätterborg omgiven av 
friväxande buskage. en balansbana 
leder vidare till en hängbro och 
en klätterorm. Parkens västra kant 
utgörs av buskage av bl.a. pil, i 
vilken man anlagt träspänger och 
lekstigar som ett komplement till 
den mer traditionella leken. vid en 
gräskulle intill balansbanan finns en 
sandlåda i form av en skeppsättning. 

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden.
upprätthåll nuvarande skötselnivå.

1. Tennisplan  2. Lekutrustning
N

1

2

2

2

2



Tennisbana i anslutning till parken.

Gungställning

åtgärDsförslag

•	 Fortsätt arbetet med att utveckla lekplatsens identitet och 
fornminnestema.

•	 Ta fram en skylt som informerar besökaren om lekplatsens 
fornminnestema.

•	 Komplettera	med	fler	bänkbord.
•	 Plantera skuggivande träd i anslutning till sandlek. 
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i anslutning till lekplatsen ligger en 
tennisbana omgärdad av stängsel. ett 
samarbete är inlett med stockholms 
stadsmuseum för att utveckla parken 
till en fornminneslekplats. 

analys
Parken är generös till sin storlek och 
erbjuder möjligheter för spontant 
bollspel, pick-nick och evenemang. 
lekutrustningen är fantasifull och 
den anlagda naturleken har ett mycket 
högt lekvärde. Parken har ett högt 
vistelsevärde för såväl barn som 

ungdomar och vuxna. bättre och 
mer varierade sittmöjligheter, i form 
av t.ex. bänkbord, skulle ytterligare 
kunna öka den omhändertagna 
känslan. 

För att informera besökare om 
platsens historia och inspirera till lek 
kan ett skyltmaterial riktat mot både 
barn och vuxna tas fram. ytterligare 
träd i anslutning till gungorna 
skulle skänka skugga under varma 
sommardagar.



Lekplatsen sedd från öster.

Gångstråk från Lundagravfältet.
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11. park viD uppgårDsvägen

N

storlek:  Ca 0,8 Ha
karaktär:  Kvarterspark/lekplats
soCiala värDen: Lek
kulturhistoriska värDen:  Fornlämning

beskrivning
lekplats med klätterborg, gungbräda, 
sandlåda och trampkarusell. stora 
delar av ytan är asfalterad, men belagd 
med gummiplattor i fallskyddszoner. 
Den öppna hårdgjorda ytan omges 
av gräsytor med strödda träd och 
buskage. Sittplatser finns i form av 
parksoffor och bänkbord. lekplatsens 
västra del är kuperad och på en höjd 
som nås via en åsnestig finns en 
gungställning. lekplatsen angränsar 
åt detta håll mot kuperad naturmark 
där en fornlämning av ett stort gravfält 
ligger.

mål
utveckla lekplatsens identitet och bredda parkens målgrupp genom att 
komplettera med boulebana. 

1. Lekplats  2. Gungor

2 1



Gungställning på en höjd i anslutning till naturpartiet.

åtgärDsförslag

•	 Gör tillägg som ger lekplatsen en tydligare egen identitet.
•	 Byt	gummiplattor	mot	barkflis	under	gungställning.
•	 Plantera träd på den öppna ytan.
•	 Måla delar av asfaltytan med linjefärg.
•	 Utred möjligheten till och intresset för en ny bouleplan.
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analys
De hårdgjorda ytskikten samt 
åsnestigen är i behov av översyn. 
lekutrustningen är av standardutbud 
och platsen saknar egen identitet. 
Med sina varierande höjdförhållanden 
och sin gröna inramning finns dock 
goda förutsättningar att bli en trevlig 
kvarterpark. Fallskydd av gummi 
under gungor kan bytas mot sand för 
ett mjukare intryck och en målning av 
asfaltytor är ett sätt att enkelt fräscha 
upp och ge identitet. ytterligare träd 

skulle kunna planteras för att skänka 
skugga under varma dagar.

Möjligheten att anlägga en boulebana 
kan utredas.

Lekplatsens asfalterade yta med lekredskap.



Bad i plaskdammen en sensommardag.
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12. soltunet

storlek:  Ca 0,4 Ha
karaktär:  Kvarterspark/sommarparklek
soCiala värDen:  Djurhållning, grön oas, lek, picknick, sitta i 
solen, sommarservering, vattenlek

beskrivning
soltunet är en lekplats med 
parkleksverksamhet sommartid. 
Parken är nyligen upprustad med 
ny lekutrustning och en gärdesgård 
som avgränsar mot omgivande 
gator. ytor och gångar av stenmjöl 
omges av gräsytor och formade 
gräskullar. lekutrustningen varierar 
från standardutrustning med gungor, 
sandlek och gungdjur till mer 
unika inslag såsom måsskulpturer, 
lekkojor och en elefantrutschkana. 
ett viktigt inslag i parken är den 
fina plaskdammen. Lekplatsen 
avgränsas mot omgivande vägar 
delvis av gärdesgården, delvis av 

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden.
upprätthåll nuvarande skötselnivå.

N

1.	Plaskdamm		2.	Förråd/café		3.	Lekplats

1

2

3



En blandning av lekprodukter och platsbyggda lösningar skapar identitet.

Gärdesgård och nätstängsel mot Kälkbacken.
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lågt nätstängsel. soltunet ligger intill 
spånga gymnasium som har grisar 
och getter i inhägnader i anslutning till 
parken. 

analys
Parken har ett högt vistelsevärde för 
såväl barn som vuxna. blandningen av 
stora uppvuxna träd och nyplanterade 
kärrekar, samt de många bänkarna och 
bänkborden bidrar till en ombonad 
parkkaraktär. lekutrustningen är 
varierad och uppmuntrar till olika 
typer av lek och attraherar många 
olika åldersgrupper. Plaskdammen 

åtgärDsförslag

•	 Renovera plaskdammen.
•	 Förbättra belysningen.

utnyttjas flitigt under sommarhalvåret. 
träd och buskar kommer att planteras 
vid gränsen till spångahallen och ett 
nytt pumphus kommer att byggas i 
anslutning till dammen under år 2010.



Gungställning och elcentral.

Fruktträden ramar in parkens skålade gräsyta.
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beskrivning
kvarterspark som till största delen 
utgörs av en öppen, lätt skålad gräsyta 
avgränsad mot omgivande gator med 
uppvuxna fruktträd. Mot villatomterna 
i norr och väster återfinns dungar 
av lövträd såsom ek och björk. i 
parkens norra del finns en lekplats 
med en rosamålad klätterborg och 
en gungställning i en yta av strid 
sand. i gräsytan i direkt anslutning 
till lekplatsen står två gungdjur. 
Parksoffor står placerade med utblick 
över lekplatsen. Mellan lekplatsen och 
Pilbågsvägen finns en elcentral, som 
delvis är inbäddad i grönska.

13. pilbågsparken

storlek:  Ca 0,2 Ha
karaktär:  Kvarterspark/lekplats
soCiala värDen:  Grön oas, lek, picknick, ro, sitta i solen  

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 
upprätthåll nuvarande skötselnivå.

N

1. Skålad gräsyta  2. Fruktträd  3. Lekplats   4. Elcentral

1

2
2

3

4



Lekplatsens rosamålade lekborg skapar identitet.

I parkens norra del finns en lekplats.

åtgärDsförslag

•	 Fortsätt utveckla lekplatsens tema och identitet.
•	 Komplettera med bänkbord.
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analys
Parken är väl utformad och känns 
omhändertagen i sin enkelhet. Den 
stora öppna gräsytan är en värdefull 
arena för spontant bollspel och 
springlek. lekplatsen har getts en egen 
identitet bl.a. genom den rosamålade 
lekborgen, som kommer att 
kompletteras med prinsesskrona och 
svetsade vimplar. ansatsen till temalek 
härrör från namnet Pilbågsvägen 
och kan ytterligare förstärkas vid 
framtida kompletteringar. även 
den intilliggande elcentralen kan 

inkluderas i lekplatsen på ett sätt som 
inbjuder till rollek.



