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Ett sår i staden A wound in the city
Karl Staaffs park är en liten triangelformad yta som ligger på 
Norrmalm i Stockholm. Denna plats lämpar sig dock inte för att 
vara park. Ytan är liten, solen når inte fram och det passerar väldigt 
mycket trafik tätt inpå. I det direkta närområdet ligger det flera fina 
parker och grönområden. Resultatet blir att Karl Staaffs park står tom 
året runt. 

Parken skapar idag tillsammans med Erikbergsplan och 
Erikbergsparken en stor öppen yta. Denna yta är inte väl anpassad 
för fotgängare och resultatet blir att väldigt få människor stannar 
upp här. Ytan skapar ett sår i staden. Men platsen har potential 
till förbättring. Genom att bygga här skulle man inte bara kunna 
förbättra den närliggande omgivningen utan också skapa något nytt i 
staden.

I området kring parken ligger mestadels butiker, restauranger och 
kontor. Dessa verksamheter riktar sig främst till människor med en 
stadig och god inkomst. Parken utgör en motpol till detta – en plats 
man kan vistas på utan att betala för sig. Ska platsen bebyggas är det 
därför viktigt att det finns funktioner som kan användas gratis så att 
den även fortsättningsvis kan användas av alla.

En målsättning för projektet är därför att skapa en plats som kan 
användas av alla stadens invånare, oavsett ålder och inkomst. 
Samtidigt vill jag skapa ett projekt som kan läka det sår som denna 
tomma plats skapar idag. 

Karl Staaff’s park is a small triangle-shaped site located in 
Norrmalm, Stockholm. However, this site is not suitable to be a park. 
The site is small, the sun does not reach it and there is a lot of traffic 
passing nearby. There are several nice parks and green areas in the 
vicinity. The result is that Karl Staaff’s park is empty all year round.

The park creates a large open space together with Eriksbergsplan 
and Eriksbergsparken. This area is not well adapted for pedestrians 
and the result is that very few pedestrians stay here. This open 
space creates a wound in the city. But the place has potential 
for improvement. A new building here could improve the local 
surroundings at the same time as it creates something new in the city.

Today there are mostly shops, restaurants and offices in the area 
surrounding Karl Staaff’s park. These activities are primarily aimed 
at people with a steady income. Parks are different. They are places 
where you can stay without paying. Therefore, if I am to create a 
building in this park it is important that there are functions that can 
be used for free.

One objective for this project is to create a place that can be used 
by all the inhabitants of the city, regardless of age and income. At 
the same time, I want to create a building that can heal the physical 
wound that this empty space creates today.
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Grönskans plats i staden
Karl Staaffs park ligger där Regeringsgatan viker av från Birger 
Jarlsgatan. På denna plats bildas en tårtbitsformad plats. Parken fick 
sitt nuvarande namn efter den byst av Karl Staaff som sattes upp på 
platsen under 1940-talet. (Wikipedia)

Idag står dock parken tom och utgör ett hål i stadsväven. Samtidigt 
finns det grupper i Stockholm som saknar naturliga platser som är 
utformade för dem. Jag vill läka det fysiska såret som parken utgör 
genom att föra in aktiviteter riktade till dessa grupper. 

Målet med projektet blir att skapa ett litet kompakt nav som kan 
aktivera omgivningen. Dels vill jag förbättra området kring Karl 
Staaffs park så att det blir en plats som folk gärna stannar till i och 
använder, i stället för att bara passerar. Men jag vill också injicera 
något nytt i staden – en byggnad som tillåter spontanitet och 
lekfullhet. 

Att bebygga en park i Stockholm är inte oproblematiskt. Stadens 
invånare har en historia av att försvara sina grönområden. Den i 
särklass mest kända händelsen är Almstriden som utspelade sig 
i Kungsträdgården 1971. Då lyckades stadens invånare, efter 
sammandrabbningar med polisen, hindra att 13 almar höggs ner. 
(Nationalencyklopedin) Karl Staaffs park har redan en gång skapat 
protester då staden ville bebygga platsen i början av 2010-talet. Men 
till skillnad från Kungsträdgården står Karl Staaffs park tom året 
runt. Detta får mig att fundera kring parkernas roll i staden och när 
det är befogat att bebygga dem.
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Demonstranter i Kungsträdgården under Almstriden (Petersens 1971)
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Metod
Projektet handlar till stor del om gestaltningen och läsandet av en 
plats. För att skapa en grund att jobba utifrån började jag med att 
studera vad parken som koncept betyder för mej. Vad definierar en 
bra park och vad ger den till sin omgivning?

Sedan började jag undersöka Karl Staaffs park och dess omgivning 
noga. Detta gjorde jag dels genom platsbesök då jag bland annat 
studerade hur människor rörde sig i området. Samtidigt granskade 
jag kartor över platsens omgivning men också större kartor över 
staden för att se platsen i ett större sammanhang. Att studera platsens 
historia var också viktigt för att förstå hur den kom till. Slutligen har 
jag läst artiklar från det senaste årtiondet för att få en uppfattning om 
debatten som har pågått om parkens framtid. 

När jag skissade på förslag för platsen använde jag mig mycket av 
fysiska modeller. Denna metod tillät mig att snabbt skapa flera olika 
förslag som jag kunde jämföra. Då jag hittade intressanta former 
testade jag sedan dessa i plan och sektion.

Under projektets gång har jag studerat flera referenser som hjälpte 
mig att utforma det slutliga förslaget. Projekten varierar från förslag 
som har gjorts för Karl Staaffs park till realiserade byggnader på 
andra platser som har inspirerat mig. Jag presenterar i denna rapport 
löpande de projekt som har inspirerat mig mest.
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Modeller från designprocessen
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En plats fylld av kontraster
park (franska parc, av medeltidslatin paʹrricus ’stängsel’, 

’inhägnad’), större trädgårdsanläggning där gräs-, blomster-, busk- 
och trädplanteringar genomkorsas av ett system av promenadvägar 
och där kanaler och dammar tillsammans med skulpturer, fontäner, 

paviljonger samt andra mindre byggnadsverk ofta ingår. 
(Nationalencyklopedin)

Så definieras ordet park i Nationalencyklopedin. Det är en 
trädgårdsanläggning som är skapad av människan, där naturen har 
tuktats för att skapa alléer, dammar, ängar och en mängd andra 
platser. En park kan således delas upp i en mängd olika rumsligheter 
som kopplas samman av en väv av gångar. Tanken slog mig 
att det hade kunnat vara intressant att försöka bygga upp en ny 
konstruerad park där Karl Staaffs park står idag. Därför har jag valt 
att studera parkens rumsliga struktur. Först var det viktigt för mig att 
utkristallisera hur jag anser att en bra park är uppbyggd.

En park i Stockholm som jag tycker mycket om är Hagaparken. 
Denna park har jag besökt många gånger under min uppväxt. När 
jag gick i parken som liten med familjen var oftast slutdestinationen 
Ekotemplet. Här kunde jag och min lillasyster till vår stora 
fascination stå och höra ekot av våra röster. Med åren när jag och 
min syster växte upp blev vandringarna längre och målen skiftade. 
Men parkens uppbyggnad är densamma. En större väg slingrar fram 
mellan parkens mer offentliga områden, man vandrar mellan stora 
gräsytor och på vissa ställen ligger även paviljonger. Från denna 

väg går ibland mindre stigar och följer man dessa kan man hitta mer 
privata ytor. En sådan yta som vi ofta gick till när jag var liten var 
en sandlåda i en liten dunge. Här kunde jag bygga sandslott medan 
pappa läste tidningen, vi var mitt i en offentlig park men det lilla 
rummet upplevdes privat.

Hagaparken och andra platser som jag uppskattar har alltid en 
sak gemensamt, de är platser som är fyllda med stora kontraster. 
Här ligger publika områden och väldigt intima platser tätt inpå 
varandra. Här kan man vandra längs med en utstakad väg mot ett 
mål, men längs denna väg finner man stigar som leder in till små 
privata platser. Rent rumsligt är parken uppbyggd av en tät väv av 
rum i varierande storlek med ett tydligt spel mellan det privata och 
offentliga.

En park är en plats som kan utnyttjas av alla, oavsett ålder, inkomst 
eller klass. Det finns även en frihet i vad man kan göra här, man kan 
välja att vara mitt på en stor äng bland andra, men man kan också 
välja att dra sig undan för att vara ifred. Här finns det ytor att sporta 
på och alldeles bredvid finns det bänkar där man kan sitta och läsa. 
I större parker kan det även finnas möjlighet att använda ett område 
under en längre tid då man kan slå upp ett tält eller bygga en koja. 