Stora stenblock ger högt lekvärde.

Omgivande flerbostadshus har gårdar som ansluter till naturkvarteret.
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beskrivning
i en glänta i ett lummigt lövskogsparti 
intill flerbostadshuskvarter ligger 
denna lilla lekplats. i en större 
sandyta står en gungställning, en liten 
rutschkana, en sandlåda och gungdjur 
i form av en nyckelpiga. i anslutning 
finns ytterligare gungdjur. Lekytan 
är omgärdad av täta busksjok. i 
skogskvarteret finns en grupp mycket 
stora stenblock. ett gångstråk med 
parksoffor leder förbi lekplatsen. 
Parken ligger på en fornlämning i 
form av ett sentida torpställe

14. nyCkelpigeparken (flystagränD/johannelunDsvägen)

storlek:  Ca 1,2 Ha
karaktär:  Kvarterspark/naturkvarter/lekplats
soCiala värDen:  Lek, naturlek, ro
kulturhistoriskt värDe: Fornlämning

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 
upprätthåll nuvarande skötselnivå. 

N1. Lekutrustning  2. Stenblock  
R. Fornlämning (täcker större delen av parken)

1

2



En ansats till ett naturtema finns i valet av lekutrusning.

Lekplatsen i en glänta i naturkvarteret.

åtgärDsförslag

•	 Fortsätt utveckla lekplatsens tema och identitet. 
•	 Byt gungdjuren av plast mot nya med anknytning till platsens 

tema.
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analys
skogspartiet har ett mycket högt 
lekvärde i sig med sina stora stenblock 
och varierade vegetation. lekplatsen 
är enkel men fungerar väl. en ansats 
till ett naturtema med nyckelpigor 
har påbörjats och kan med fördel 
förstärkas. gungdjuren av plast skiljer 
sig i karaktär från övrig utrustning och 
skulle kunna bytas ut. 



Lekplatsen i vinterskrud.

Parkens öppna gräsytor med lekplatsen i bakgrunden.
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beskrivning
kvarterspark som till största delen 
består av en öppen gräsyta med ett 
fåtal strödda träd. i parkens västra del, 
angränsande mot den intilliggande 
förskolan, finns en gräskulle. 
lekplatsen i parkens norra del är 
avgränsad mot parkens öppna ytor 
med ett friväxande buskage. i en stor 
sandyta finns traditionell lekutrustning 
i form av gungställning, klätterbana, 
stor och liten klätterborg, gungdjur 
och en sandlåda med bakbord. samtlig 
utrustning är relativt ny och i gott 
skick. sittmöjligheter på bänkar och 
vid bänkbord finns. 

15. park viD småbrukarvägen

storlek:  Ca 0,9 Ha
karaktär:  Kvarterspark/lekplats
soCiala värDen:  Bollspel, lek, picknick, ro, pulkaåkning 

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 
utveckla lekplatsens identitet.
upprätthåll nuvarande skötselnivå. 

N

1. Lekplats  2. Öppen gräsyta 3. Kulle  4. Förskola 

1

2

2

3

4



En smal gräsremsa förbi intilliggande förskola ansluter till Sundbyvägen.

Buskage och bänkbord i anslutning till lekutrustningen.

åtgärDsförslag

•	 Utveckla lekplatsen för att skapa en tydligare identitet. 
Lekplatsen ska fortfarande vara inriktad på småbarnslek.
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analys
Parkens öppna gräsyta erbjuder en 
flexibel användning för t.ex. spontant 
bollspel, springlek och picknick. 
lekplatsen är funktionell, med ett 
standardutbud av lekutrustning, men 
saknar i viss mån en egen identitet. 
gräskullen utgör vintertid pulkabacke 
för de minsta.



Uppvuxna träd ger karaktär.

Den öppna gräsytan.
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beskrivning 
en stor, öppen gräsyta i anslutning 
till sundbyskolan som i praktiken 
fungerar som en utökad skolgård. 
gräsytan är böljande med plana 
partier och lämpar sig för både 
bollspel och pulkaåkning. Platsen 
ramas in av rader av lönnar som också 
skapar avgränsning mot omgivande 
gator. I parkens norra del finns en 
så kallad ’kulanplan’ för spontant 
bollspel. i anslutning till parken, 
men på mark som tillhör skolan, 
finns lekutrustning och sandytor. En 
asfalterad gångväg passerar genom 
platsen och upptrampade gångstigar 
visar på övriga rörelsemönster.

16. park viD sunDbyskolan

storlek:  Ca 0,8 Ha
karaktär:  Kvarterspark/idrott/skolgård
soCiala värDen:  Bollspel, grön oas, lek, picknick, pulkaåkning

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 
upprätthåll nuvarande skötselnivå. 

N

1. Bollplan  2. Öppen gräsyta 3. Grässlänt

1

2

2

3



Pulkaåkning.

‘Kulanplanen’ för spontant bollspel.

åtgärDsförslag

•	 Upprätthåll nuvarande karaktär och skötselnivå.
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analys
Parken fyller en funktion dels som 
kvarterspark och dels som förlängning 
av sundbyskolans skolgård. ytan 
delas tack vare den böljande ytan 
naturligt in i olika mindre delar som 
inbjuder till olika typer av lek och 
aktivitet. ytan är välfungerande och 
flera olika barn- /skolgrupper kan 
hålla till här samtidigt utan att störa 
varandra. 



Den specialutformade balansbanan.

Gribbyparken har en karaktärsfull och varierad lekutrustning.
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beskrivning
gribbyparken är uppdelad i två delar, 
där den västra delen är en lekplats i 
en fruktlund och den östra delen är en 
mindre kvarterspark

lekplatsen gribban är en av spångas 
största och mest karaktärsfulla. 
här blandas traditionell lek såsom 
klätterborg, gungbräda, lekstuga och 
gungor med mer specialutformad 
utrustning. vid utformningen 
har man fokuserat på barn med 
funktionsnedsättningar. Här finns bl.a. 
en specialutformad balansbana och en 
koordinationsbana med stockar och 
stubbar i kuperad terräng. 

17. gribbyparken

storlek:  Ca 0,9 Ha
karaktär:  Kvarterspark/lekplats
soCiala värDen:  Grön oas, lek, picknick, pulkaåkning

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 
upprätthåll nuvarande skötselnivå. 

N
1. Fruktlund   2. Lekplats  3. Jordhög

1

2

3



Även jordhögen har ett högt lekvärde.

I fruktträdens skugga finns en hängmatta för vila och lek.

åtgärDsförslag

•	 Upprätthåll nuvarande karaktär och skötselnivå.
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i lunden med uppvuxna fruktträd i 
parkens södra del finns möjlighet att 
duka upp picknick vid bänkbord och 
ligga i en hängmatta. ett antal olika 
djurskulpturer med olika uttryck finns 
utplacerade i gräsytan.

Öster om lekplatsen finns en mindre 
kvarterpark som utgörs av en öppen 
gräsyta inramad av friväxande 
buskage och enstaka träd. Här finns 
också en jordkulle som är en populär 
lekplats. 

analys
lekplatsens läge i den uppvuxna 
fruktlunden gör parken attraktiv 
för såväl vuxna som barn. 
lekutrustningen är mycket varierad 
och inbjuder till många olika typer 
av lek. rörelse och koordination står 
i fokus i norra delen medan vila och 
lugnare lek uppmuntras i fruktlunden. 
Parken är populär, välanvänd och 
fungerar idag mycket väl.

kvartersparken i öster är anspråkslös 
med sin gräsyta och sin jordhög. Det 
är dock en mycket populär lekyta som 
används flitigt.



Pilbuskage för lek.

Småbarnslek, sandborgen och ett skärmtak.
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beskrivning
bromstensparken är en lekplats 
som avgränsas från omgivande 
gator med en rejäl mur. Här finns ett 
varierat utbud av lekutrustning såsom 
klätternät, gungor, gungdjur och en 
specialbyggd träsarg i form av en 
borg fylld med baksand. Här finns 
även lekredskap för mindre barn, 
t.ex. en liten gunga och en lekbil. 
ett antal bänkbord står utplacerade. 
Parkens södra del är grön med en 
kulle med ett stort pilbuskage och en 
släntrutschkana och i nordöstra delen 
återfinns en asfalterad basketplan. 
I parken finns också två små 
förrådsbyggnader.

18. bromstensparken

storlek:  Ca 0,3 Ha
karaktär:  Kvarterspark/lekplats
soCiala värDen: Bollspel, lek

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 
utveckla lekplatsens identitet.
upprätthåll nuvarande skötselnivå. 

N

1. Lekplats  2. Bollplan 3. Kulle med rutsch och pilbuskage

1

1
2

3



Släntrutschkana med pilbuskage i fonden.

Klätternät.

åtgärDsförslag

•	 Genomför åtgärder som skapar identitet och karaktär. 
Utrymmesbrist gör det svårt att lägga till ny lekutrustning.

•	 Ersätt det döda valnötsträdet med ett tåligare träd, t.ex. kärrek.
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analys
lekutrustningen är varierad och 
fungerar för barn i olika åldrar. kullen 
med pilar uppmuntrar till springlek 
och är ett bra komplement till den 
mer traditionella leken. Platsen är 
lättöverskådlig och tydligt avgränsad 
från omgivningen. idag används parken 
bl.a. av närliggande förskolor.
Det valnötsträd som är planterat i 
grusytan mår inte bra och bör bytas 
mot en tåligare art som på sikt skänker 
skugga åt denna annars öppna plats.



Boulebanan.

Lekplatsen är belägen med utblickar mot Spångadalen.
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beskrivning
i gräsen mellan radhuskvarter och 
spångadalen ligger denna relativt 
nyrustade lekplats. lekplatsens 
ytor av gummi och grus är formade 
som ovaler och här finns ett varierat 
utbud av lekutrustning, bl.a. gungor, 
klätterborg med rutschkana, sandlåda, 
volträcke och lekbilar. Parken har 
rustats och fått ny utrustning med 
fordon som tema. Platsen avgränsas 
med buskage från omgivande 
bebyggelse men är öppen mot 
Spångadalen. Sittplatser finns i form 
av bänkar utmed buskaget samt en 
rund bänk kring ett träd. i anslutning 
till parken finns också en boulebana.

19. forDonsparken

storlek:  Ca 0,5 Ha
karaktär:  Kvarterspark/lekplats
soCiala värDen: Boule, lek, ro

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden med tema fordon. 
upprätthåll nuvarande skötselnivå. 

N

1. Lekplats 2. Boulebana 

1

2



Lekplatsens ovala ytor av gummi och sand.

Entré till Spångadalen.

åtgärDsförslag

•	 Utveckla nuvarande karaktär med fordonstema på lekutrustning
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analys
Lekplatsen har en enkel men fin form 
och såväl utrustning som ytor är i 
gott skick. läget i nära anslutning 
till bebyggelse med utblickar över 
spångadalen är mycket gynnsamt.



De rödmålade broarna är en del i ett längre gång- och cykelstråk längs ån.
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beskrivning:
Området löper på båda sidor om 
gamla bromstensvägen, i gränsen 
mot bällsta. Från söder rinner nälsta 
dike, vars vatten fördröjs i en våtmark 
i områdets södra del innan det rinner 
vidare till en dammanläggning 
i områdets norra. våtmarken är 
naturlik till sin karaktär med en tät 
och varierad fuktvegetation. runt 
våtmarken finns ett varierat bestånd 
av träd och buskträd, bl.a. krikon, 
sviskon, slån och plommon. Dammen 
i områdets norra del har en mer anlagd 
karaktär med en öppen vattenspegel 
och en högvuxen men tydligt 
avgränsad vegetation i strandzonerna. 

20. sunDbyDammarna (bällsta å-park)

storlek:  Ca 2,4 Ha
karaktär:  Kvarterspark med dammar
soCiala värDen:  Grön oas, naturlek, picknick, promenader, ro,  
vattenspegel
ekologiska värDen: Biologisk mångfald, spridningskorridor

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 
upprätthåll nuvarande skötselnivå. 

Karaktärisktisk vegetation.

N

1. Damm  2. Våtmark  3. Förskola

näls
ta 

dik
e

1

2

3



Parken och våtmarken söder om Gamla Bromstensvägen.

Dammarna norr om Gamla Bromstensvägen.

åtgärDsförslag

•	 Upprätthåll nuvarande karaktär och skötselnivå.
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Över dammen går träbroar med 
rödmålade räcken som en del i ett 
längre cykel- och promenadstråk längs 
spångaån. Området kring våtmark och 
damm har parkkaraktär med klippta 
gräsytor med träd och buskträd. längs 
gångstråken finns parkbänkar.

analys
Området anlades i början av 2000-talet. 
Med de olika karaktärerna, från 
vildare och mer naturlikt till anlagd 
damm bjuder området på varierade 

upplevelser och värden. Förutom 
att vara ett vackert och rogivande 
inslag i spångas parkmiljö så bidrar 
såväl våtmarken som dammen till 
en biologisk mångfald med rik flora 
och fauna. Miljöerna kan användas 
av intilliggande skolor och förskolor 
i pedagogiskt syfte. Området upplevs 
som välskött.



Höga tallar ger platsen karaktär. Enkel lekutrustning och sittplatser (2)

åtgärDsförslag

•	 Upprätthåll nuvarande 
karaktär och skötselnivå.
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mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 
upprätthåll nuvarande skötselnivå. 

N

beskrivning
Denna lilla lekplats är högt 
belägen, insprängd bland villor och 
angränsande till en förskola. Platsen 
har en rofylld och skogslik karaktär 
med sina stora tallar och berg i 
dagen. lekutrustningen består av en 
gungställning i sandyta, gungdjur samt 
en sandlåda. i anslutning till sandlådan 
finns parkbänkar och på platsen finns 
också bänkbord. 

analys
Platsen har en lågmäld men 
omhändertagen och lugn karaktär. 

 

21. park viD bifrostvägen 

storlek:  Ca 0,15 Ha
karaktär:  Kvarterspark med lekplats
soCiala värDen:   Grön oas, lek, naturlek, ro, utsikt

1. Buskage  2. Grusyta med sittplatser och lek  3. Gungor

1 2

3



Klippta gräsytor vid gångbana. Naturlika partier på höjdryggen.

åtgärDsförslag

•	 Upprätthåll nuvarande 
karaktär och skötselnivå.
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22. parkstråk viD sörgårDsvägen/älvkvarnsvägen

storlek:  Ca 0,9 Ha
karaktär:  Parkstråk
soCiala värDen:  Grön oas, naturlek, picknick, sitta i solen

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 
upprätthåll nuvarande skötselnivå. 

beskrivning
som en kil mellan bebyggelsen på 
älvkvarnsvägen och uppgårdsvägen 
ligger det här kuperade stråket med 
omväxlande klippta gräsytor och mer 
naturlik mark på höjdryggen. 

analys
stråket är framförallt en 
transportsträcka men har också många 
kvaliteter som park för de som bor i 
närheten. höjdryggen med blockig 
mark och varierad vegetation är en 
utmärkt lekmiljö.