Denna idé om vad en bra park är har varit en grund som jag har 
jobbat utifrån när jag har utformat mitt projekt.
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Ekotemplet i Hagaparken (Cederholm 1805)
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Minnen från en tom plats
Jag växte upp i Vasastan i Stockholm. Jag antar att mina föräldrar, 
liksom många andra med dem, gillade att det var en lugn stadsdel 
med många parker. Jag hade en mycket trevlig barndom och lekte 
ofta på olika lekplatser i grönska. Men jag minns samtidigt hur 
tråkig Vasastan var när jag blev tonåring. Gatorna som var fyllda av 
restauranger och barer, vände sig inte till mig. På fritiden letade jag 
och mina vänner efter platser att vara på utanför hemmet. Under årets 
varma månader fann vi dessa i parker och på skolgårdar, men under 
vintern var det svårare att hitta dem. 

Jag led inte någon större nöd, jag hade ett hem som jag alltid kunde 
återvända till. Det jag och mina vänner upplevde var bara toppen av 
ett isberg. I varje stad finns grupper som letar efter ställen att vara 

på som inte kräver att de betalar för sig. Frågan är bara var man kan 
skapa platser som är till för alla. 

Jag minns speciellt ett område som var lite tråkigare än de andra, 
där det inte ens fanns restauranger eller barer. Platsen ligger 
längs Birger Jarlsgatan och utgörs av tre öppna ytor, – Karl 
Staafs park, Eriksbergsplan och Eriksbergsparken. Folk använder 
Erikbergsparken när solen ligger på, men de två andra ytorna står i 
princip alltid tomma. 

I detta område finns det möjlighet att skapa något som kan hjälpa den 
lokala miljön, med verksamheter som vänder sig till alla invånare.

Det ligger en stor tom yta kring Karl Staaffs park idag
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Omdebatterad park
2009 publicerade Utopia arkitekter ett förslag för att bebygga Karl 
Staaffs park. Utopia tyckte inte att platsen lämpade sig som park och 
skapade ett förslag som var arton våningar högt med bostäder och 
verksamheter i botten. (Utopia 2009) Detta förslag var starten på en 
debatt om parken som skulle komma att fortsätta i nästan tio år. 

Våren 2013 beslutade Stockholms stad att parken skulle bebyggas 
med ett bostadshus. (Exploateringskontoret 2013) Staden ansåg att 
parken kunde utnyttjas bättre för bostäder än som park. Detta beslut 
kritiserades hårt av många som tyckte att parken var ett nödvändigt 
inslag i staden. De menade att allt för många grönområden bebyggs. 
Grupperna som var emot denna byggnation hade tydliga kopplingar 
till arkitektupproret som börjat växa till sig under denna tid. I ett 
desperat försök att lugna kritikerna sade staden att parken skulle 
flyttas över till Eriksbergsplan. Men motståndarna som också menade 
att byggnationen skulle beskugga de omkringliggande platserna lät 
sig inte lugnas. 

Motståndarna i denna debatt hamnade snabbt i två läger, antingen 
skulle parken bebyggas med bostäder eller så skulle den inte 
bebyggas alls. Någon större diskussion om hur parken kunde 
förändras inleddes aldrig.

Efter mycket motstånd vek sig slutligen politikerna för kritikernas 
tryck och röstade mot förslaget vilket förhindrade den planerade 
försäljningen av marken. (Börsbullen 2019) Parken står därför tom 
och oanvänd än idag.
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(Mitt i Vasastan 2013)
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(NU 2017)
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– Det är jätteroligt. Vi har job-
bat med att förbättra de områ-
den som föräldrar tyckt till om 
i föregående undersökningar, 
till exempel barns språkutveck-
ling och tryggheten på försko-
lorna. Vi har ett bra samarbete 
med föräldrarna och engage-
rade medarbetare, säger Cecilia 
Oscarsson, tillförordnad avdel-
ningschef för förskole- och fri-
tidsavdelningen på Norrmalm.

Den största förbättringen 
är att 86 procent av föräldrar-
na upplever att förskolan i sin  
helhet känns trygg och säker. 