N

1. Höjdrygg  2. Park/lekplats vid Uppgådsvägen

u
pp

gå
rd

sv
äg

en

sörgårdsvägen

älvkvarnsvägen

1

2



Perennplanteringar Parkering och kiosk
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N

beskrivning
bromstensplan är en hårdgjord 
torgyta med oxlar och mindre ros- 
och perennplanteringar. Ca hälften 
av ytan upptas av parkeringsplatser. i 
torgets södra del finns uteserveringar, 
en kioskvagn och två telefonkiosker. 
bänkar och soffor står utplacerade på 
torget. Sommartid finns urnor med 
sommarblommor. Trafikkontoret 
ansvarar för torget med undantag av 
skötseln av blomsterplanteringarna 
som stadsdelsförvaltningen sköter.

analys
bromstensplan är en rörig plats i 
behov av upprustning. sättningar 
har gjort plattytan skev, träden är 
små och sneda, och bänkar och övrig 
utrustning är slitna. Parkeringsplatsen 
dominerar idag intrycket av platsen. 
uteserveringarna är ett positivt inslag 
men göms bakom kioskbyggnad 

och telefonkiosker. Med sitt läge i 
stadsdelen med närhet till matbutik 
m.m har dock bromstensplan potential 
att utvecklas till ett välbesökt och 
trivsamt torg.

(För torget ansvarar Trafikkontoret 
– för torgets gröna delar ansvarar 
stadsdelsförvaltningen.)

23. bromstensplan

storlek:  Ca 0,3 Ha
karaktär:  Torg
soCiala värDen:  Blomprakt, uteservering

mål
utveckla platsen till ett torg med tydligt grön karaktär. 

1. Parkering   2. Oxlar  3. Perennplanteringar och sittplatser  
4. Uteserveringar   5. Kiosk

1

2

3

4

5



åtgärDsförslag

•	 Upprätthåll karaktär och skötselnivå. 
•	 Nr 31 Kälvestavägen: tillför parkvärden.
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små park- oCh grönytor
i bebyggelse och trafikmiljö

mål
bibehåll dagens höga skötselnivå.

beskrivning:
ett återkommande inslag i 
stadsdelen är mindre gröna ytor i 
bebyggelsestrukturen eller i anslutning 
till vägmiljöer. Dessa består ofta av 
en klippt gräsyta, en trädgrupp och/
eller buskage. vanliga inslag är också 
en upptrampad stig/smitväg, stenblock 
för att hindra biltrafik, ibland någon 
enstaka parksoffa. På den här typen av 
platser återfinns ofta elnätsstationer, 
återvinningsstationer och dylikt.

30. sörgårdsvägen/aslögsvägen

31. kälvestavägen

32. vindstigen/skymningsstigen

beskrivning: 
Öppna gräsytor längs gång- och 
cykelväg. enstaka träd och buskträd. 
Parksoffor längs stråk.

beskrivning: 
gräsyta mellan vändplan och gata. 
Fordonstrafik hindras av uppradade 
stenbumlingar. 
analys: 
Platsen kan tillföras parkvärden t ex i 
form av planteringar och sittplatser.

beskrivning: 
Mindre grönyta i bebyggelse.

analys
Dessa platser är ofta välskötta och 
prydliga i all sin enkelhet. även om 
man inte uppehåller sig någon längre 
stund i dessa miljöer är det av stor 
betydelse för helhetsintrycket av 
närmiljön att de hålls i gott skick. 
ytorna har generellt inga direkta 
sociala värden men spelar en viktig 
roll för helhetsintrycket av stadsdelens 
gröna karaktär. några av de mer 
innehållslösa platsbildningarna skulle 
enkelt kunna ges ett lyft med hjälp av 
mindre tillägg eller åtgärder.

storlek:  < 1 Ha
karaktär:  Grönt stråk/mindre grönyta
soCiala värDen:  Begränsade
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33. vinstavägen/sörgårdsvägen

34. solhagavägen/stormbyvägen

35. gribbyvägen/biskötarvägen

36. fristadsplan

37. spångavägen/skygränd

beskrivning:
Mindre grönyta i anslutning till 
väg, med thaikiosk, servering samt 
återvinningsstation.

beskrivning:
Mindre grönyta i anslutning till väg.

beskrivning:
Mindre parkyta i byggd miljö – 
rondell-lik.

beskrivning:
Mindre grönyta i anslutning till väg, 
med återvinningsstation.

beskrivning:
Mindre grönyta med upptrampade 
smitvägar i anslutning till väg.

38. spångavägen/skogslöparvägen
beskrivning:
Mindre grönyta med mindre parkväg 
och en bänk. en gräsyta övergår i 
äng och naturmark kring fornminne. 
informtionsskylt om gravplats.
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51. lunda gravfält/lunda bytomt
52. Område vid bergslagsvägen/lunda bytomt
53. Fagerstagatan/Domnarvsgatan
54. rissne skog och bromstensgluggen
55. sundby friområde
56. Flystaberget
57  Område vid gribbyvägen
58. Område vid ellen key-skolan
59. lillskogen vid antons backe och 
      ödledammen vid skogsbacken
60. bromstens fornborg

minDre naturkvarter
i solhem
70. sörgårdsvägen/bergslagsvägen
71. torulf 
72. gullriset/aralstigen 
73. utgårdsvägen/vinstavägen 
74. Område vid gläntan 
75. logvägen

i flysta
76. bindestrecket/vildmarksvägen
77. Fägringsbrinken/båtsman nähls väg  

i sunDby
78. gribbyvägen/biskötarvägen 
79. biodlarvägen
80. kompassbacken
81. Dagverksvägen/gamla bromstensvägen 
 
i bromsten
82. Mamrevägen 

i solhöjDen
83. norrskensbacken
84. solhemsbackarna 
85. solhöjdsslingan/solskensbrinken
86. solhems hagväg/spånga kyrkväg 
87. kilar mot tenstadalen

naturområDen



Öppen ängsyta vid S:t Hollingers hög.
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51. lunDa gravfält/lunDa gamla tomt

beskrivning:
lunda gravfält är ett större 
naturområde nordväst om solhem, 
söder om avestagatan och lunda 
industriområde. gravfältet klyvs i två 
delar av Fagerstagatan. i norra delen 
på ömse sidor om bergslagsvägen 
återfinns fornlämningen Lunda gamla 
tomt. 

Områdets karaktär varierar mellan 
skogsbevuxna, kuperade partier med 
blockig terräng och berg i dagen, 
slagna ängar, klippta gräsmattor och 
aktivitetsytor. 

En av stadens finaste torrbackar, med 
en rad skyddsvärda och rödlistade 

arter, återfinns här

gravfältet är ett av stockholms mest 
intressanta fornminnesområden. här 
finns minst 145 synliga fornlämningar 
enligt fornminnesregistret. Dessa är 
gravar från yngre järnålder, 500 – 
1000 e.kr, däribland ett tiotal högar 
som avtecknar sig tydligt i landskapet, 
samt en mängd stensättningar i olika 
former. Många mindre stensättningar 
är gräsbetäckta.

en annan rest i landskapet är en 
lindallé som leder upp till lunda 
bytomt. träden är hårt beskurna och i 
dålig kondition. 

storlek:  Ca 22 Ha
karaktär:  Naturområde, fornminnesområde

soCiala värDen:  Bollspel, naturlek, picknick, ro, sitta i solen,  
promenader
kulturhistoriska värDen:  Fornlämningar

ekologiska värDen:  Artrikedom, rödlistade arter, torrbacke, 
spridningskorridor för växter och djur
 

mål 
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 
Öka skötselintensitet.

N1. Öppna gräsytor/bollspel  2. Lunda gamla tomt  3. S:t Hollingers hög 
R. Övrig fornlämning

avestagatan

Fagerstagatan

b
er

gs
la

gs
vä

ge
n

1

1

2

3



Förskolegrupp på utflykt.

Klippt gräsyta vid gång- cykelbana.

åtgärDsförslag

•	 Ta fram ny skötselplan för området. Skötselintensiteten bör öka 
för att säkerställa god vård av fornminnen samt upprätthålla den 
artrikedom som fornminnesgruppens arbete har resulterat i. 

•	 Utred möjligheten att lokalisera en evenemangsplats för t.ex. 
valborgsfirande	till	någon	av	områdets	öppna	gräsytor.
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genom området går gång- och 
cykelvägar och upptrampade stigar. 
ett välanvänt cykelstråk går i 
nord-sydlig riktning och förbinder 
lunda med vällingby. Området 
används flitigt som promenad- och 
motionsstråk och för hundrastning. 
Skolor och förskolor gör utflykter och 
studiebesök. De öppna ytorna används 
för bollspel. Dessutom finns två 
lekplatser, en tennisplan och en större 
bollplan. 

gränsen mot avestagatan utgörs bitvis 
av en brant skogsbeklädd slänt, bitvis 
av en brynzon. Ljudet från trafiken är 
påtagligt i stora delar av området.

analys
Platsen i sin helhet upplevs som 
mycket välskött och välvårdad med 
stora partier klippt eller slaget gräs. 

Fornminnesgruppen har tidigare 
hanterat skötseln av området. Detta 
har bl. a lett till att den biologiska 
mångfalden och artrikedomen ökat. 
Då fornminnesgruppen lagts ner 
2010 ligger nu ansvaret för skötseln 
på stadsdelsförvaltningen. såväl 
ökade anslag som ökad kunskap 
om fornminnesskötsel samt en 
prioriteringsplan är nu nödvändig för 
att kunna upprätthålla motsvarande 
skötselnivå. 



Tung trafik på Bergslagsvägen

åtgärDsförslag

•	 Upprätthåll karaktär och 
skötselnivå.

•	 Ökad skötselinsats kring 
fornlämningar. Fornminnen 
ska skötas enligt riktlinjer 
för god fornminnesvård från 
Stadsmuseet.
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52. områDe viD bergslagsvägen/lunDa gamla tomt

beskrivning
Området består mestadels av starkt 
kuperad naturmark, mestadels 
skogsbevuxen. 

Här finns fornminnen i form av gamla 
bytomter, breda gamla tomt ligger 
i norra delen med synliga murverk. 
även en del av lunda gamla tomt 
återfinns i området men avskärs  
av bergslagsvägen och är visuellt 
påtaglig i landskapet. en fornborg 
finns också i området men ligger 
utanför stadsdelsgränsen i järfälla. 

en del av området, synlig från vägen 
betas av kor. en parkväg som leder 
genom området är endast belyst 
halvvägs.

Förbifart stockholm kommer att 
byggas genom området men går 
under jord största delen av sträckan. 

storlek:  ca 27 Ha
karaktär:  Naturområde/fornminnesområde
soCiala värDen:  Promenader
kulturhistoriska värDen:  Fornlämning
ekologiska värDen:  Del av spridningskorridor för växter och djur.

Dock kan fornlämningen vid breda 
gamla tomt komma att påverkas. 
bergslagsvägen förväntas även efter 
vägbygget ha mycket tung trafik.

analys
bergslagsvägen i öster gör att 
området är för bullerstört och 
avskuret för att fungera som ett viktigt 
rekreationsområde.

N

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 

1. Kuperad naturmark  2. Lunda gamla tomt   3. Breda gamla tomt  
R. Övrig fornlämning 5. Kohage

berg
sla
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avestagatan

järFälla
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   1. Kuperad naturmark  2. Öppen ängsmark  R. Fornminnen

Gång- och cykelväg genom skogspartiet.Äng och skogsparti.

åtgärDsförslag

•	 Upprätthåll karaktär och 
skötselnivå.

•	 Ökad skötselinsats kring 
fornlämningar. Fornminnen 
ska skötas enligt riktlinjer 
för god fornminnesvård från 
Stadsmuseet.
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53. områDe viD fagerstagatan/Domnarvsgatan

storlek:  ca 25 Ha
karaktär:  Naturområde/fornminnesområde
soCiala värDen: Grön oas, naturlek, ro, promenader 
kulturhistoriska värDen:  Fornlämningar

ekologiska värDen:  Del av spridningskorridor för växter och djur.

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 

beskrivning
ett naturområde med parkkaraktär i 
lunda industriområde. Området består 
av skogsbevuxen, kuperad naturmark 
med blandskog (löv, gran, tall) samt 
klippta gräsytor och mindre ängsytor.
Området har gravar från bronsålder/
järnålder. Fornlämningen, som består 
av stensättningar, har lyfts fram och 
gränsar till ett ängsparti. 

Platsen används för lunchpromenader  
och som gång-/cykelstråk till och från 
arbetsplatsen. 

Området fungerar även som 
lekområde för två friskolor i området, 
varav den ena saknar skolgård.

analys
Området är trevligt och välskött. 
en del träd har fällts för att öka 
tryggheten. brynzonen mellan 

skogspartier och öppnare ytor är väl 
definierad och skött. 

en överenskommelse mellan 
stadsdelsförvaltningen och områdets 
skolor angående användandet av 
marken under rasterna är önskvärd.

N
Fagerstagatan

Domnarvsgatan

1 1

2

2



Områdets mer öppna del med kraftledningen gränsar till Ulvsundavägen.
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54. rissne skog oCh bromstensgluggen

beskrivning
stort naturområde som gränsar till 
bromstens bebyggelse i väster, 
rinkebydalen med bollplaner 
och kolonilotter i norr och av 
ulvsundavägen i öster. 

I områdets norra del finns Rissne 
skog. här är marken kuperad och 
bitvis väldigt blockig, med en varierad 
skogsvegetation som till största delen 
utgörs av lövblandskog. i partier 
domineras vegetationen av gran och 
tall. i skogen går en elljusslinga, 
runt vilken man röjt en 10 meter 
bred zon  för att öka tryggheten. 

storlek:  ca 30 Ha
karaktär:  Naturområde/fornminnesområde

soCiala värDen:   Bollspel, grön oas, naturlek, ro, promenader
kulturhistoriska värDen:  Fornlämningar
ekologiska värDen:  Del av spridningskorridor för växter och djur.

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 

N1. Rissne skog  2. Högvuxen ängsvegetation och buskage R. Fornlämning   
4. Elljusslinga  5.Gång- och cykelväg  6. Tjuvtipp

ulvsundavägen

rinkebydalen

4
1

5

6

1

2



Gångväg med elljusslinga i Rissne skog.

åtgärDsförslag

•	 Ökad skötselinsats kring fornlämningar. Fornminnen ska skötas 
enligt riktlinjer för god fornminnesvård från Stadsmuseet.

•	 Röj upp stökiga områden i gränsen mot Ulvsundavägen och 
Rinkebydalen.

•	 Vid avverkning/gallring bör hänsyn tas till att duvhök häckar i 
större träd (främst barrträd) i området.

•	 Utred möjligheten till bullerdämpande åtgärder mot 
Ulvsundaleden.

•	 Ökad kontroll för att råda bukt med tjuvtippning.
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genom området går asfalterade 
gång- och cykelvägar som ansluter 
till stråk längs rinkebydalen och 
in mot Bromsten. I övrigt finns ett 
nät av större och mindre stigar med 
varierande grad av framkomlighet. 
genom skogsvegetationen går 
två breda kraftledningsgator. i 
gränzonen mot Rinkeby finns ett antal 
teknikbyggnader. runt dessa är miljön 
ruffig och skräpig, med slyuppslag 
och ogräs.

Områdets södra del har en mer 
öppen karaktär med högvuxen 
ängsvegetation, partier med buskar 
och dungar av träd och buskträd. 
vegetationen är av vildare karaktär 
med t.ex. högvuxna grässorter, 
tistlar, björnloka, slån och vildäpple. 
Här finns upptrampade stigar 
och berghällar i dagen. närmast 
bebyggelsen finns även mer klippta 
partier med bl.a. en yta som används 
för spontant bollspel. kraftledningen 
är ett mycket påtagligt inslag i 
miljön, liksom trafikbullret från 
ulvsundavägen. 

Den i stockholm skyddsvärda 
duvhöken häckar i området sedan en 
längre tid. arten föredrar relativt stora 
träd, framförallt barrträd. gallring och 
avverkan kan ha en negativ påverkan 
eller helt förstöra häckplatsen. 