Det är en ökning från förra 
årets siffra som låg på 78 pro-
cent.

Sammantaget ger norr-
malmsföräldrarna högsta betyg 
på 12 av 22 frågeområden.

– Vi använder den årliga för-
skoleundersökningen för att ut-
veckla våra verksamheter och 
som ett verktyg i dialogen med 
föräldrarna, säger Cecilia Os-
carsson.

Det som för-
äldrarna tyck-
er behöver 
förbättras en-
ligt årets un-
dersökning är 
bland annat 
att barnen behöver uppmunt-
ras till mer fysisk aktivitet och 
att förskolorna behöver jobba 
mer med förståelsen för natur-
kunskap.  

Flickornas föräldrar är något 
mer nöjda än pojkarnas.

l Maria LiLja

Nio av tio föräldrar på 
Norrmalm är nöjda 
med sitt barns för-
skola och skulle re-
kommendera den till 
andra. 

Det visar årets för-
skoleundersökning 
som Stockholms stad 
genomfört.

Nytt hus i Karl Staaffs park
VaSaStaN En ny fastighet med 55 lägenheter planeras i Karls 
Staafs park i hörnet Regeringsgatan och Birger Jarlsgatan.

Byggföretaget Viedekke har fått markanvisning för platsen.
Exploateringskontoret menar att parken är outnyttjad och att plat-

sen är för bullrig för att det ska vara trevligt att vistas där, därmed 
bidrar ett bostadshus på området till något positivt, tyckert de.

I bottenvåningen ska lokaler för restauranger och handel finnas. 

de har samlat in nycklar  
för fler hyresrätter
City ricky Lagerkvist och 
Benny Persson från retorik-
konsultprogrammet vid Sö-
dertörns högskola ville upp-
märksamma bostadsbristen i 
Stockholm och få fler partier 
att ta frågan på allvar. Därför 
har de under maj månad stått 
på Sergels torg och samlat 

in hänglås och nycklar, som 
symboler för utelåsningen 
från bostadsmarknaden, och 
en lösning på den.

i går lämnade de över 
de drygt 1 100 insamlade 
nycklarna till äldre- och yt-
terstadsborgarrådet joakim 
Larsson (M).

”Vi har ett bra 
samarbete 
med föräld-
rarna och 
engagerade 
medarbetare.”

Föräldrar nöjda 
med förskolorna

VaSaStaN En del av Vana-
dislunden, mellan kvarteret 
Blåkråkan och Kråkan vid 
Roslagsgatan, har fått ett nytt 
namn, Kråkvilan. 

Namnförslaget kom in till 
namnberedningen från en 

privatperson. Ett kvarter i 
området har tidigare hetat 
Kråkvilan och namnberedning-
en tyckte därför att det var 
passande att den nyupprus-
tade delen blir sin egen med 
ett nytt namn.

del av vanadislunden 
har fått nytt namn

Familjen var på väg hem efter en 
shoppingtur i Vällingby förra freda-
gen när allt gick fel. 8-åriga Timea 
Edholm hjälpte sin mamma There-
se med en av kassarna när bussen 
de nyss klivit på plötsligt gasade. 

Timea föll handlöst. Påsen flög 
först och glasflaskorna i den kros-
sades mot bussgolvet. Timea kom 
efter och tog emot med höger 
hand, rakt in i påsen som nu var 
full av skärvor.

Blodet forsade från såren. Mam-
ma Therese försökte stoppa blöd-
ningen med hjälp av servetter.

– Jag kände hur det pulserade 
under mina fingrar, berättar hon.

Två poliser kom ut från ett po-
liskontor intill och en förbipasse-
rade ambulans hjälpte till med att 
lägga om såret innan Timea fördes 
till sjukhus för operation.

SKärvorNa hade  skurit av Timeas 
tumsena samt nerver och muskler 
i handen. Chansen är mycket liten 
att hon kommer att kunna använ-
da sin tumme i framtiden.

Therese Edholm är upprörd 
över händelsen. Främst på grund 
av den hastiga starten och att 
Timea inte gavs någon chans att 
hinna sätta sig, något som bekräf-
tas av en annan av passagerarna 
på bussen, som Lokaltidningen 
Mitt i har pratat med.

– Man hinner nästan aldrig sät-
ta sig, nu ser vi hur illa det kan gå, 
säger Therese Edholm.