Området är fornminnestätt. i 
Rissne skog återfinns ett 20-tal 
fornlämningar varav 5 gravhögar och 
15 stensättningar, troligen från yngre 
järnåldern. gravhögarna är stora 
och väl synliga och idag bevuxna. 
Även närmare Ulvsundavägen finns 
fornlämningar som idag är bevuxna 
med barrskog. 

I västra delen finns vacker hällmark, 
dessvärre med en stor tjuvtipp.

analys
Området är ett av spångas större 
sammanhängande naturområden. 
eljusspåret är det enda i spånga/
tensta. både den skogiga och den 
mer öppna delen har värden för 
naturlek, motion och promenader. 
stora delar av området är dock 
påtagligt stört av buller från 
ulvsundavägen. i den öppna delen är 
kraftledningarna dominerande. vid 
en eventuell framtida nedläggning 
av kraftledningarna bör områdets 
användning utredas närmare.

tjuvtippen i västra delen förstör 
en vacker hällmark. Området runt 
elcentralerna vid gränsen till rinkeby 
upplevs som skräpigt och otryggt. 
Området som helhet har en lite ruffig 
och icke-omhändertagen karaktär.
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55. sunDby friområDe

beskrivning 
ett större naturområde invid 
stadsdelsgränsen mot bromma. 
Området är mestadels kuperat med 
blandskog. sundby koloniområde, 
ligger instucket i naturmarken och 
sköts separat av koloniföreningen. i 
kanten bakom kolonilotterna höjer 
sig marken i en ås/rygg. i en dalgång 
rinner nälsta dike med en gångväg 
intill. Här finns även en kraftledning. 
Detta parkstråk är viktigt och 
välanvänt.

Området har flera fornlämningar 
såsom stensättningar och gravar från 
bronsålder/järnålder samt mer sentida 

bebyggelselämningar bevuxna med 
lövskog. 

Området ingår i en sannolik 
spridningsväg för groddjur och 
de relativt nyskapade dammarna 
i anslutning till nälsta dike och 
bällstaån är ett viktigt tillskott för 
både fåglar och groddjur. bl a den 
rödlistade sånglärkan förekommer 
i de öppna markerna runt bäcken 
och våtmarksfåglar besöker årligen 
bäcken.

i anslutning till en av entréerna 
till koloniområdet ligger en 
gammal torpstuga med omgivande 

storlek:  ca 20 Ha
karaktär:  Naturområde/fornminnesområde
soCiala värDen:  Grön oas, naturlek, ro, promenader
kulturhistoriska värDen:  Fornlämningar
ekologiska värDen:  Del av spridningskorridor för växter och djur.

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 

1. Koloniområde  2. Kuperad naturmark  3. Öppna gräsytor  
R. Fornlämning  5. Torpstuga

N

nä
lst

a d
ik

e bällsta

Torpstuga i anslutning till koloniområdet.

1

2

2

5

3



åtgärDsförslag

•	 Ta fram skötselplan för området. Skötselintensiteten bör öka för 
att säkerställa god vård av fornminnen samt upprätthålla den 
artrikedom som fornminnesgruppens arbete har föranlett (se 
skötsel, s.32-33). 

•	 Ökad skötselinsats kring fornlämningar. Fornminnen ska skötas 
enligt riktlinjer för god fornminnesvård från Stadsmuseet.

•	 Upprätta brukaravtal med koloniföreningen.
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äng och våtmark. Denna ägs av 
koloniföreningen som dock inte 
sköter marken runt omkring. 
stadsdelsförvaltningen har utfört en 
viss skötsel. 

analys
Området är ett av spångas största 
sammanhängande naturområden. 
Området används flitigt för 
promenader, hundrastning med mera. 
Det rekreativa värdet påverkas av 
kraftledningen som löper parallellt 
med promenadstråket på en stor del av 
sträckan. 

Gångväg vid kraftledningen.
Fornlämning vid en av koloniområdets entréer.



Bergigt och blockigt med upptrampade 
stigar och blandskog.

Utsikt från högst punkten.

åtgärDsförslag

•	 Upprätthåll karaktär och 
skötselnivå.

•	 Ökad skötselinsats kring 
fornlämningar. Fornminnen 
ska skötas enligt riktlinjer 
för god fornminnesvård från 
Stadsmuseet.
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56. flystaberget

beskrivning
Flystaberget är ett kraftigt 
kuperat naturområde kringgärdat 
av villabebyggelse. Platsen är 
relativt svårtillgänglig men har 
en del upptrampade stigar och 
trappformationer. Området är bergigt 
och blockigt, bevuxet med blandskog 
och blåbärsris. Från de högsta 
nivåerna har man en fin utsikt.

Platsen används av boende i 
närheten för naturlek, kojbyggen och 
hundrastning samt som utflyktsmål 
för förskolegrupper.

På Flystaberget finns gravlämningar 
från bronsåldern, bl. a ett stenröse i 
bergslänt. 

storlek:  Ca 2,7 Ha
karaktär:  Naturområde/fornminnesområde
soCiala värDen:  Grön oas, naturlek, ro, utsikt
kulturhistoriska värDen:  Fornlämning
ekologiska värDen:  Del av spridningskorridor för växter och djur.

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 

analys
vegetationen är bitvis hårt åtgången 
med döda träd och avbrutna grenar 
och på en berghäll finns en sliten 
parksoffa.

Området är kraftigt bullerstört av 
inflygningen till Bromma flygplats.

N

1. Utsiktspunkt  2. Trappa  R. Fornminne

berghällsvägen

rullstensvägen

gr
ås

ten
ss
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ge

n

1

2



Utsikt över Bromsten. Gamla trappformationer leder upp 
på höjden.

N

åtgärDsförslag

•	 Upprätthåll karaktär och 
värden.

•	 Ökad städinsats då området 
är utsatt för nedskräpning.
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57. områDe viD gribbyvägen

beskrivning
Mycket kuperad och skogsbeklädd 
naturmark som angränsar till 
villatomter. Området är mycket 
blockigt med berg i dagen och 
stora berghällar. Området nås via 
upptrampade stigar och gamla 
trappformationer byggda av stenblock. 
Från högsta punkten är utsikten 
vidsträckt mot bl.a. bromsten.

höjden används idag framför allt 
av barn och ungdomar, för naturlek, 
kojbyggen och som samlingsplats.

storlek:  Ca 1,5 Ha
karaktär:  Naturområde
soCiala värDen:  Grön oas, naturlek, ro, utsikt
ekologiska värDen:  Del av spridningskorridor för växter och djur.

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 

analys
höjden ligger avskuren från 
omgivningen, skyddad från insyn och 
relativt svårtillgänglig. Detta gör den 
till en populär och attraktiv lekplats 
för äldre barn och ungdomar. Området 
är ofta skräpigt med rester från fester, 
grillning m.m.

1. Kuperad naturmark  2. Trappa1. Kuperad naturmark  2. Utsiktsplats  3. Trappstig 4. Gribbyparken

1

1

2

3

4



Vägen upp till Ellen Keyskolan en vinterdag.
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58. områDe viD ellen key-skolan

beskrivning
runt ellen keyskolan ligger detta 
kuperade skogsbevuxna naturområde. 
Området gränsar till Duvbovägen med 
en brant slänt. Ovanför branten finns 
ett nätstängsel. Bitvis har man en fin 
utsikt över bebyggelsen på andra sidan 
vägen. i södra delen leder en trätrappa 
upp till området. nedanför branten 
utmed cykelbana och väg finns flacka 
grönytor med gräs, buskar och träd. 
nedanför trappan ligger en elcentral 
och busshållplats.

i  västra delen ligger en förskola och 
förskolegård, från vilken en trappa 
och gångväg leder upp till den större 

storlek:  Ca 2,5 Ha
karaktär:  Naturområde
soCiala värDen:  Grön oas, naturlek, utsikt
ekologiska värDen:  Del av spridningskorridor för växter och djur.