Hon är även missnöjd med be-
mötandet från chauffören som, 
enligt henne, inte erbjöd hjälp 
eller tog fram någon första hjäl-
pen-låda, utan i stället skällde på 
Timea för att hon varit oförsiktig.

– Timea blev rädd och jag hör-
de knappt vad de sa när jag ringde 
112.

Olyckor är inte  ovanliga på 
Stockholms bussar. Hittills i år har 
stockholmarna rapporterat över 
två olyckor om dagen, eller nästan 
16 olyckor i veckan, i samband 
med bussfärder. De vanligaste 
drabbade är äldre. 

– Men det får man sätta i rela-
tion till att en miljon åker varje 
dag, säger Lovisa Åblom, pressan-
svarig på SL.

En SL-undersökning från 2012 
visar att ungefär en åttondel av re-
senärerna är missnöjda med buss-
förarnas körsätt. Det är den hög-
sta andelen bland alla trafikslag.

BuSSBolaget arrivaS  pressansva-
rige Tomas Hedenius berättar att 
bolaget för statistik över chauffö-
rernas körsätt, bland annat kräng-
ningar och snabba starter, med  
speciell mätutrustning. 

Föraren som körde Timea och 
Therese har tidigare kört mycket 
bra, enligt honom. Om det finns 
något att kritisera i det här fallet 
kan Tomas Hedenius inte svara 
på.

– Vi håller på att utreda frågan 
och prata med vittnen.

vilka är rutinerna vid en olycka?
– Att ta fram förstaförbandslå-

da och larma polis och räddnings-
tjänst. Och att stanna tills polisen 
säger att det är okej att åka.

Närpolisen på platsen gav, en-
ligt Tomas Hedenius , busschauf-
fören tillstånd att åka vidare.

Busschauffören har enligt Ar-
riva avböjt att kommentera hän-
delsen.

l KarL MartiNSSoN
karl.martinsson@mitti.se
tel 550 550 71

Skar sönder ena 
handen i bussen

timea, 8, föll handlöst över glasflaskorna när bussen rivstartade. Skärvorna skar av tumsenan och en del 
muskler och nerver, berättar hennes mamma therese Edholm. foto: åsa sommarström

8-åriga timea skar sig 
allvarligt när hon föll 
i bussen. Förmodligen 
blir hennes tumme aldrig 
helt återställd.

SL får i snitt in minst två 
anmälningar om olyckor 
på bussar – varje dag.

323 olyckor i år
olyckor vid bussresor som 
kunder anmält till SL:
2011 764

2012 419
2013 (t o m 22 maj) 323

 KäLLa: SL

l Föll när chauffören plötsligt rivstartade

En hel del krogar i stan har för be-
rusade gäster.

Fo
to

: Nykterheten på krogen ska skärpas
City I fredags gick polisen och till-
ståndsenheten ut och inspekterade 
222 krogar i Klara närpolisområde. 
De kontrollerade att restaurang-
erna inte släppte in och serverade, 
allt för påverkade gäster.

– Preliminärt fick sex av dem 
en anmärkning för att de hade för 
berusade gäster och tolv stycken 
övriga anmärkningar, säger Anders 

Häregård, chef vid tillståndsenhe-
ten.

Av de sex krogar som hade för 
berusade gäster så har fyra fått en 
erinran tidigare i år för samma sak.

– Att man inte klarar att upp-
rätthålla nykterheten trots att vi 
förvarnat om att vi skulle komma 
är allvarligt, vi kommer trappa upp 
tillsynen där nu.

4    27 juli–2 augusti 2013 V I  I  VA S A S TA N

 Vasaparken nästa skådeplats för loppis? 
  En Vasastadsbo 
har i ett brev till 
Norrmalms 
stadsdelsförvalt-
ning visat intres-
se för att organi-
sera en loppis/
klädbytardag i 
Vasaparken. Per-
sonen eftersträ-
var en småskalig 
plattform där 
folk kan byta eller sälja saker och kläder för en billig 
penning. Föreslagna datum är söndagarna 13 eller 25 
augusti. Inspirationen kommer från Malmö där liknan-
de initiativ har arrangerats på innergårdar av människor 
med överfl öd av prylar. ”I Stockholm fi nns det få inner-
gårdar, men gott om parker och trevliga människor, för-
modligen mycket prylar därtill”, skriver medborgaren. 