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 

skolbyggnaden. Flerbostadshus 
och servicehus angränsar i övriga 
väderstreck. 

naturmarken används av skolelever 
i alla åldrar på dagtid. röjning och 
fällning av träd har utförts under 
2009 för att göra miljön säker för 
lek. Platsen används också flitigt för 
hundrastning.

N

1. Kuperad naturmark  2.Skolbyggnad 3.Trappa

Cervins väg

Duvbovägen

1

1
2

2

3

3



Klippta gräsytor vid cykelstråket längs Duvbovägen.

Brant bergvägg vid Duvbovägen. Utsikt åt sydväst.

åtgärDsförslag

•	 Upprätthåll karaktär och värden.
•	 Kontinuerlig röjning av sly längs Duvbovägen
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analys
Området runt skolan används i hög 
utsträckning för lek vilket medför ett 
visst slitage. behovet av skötsel är 
därför högre än normalt för denna typ 
av naturmark. här passerar många 
förbi, gående och på cykel. Det är 
viktigt med ett välskött intryck och att 
den vackra bergsbranten lyfts fram. 
slyuppslag längs Duvbovägen bör 
hållas efter.



Vacker vattenspegel i naturmarken.

åtgärDsförslag

Upprätthåll karaktär och värden.
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59. lillskogen viD antons baCke & öDleDammen viD skogsbaCken

beskrivning
lillskogen vid antons backe är 
en brant skogsklädd sluttning ner 
mot Spånga centrum. Här finns en 
liten utsiktsplats med parksoffa och 
upptrampade stigar. i anslutning till 
backen ligger en damm omgiven av 
naturmark och en villatomt. Dammen 
är reproduktionsplats för både 
mindre och större vattensalamander. 
Den senare är skyddad av eu:s 
habitatdirektiv och har blivit alltmer 
sällsynt i stockholm.

analys
Området är vackert och värdetätt och 

storlek:  0,5 + 0,15 Ha

karaktär:  Naturområde

soCiala värDen:  Grön oas, naturlek, promenader, ro, sitta i
solen, vattenspegel, utsikt

ekologiska värDen:  Boplats för värdefulla vattenlevande 
arter, såsom vattensalamander

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 

N

har ett centralt läge i spånga. Dammen 
med sin vattenspegel utgör ett vackert 
och spännande inslag i miljön. Platsen 
har också stor betydelse för den 
biologiska mångfalden. gångstigen 
och utsiktsplatsen har också ett 
stort värde.  Platsen används som 
gångstråk, hundrastning och liknande.  
Dammen är en samlingsplats för äldre 
barn och ungdomar.

1. Naturslänt  2. Damm1. Kuperad naturmark  2. Damm

1

2



101PARKPLAN SPÅNGA 2010  DEL 2   naturområDen  

Bromstens fornborg har haft ett strategiskt läge invid Spångaån som tidigare 
var en havsfjärd in mot Järfälla

åtgärDsförslag

60. bromstens fornborg

beskrivning
bromstens fornborg ligger på krönet 
av en bergrygg mellan Duvbovägen 
och Winquists väg. berget begränsas i 
sydväst av branta stup. sluttningarna 
i övriga väderstreck är branta men 
går att ta sig upp för. På norra sidan 
gränsar platsen mot villatomter. 
bromstens fornborg har haft ett 
strategiskt läge invid spångaån som 
tidigare var en havsfjärd in mot 
Järfälla. På höjden finns en ca 60 
meter lång vall av större stenar. På 
den sydvästra delen av krönplatån 
ligger en gammal terrassering för en 
byggnad. I området finns skyddsvärd 
flora, exempelvis de rödlistade arterna 
stortimjan och backlöver.
analys
Platsen är svårtillgänglig men väl 

storlek:  Ca 1 Ha
karaktär:  Naturområde
soCiala värDen:  Grön oas, naturlek, ro, utsikt

ekologiska värDen:  Del av spridningskorridor för växter och 
djur. Rödlistade arter.
kulturhistoriskt värDe:  Fornlämning

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 

N

uppe har man en fantastisk utsikt 
över omgivningarna. Området ingår 
i programområdet för den planerade 
exploateringen av bromstens 
industriområde. Risken finns att ökad 
tillgängliget medför ökat slitage 
och skadegörelse. Fornlämningen 
bör vårdas och skyltas för att öka 
förståelsen för dess betydelse.

•	 Upprätthåll karaktär och 
skötselnivå.

•	 Ökad skötselinsats kring 
fornlämningar. Fornminnen 
ska skötas enligt riktlinjer 
för god fornminnesvård från 
Stadsmuseet.

1. Kuperad naturmark  R. Fornlämning (större delen av området)

1
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åtgärDsförslag

•	 Upprätthåll karaktär, värden och skötselnivå. 
•	 Röj	brynzoner	där	behov	finns.
•	 Byt ut utrustning, såsom bänkar, papperskorgar och dylikt, när 

behov uppstår.
•	 Utred	möjligheten	att	skapa	en	tydligare	entré	till	område	nr	73

minDre naturområDen
kuperade naturpartier i bebyggelse

beskrivning
I Spånga finns ett antal mindre 
obebyggda naturmarksområden i 
den byggda strukturen. gemensamt 
för dessa är att de är blockiga, 
skogsklädda och mer eller mindre 
kuperade. vissa av dessa har också 
fornminnen, vanligast förekommande 
är stensättningar från brons- /järnålder. 
Områdena har som regel inget högt 
besökstryck men fungerar som 
naturlekplats för närboende barn och 
ungdomar, eller som passage eller del 
av informellt promenadstråk. Många 

70. sörgårdsvägen/bergslagsvägen

71. torulf

72. gullriset/aralstigen

beskrivning:
litet naturparti, relativt kuperat, 
bestående av blandskog med gläntor. 
asfalterad gångpassage igenom 
samt upptrampade stigar. Plank och 
buskage mot vägen. Här finns även en 
fornlämning i form av en grav- och 
boplats.

beskrivning
litet naturområde,  mycket kuperat 
och skogigt. Mycket tall. naturlek 
och hundrastning. angränsar till 
gång- och cykelväg samt lekplatsen 
vid Uppgårdsvägen. Här finns även en 
fornlämning i form av ett gravfält.

beskrivning
Mindre kuperat skogsparti. berghällar, 
gångstigar, mycket tall, blåbärsris. 
Utflyktsmål för förskolegrupper.

är helt eller delvis kringbyggda av 
villatomter, vilket gör att endast de 
närmast boende använder platsen. 
andra gränsar till gata eller gång- och 
cykelväg.

analys
Dessa platser kräver oftast ingen 
intensiv skötsel. gränsar de till en väg 
är det viktigt att kantzonen sköts. 

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 

solhem
storlek:  Varierar
karaktär:  Naturpartier
soCiala värDen:  Begränsade
ekologiska värDen:  Del av spridningskorridor för växter och djur.
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76. bindestrecket/vildmarksvägen

77. fägringsbrinken/båtsman nähls v.

beskrivning 
natur- och fornlämningsområde 
på höjd.  utmed vägen ett gravfält 
i sluttning med stora stenblock i 
ängsmark. trädskiktet domineras av 
stora uppvuxna ekar, men består även 
av rönn, tall och björk. Zonen närmast 
bindestrecksvägen något slyig och 
igenvuxen.

beskrivning
naturmark på kulle mellan 
villatomter. ek, tall, fågelbär och lönn 
dominerar. bitvis slyigt och buskigt. 
Fungerar som lekplats för barn boende 
intill. en smal asfalterad passage 
löper utmed ena sidan. Området har 
också fornlämningar i form av hög, 
stensättning och skålgropsten.

73. utgårdsvägen/vinstavägen

74. område vid gläntan

75. logvägen

flysta

beskrivning
blockigt naturparti mellan villor och 
flerbostadshus. Här finns en stor ek 
som ger karaktär. närmast vägen, 
inbäddad bland buskar, sly och högt 
gräs ligger en stängselomgärdad 
grusplan för bollspel. Platsens 
användning bör utredas.

beskrivning
Mycket kuperat och blockigt 
naturparti i anslutning till gläntans 
idrottsplats. 

beskrivning: 
blockigt naturområde på höjd 
kringbyggd av villatomter. används 
i viss utsträckning av skolklasser. 
Området kan uppfattas som 
otillgängligt. Möjligheten att skapa 
en tydligare entré till området kan 
utredas. På platsen finns även ett 
fornminne i form av en stensättning.
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79. biodlarvägen
beskrivning: 
något större parti naturmark, kuperat 
men inte svårtillgängligt. Fint med 
uppvuxna tallar och berg i dagen, 
blockigt och öppet, ej igenväxt. 

78. gribbyv/biskötarbacken
beskrivning
liten naturmark på kulle invid klippt 
gräsyta med parkbänk och uppvuxna 
träd.

80. kompassbacken
beskrivning: 
högt beläget naturområde. Mycket 
fint med stora rundade berghällar, 
uppvuxna tallar och blåbärsris. även 
inslag av björk och rönn. gränsar 
till förskola och villatomter längs 
Dalängsvägen. antagligen välanvänd 
smitväg. 

sunDby

81. Dagverksv./gamla bromstensv.

82. mamrevägen
bromsten

beskrivning: 
liten smal skogsklädd slänt ner mot 
spårområdet. I området finns rester av 
den gamla centrumbebyggelsen.

beskrivning: 
naturområde utmed gamla 
bromstensvägen, kuperat med 
“sundbyristningen”, runristning från 
1000-talet i en stor fast berghäll. här 
finns även gravfält.
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solhöjDen

83. norrskensbacken

84. solhemsbackarna
beskrivning
brant slänt mellan järnvägen och 
solhöjdens bebyggelse. ett viktigt 
gångstråk som löper mellan slänten 
och avgränsningen mot spårområdet.

85. solhöjdsslingan/solskensbrinken
beskrivning
litet kuperat naturmarksområde. 
hällmark, tallskog. gränsar till 
gångstråk med parksoffa.

86. solhems hagväg/spånga kyrkväg
beskrivning
smalt natursråk utmed solhems 
hagväg och vidare mellan bebyggelse.

87. kilar mot tenstadalen
beskrivning
stråken i norra solhöjden är kuperade 
naturpartier som löper som kilar ut 
mot tenstadalen, med asfalterade 
gång- och cykelvägar.

beskrivning 
norrskensbacken är ett brant 
skogsbevuxet område med ett 
viktigt och välanvänt gångstråk 
som sammankopplar solhöjdens 
bebyggelse med spånga centrum och 
spånga pendeltågstation.
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rinkeby

rissne

hjulsta

tensta

bällsta

nälsta

kälvesta

järFälla

vällingby
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vägområDen
90. bromstensvägen
91. sörgårdsvägen
92. avestagatan
93. spånga kyrkväg
94. Duvbovägen
95. spångavägen

övriga
100. kvarnen
101. skogsparti vid allmogevägen
102. naturområde vid arrendevägen/småbrukarvägen
103. Mellangårdens bollplan

vägområDen / övriga



åtgärDsförslag

•	 Utred möjligheten att förstärka den gröna karaktären längs 
Spångas viktigaste stråk. Förutom ovanstående exempel på 
huvudvägar	bör	samtliga	huvudstråk	för	cykeltrafik	och	gångtrafik	
lyftas med i en sådan utredning. Viktiga och bristande länkar anges 
i Stockholms stads sociotopkarta och denna bör användas som 
underlag i utredningen. Spångavägen och Duvbovägen tillhör de 
huvudstråk som bör prioriteras.
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vägområDen
gröna ytor i anslutning till vägar och trafikleder

beskrivning
spångas viktigaste vägstråk har 
idag mycket olika karaktärer. 
sörgårdsvägen är ett exempel på ett 
stråk med mycket tydlig karaktär. 
vägen kantas av relativt breda och 
mycket välskötta gräsremsor med 
rader av träd. spångavägen är ett 
exempel på motsatsen.

analys
De huvudstråk som löper igenom 
spånga och kopplar stadsdelen till 
omgivande områden används frekvent 
i vardagssituationer. Omhändertagna 

90. bromstensvägen

91. sörgårdsvägen

92. avestagatan

beskrivning
huvudväg parallellt med 
spårområdet, genom spånga centrum. 
kantas av gröna remsor och träd, 
bl.a. en tidstypisk lönnallé från 
70-talet. spångaån rinner parallellt 
med bromstensvägen under en 
kortare sträcka, men är inte synlig för 
trafikanter.

beskrivning
sörgårdsvägen är ett viktigt stråk 
för såväl bilburna trafikanter som 
cyklister och fotgängare. vägen kantas 
av relativt breda och mycket välskötta 
gräsremsor med rader av träd. Den 
sammanhängande grönskan bidrar till 
ett mycket grönt och omhändertaget 
intryck.

beskrivning
västra delen av avestagatan är 
grön med breda kantzoner och 
trädplanteringar. Bl.a. finns en relativt 
nyplanterad körsbärsallé. 

och gröna vägrum spelar 
en stor roll för upplevelsen 
av stadsdelen. De kopplar 
också samman den befintliga 
grönstrukturen. 

De stråk som idag har en 
tydligt grön karaktär, t.ex. 
sörgårdsvägen, bidrar på 
ett mycket positivt sätt till 
upplevelsen av stadsdelen.
spångavägen och Duvbovägen 
är tydliga exempel på vägrum 
där en tydligare grön karaktär 
bör utvecklas. 

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden längs de vägar som 
redan idag har en grön karaktär.
utveckla en grön karaktär längs de vägar som idag har en brist på grönska.
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93. spånga kyrkväg

94. Duvbovägen

95. spångavägen
beskrivning
spångavägen är ett viktigt stråk 
för såväl bilburna trafikanter som 
cyklister och fotgängare, och har idag 
en rörig och hård karaktär, framför 
allt i sin södra del. en tydligare grön 
karaktär skulle göra stor skillnad för 
intrycket av stadsdelen.

beskrivning
Duvbovägen är ett viktigt stråk 
för såväl bilburna trafikanter som 
cyklister och fotgängare. en tydligare 
utvecklad grön karaktär skulle vara 
önskvärd.

beskrivning 
spånga kyrkväg har en grön karaktär 
med gräsremsor och trädrader i sin 
norra del, i närheten av överfarten över 
spångadalen. 
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övriga områDen
gröna områden utanför stadsdelsförvaltningens ansvar

beskrivning
I Spånga finns ett antal gröna ytor som 
uppfattas som parkmark, men som 
ligger utanför stadsdelsförvaltningens 
ansvar. 

100. kvarnen

101. skogsparti vid allmogevägen

102. område arrendev./småbrukarv.

beskrivning:
gammal kvarnbyggnad på naturtomt i 
solhem. ängsmark och enstaka träd. 

Ansvar: Fastighetskontoret

beskrivning
ett kuperat skogsparti som ansluter till 
naturområdet vid sundby kolonier.

Ansvar: exploateringskontoret

beskrivning
Öppen äng omgärdad av uppvuxen 
granhäck. används emellanåt 
som evenemangsplats, bl.a. för 
valborgsfirande.

Ansvar: idrottsförvaltningen

mål
bevara och utveckla nuvarande karaktär och värden. 
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beskrivning:
grusad fotbollsplan med omgivande 
klippta gräsytor intill sörgårdsvägen. 

analys:
solhem har idag en brist på 
kvartersparker. Mellangårdens 
bollplan har ett strategiskt läge i 
stadsdelen och skulle kunna vara 
en möjlighet att tillföra värdefulla 
kvaliteter i området. Önskemål om 
att tillföra platsen aktivitets- och 
evenemangsytor har framkommit i 
dialog med de boende och möjligheten 
till detta skulle kunna utredas 
tillsammans med aktuella parter. idag 
används platsens ytterkanter som 
parkeringsplats.

Ansvar: idrottsförvaltningen. 

103. mellangårdens bollplan