VASASTAN
TIPSA VÅR REPORTER  
Jacob Hellgren
Telefon: 08-545 870 84 

E-post: jacob.hellgren@direktpress.se

 Initiativet från en av stadsdelens 
invånare lyckades. I höst startar 
upprustningen av Karlbergstun-
neln.  

 I början av juli 2012 annonserade 
trafi kborgarrådet Ulla Hamilton (M) 
att Karlbergstunneln ska rustas upp 
och få mer ljus. När Vi i Vasastan tittar 
förbi gångtunneln som förbinder Bir-
kastan och Karlberg ser vi att tunneln 
fortfarande står orörd. Mats Freij på 
trafi kkontoret säger att ombygget star-
tar i höst:

– Det ligger på projektering och 
kommer starta under hösten. Det blir 
en belysningsupprustning. En trygg-
hetsåtgärd, säger Mats Freij.

Det hela började som ett medbor-
garförslag från konstnären Jeanette 
Karsten. Hon är skaparen av den ka-
raktäristiska P-snurran vid slutet av 
Rörstrandsgatan strax intill tunneln. 
Förslaget fi ck snurr och en enad stads-
delsnämnd stödde förslaget. 

 

��  En klassiker går i pension. Nu ersätts 

Sko Wera av en hälsobutik.  

 Mitt på Odengatan ligger en 
snart hundraårig skobutik 
som ingen vill ha. Sko Wera 
startade 1920 uppe på Väst-
mannagatan men har sedan 
1950 legat på Odengatan 92. 
Den sista augusti stängs buti-
ken och ägarinnan Anna Kiluk 
får gå i pension:

– I två år har jag försökt 
hitta någon i skobranschen 
som vill ta över, men det blev 
inget. Nu blir det en hälso-
kostbutik som fl yttar in, säger 
hon.

Trogna kunder

Anna Kulik ser fram emot 
pensionen. Hon har tillsam-
mans med sin man drivit 
Sko Wera i 30 år. Men kun-
derna är ledsna. De har kom-
mit hit sedan de var barn och 
de tar med nya generationer 
av tillgivna kunder som vill ha 
”riktiga skor och personlig 
service”.

Det är lunchtid i mitten av 
juli. Under tiden vi är inne 

i butiken noterar vi ett ständigt 
fl öde av kunder. Trots att det är 
glest på skoväggarna inför den 
nära förestående stängningen 
så råder här en känsla av just 
kontinuitet. Kunderna verkar 
veta vad de håller på med när 
de kommer in. Inga stillastå-
ende vilsna blickar. De rör sig 
hemtamt.

Försäljaren Lotta Hedlund 
gör i dag sin sista dag på 
Sko Wera efter 15 års tjänst. 
Hon vet inte vad hon ska göra 
efter semestern:

– Jag vet inte, säger hon 
med ett brett leende. Det blir 
ett nytt liv, säger hon sorglöst 
och fortsätter plocka fram 
skor åt kunderna.

– Det vore roligt om den 
nya ägaren kan använda den 
fi na skylten på något sätt.

Kunder har aldrig varit ett 
problem, tvärtom. Nu är det 
bara kedjor som gäller säger 
säger både Lotta och kollegan 
Beatrice.

Slitstarkt

Anna berättar för oss om buti-
kens historia och visar oss runt 
inne på lagret. Kontoret är en 
femtiotalsrelik med teak-panel. 
Känslan är nästan fi lmisk. 

Anna tar fram ett par ljus-
bruna spetsiga herrskor av 

märket Suverän från sextio-
talet. Även en lekman ser att 
de är av tveklöst god kvalité. 
Det känns som symboliskt för 
vad som blir kvar av Sko Wera 
på Odengatan: Den karaktä-
ristiska neonskylten och ett 
par slitstarka skor som inte 
längre säljs.

Ingen katastrof

Odengatan är annars en gata 
som står emot stora föränd-
ringar. Det är fortfarande 
småskaliga butiker, kaféer och 
restauranger som dominerar 
affärslandskapet kring Oden-
gatan mellan S:t Eriksplan och 
Odenplan.

Anna tycker om föränd-
ringen som Vasastan genom-
gått de senaste åren:

–Allt är mycket snyggare 
nu. Bostadsrätterna är fl er och 
fastigheterna är fi nare. Förut 
var det väldigt grått och trist 
här.

Att det inte blir en skoaffär 
som fl yttar in i lokalen i höst 
är ingen katastrof för Anna:

– Allt har en början och 
slut. Det måste komma nya 
saker. Så är det.  

På dagsutflykt  

��  Vad händer en dag i Vasastan? Det gav vi oss förut-

sättningslöst ut i stadsdelen för att ta reda på. Och hittade 

allt från träd med sockerdricka till en klassiker som går 

i pension och Gyllene tider-fans från Ungern.  Text: Jakob Lewander
Foto: Karin Nilsson 

Medborgarförslag ser ljuset i tunneln

”Allt är mycket 
snyggare nu. 

Bostadsrätterna 
är fl er och fastig-

heterna är fi nare.”

”Allt har en början 
och ett slut. Det 
måste koma nya 
saker. Så är det.”

GÅR VIDARE. Försäljaren Lotta  

 Miljöpartist rasar mot rivning av park 
  Som Vi i Vasastan tidigare rapporterat planeras nu Karl 
Staafs park att rivas för byggande av bostäder. Miljöpar-
tisten Åke Askensten, ledamot i kommunfullmäktige 
och exploateringsnämnden, kallar rivningen ett ”in-
grepp” och påpekar parkens historiska värde. På denna 
plats fanns på 20-talet en spårvagnskiosk för spårvagns-
personal och kallades ”Spårvagnsparken. På 1800-talet 
huserade platsen också en skampåle för offentliga be-
straffningar. Mijöpartiet har reserverat sig mot riv-
ningsbeslutet tillsammans med Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet.

Karl Staaffs park ligger på Birger Jarlsgatan i hörnet 
av Regeringsgatan.   

Martin Stenberg, som 
gör porträttskulpturer i 
bland annat gips och 
betong på Idungatan 10.

 Hur går det här till?
– Kunden kommer till 

min ateljé och sätter sig i 
kontorsstolen. Jag tar 
massor med bilder från 
alla möjliga vinklar. Sedan 
tittar vi tillsammans på 
bilderna och kommer 
överens om vilka som ska 
fungera som mall. Sedan 
smäller jag upp en ler-
klump och börjar jobba 
efter bilderna.

Vad är själva skulptu-
ren gjord av?

– Jag gör en silikonform 
och gipskappa över leran 
och får på så sätt en form. 
Sedan gjuter jag i det ma-
terial som kunden vill ha. 
Det kan vara gips, betong 
eller crystal. Jag tar också 
fram en träsockel som 
skulpturen ska sitta på.

Är det svårt?
– Jättesvårt, det är det 

som är tråkigt. Det går 
fort att få upp något som 
ungefär liknar personen, 
sedan är det den sista lilla 
biten med att få porträtt-
tet levande. Det tar lång 
tid och jag är inte ens 
trevlig under den perio-
den.

Varför pysslar du med 
skulpturer?

– Det är en fi n hant-
verkstradition och det var 
populärt fram till 
1960-talet. Då fanns det 
ofta skulpturporträtt i 
medel- och överklassens 
hem. Numera är det en 
rätt bortglömd tradition.

Vilka är det som vill ha 
skulpturer av sig själv?

– De fl esta gör dem inte 
av sig själva. Oftast är det 
föräldrar som vill göra på 
sina barn. Anställda kan 
ge till sin avgående chef 
eller en fru till sin man.

Vad kostar det?
– Ett porträtt kostar 

cirka 15 000 kronor och 
tar runt en månad att 
göra.

Jennie Aquilonius 

HALLÅ DÄR…

Hos Martin blir du 
förevigad i betong
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Nyhetschef Jakob Larsson 
mejl jakob.larsson@mitti.se  tel 550 550 43

Nyheter

Stockholm har bjudit på sitt allra 
vackraste väder, men när vi ska 
träffa göteborgarna Oskar Koll-
berg och Palle Wibrån vräker reg-
net ner och himlen är stålgrå.

– Det är ju riktigt Göteborgs- 
väder, säger Oskar Kollberg och 
fiskar upp en räka på gaffeln.

Vi träffas på Göteborg i Ham-
marby sjöstad, restaurangen med 
031 som riktnummer. 

Kanske har du redan vant dig 
vid vertikalt regn, spårvagnar 
och randiga tröjor. Bli inte förvå-
nad om allt fler omkring dig drar 
en ordvits eller tycker att något är 
gôtt. Göteborgarna håller på att ta 
över stan. Förra året flyttade över 
35 000 personer från övriga lan-
det till Stockholms län och störst 
var andelen från Göteborg och 
Västra Götaland; 5 233 personer.

Oskar kOllberg,  34, och Palle 
Wibrån, 33, är båda uppvuxna i 
Majorna i Göteborg. 

– Jag pluggade här ett år och 
fick jobb. Men jag vill tillbaka. 
Hade jag kunnat flytta mitt jobb 
hade jag flyttat hem, säger Palle, 
som bott i Stockholm i två år.

På flera anställningsintervju-
er har han också fått höra ”Vågar 
man anställa en göteborgare? Ni 
flyttar ju bara tillbaka.”

Oskar har bott här i sju år. Han 
träffade sin flickvän i Göteborg 
när hon pluggade där. När hon 
flyttade till Stockholm flyttade 
han efter och i dag har de två barn 
och bor vid Hornstull.

I början fIck han gliringar av  
kompisarna när han flyttade från 
Sveriges framsida, men nu är han 
etablerad här på ”baksidan”. Pal-
les kompisar i Göteborg förstår 
inte riktigt vad han gör i Stock-
holm.

– Det är lite: ”Vad ska du där 

och göra när du kan bo här? Det är 
mycket goare”.

De är överens om att Stockholm 
är en liten storstad medan Göte-
borg är en stor småstad.

– Stämningen i Göteborg är an-
norlunda. Det är mer soft, det 
är mer ”det är gôtt”, säger Palle 
Wibrån.

Att vara inflyttad handlar om 

Ingen sorg när Göteborg flyttar in
En invasion från sydväst 
sveper in över stan. Varje 
dag flyttar 7,3 götebor-
gare in i Stockholms län. 

– Alla gillar götebor-
gare. Men det kanske 
förändras nu när vi blir så 
många här, säger Oskar 
Kollberg.

Inflyttarna väljer helst Solna och Stockholms stad
w Drygt var fjärde Solnabo är in-
flyttad från någon del av landet. 
w En del gotlänningar kommer 
inte mycket längre än av Got-
landsfärjan. En liten gotländsk 
koloni verkar ha etablerats i Ny-

näshamn. Dit flyttade 30 gotlän-
ningar i fjol och 33 till närliggande 
Haninge.
w Efter Stockholm och Solna är 
Nacka den kommun som i sär-
klass flest skåningar flyttar till. 

w Även göteborgarna verkar gilla 
Nacka. 
w Bland hallänningarna är Lidingö 
populärt.
w Stockholm är överlägset störst 
inflyttningskommun i länet.

l Varje vecka anländer en busslast inflyttare

Palle Wibrån, 33, och Oskar Kollberg, 34, tog med sig lite Göteborgsväder när de         tog en matbit på Göteborg, krogen i Hammarby sjöstad med samma riktnummer som Göteborg, 031. Foto: Sara FLoDIN

Flera soppkök och hjälpinsat-
ser slår igen under sommaren, 
vilket gör livet svårt för många 
hemlösa.

Framför Sven-Harry Karls-
sons guldfärgade fastighet i 
Vasaparken har därför ett fru-
kostkök för hemlösa öppnats 
under sommaren.

sven-harry står  för lokalen, 
ett kafé donerar gårdagens 
bröd och ett tiotal volontärer 
från Gustav Vasa församling 
och Socialdemokraterna för tro 
och Solidaritet i Vasastan, lang-
ar ut kaffe och mat till hungri-
ga på förmiddagarna  tisdag till 
fredag.

Torbjörn Sundblad, en av vo-
lontärerna, är även involverad i 
ett nytt pantburksprojekt.

– Tanken är att vi från den 4 
augusti ska testa att få folk att 
komma och lämna sina pant-
burkar till oss här på frukost-
köket en gång i veckan och ett 
ungt par som suttit och tiggt i 
staden ska bli ansvarig för det 
projektet, säger han.

returpack har  bidragit med 
kärl att ha burkarna i och dis-
kussioner pågår med fastighets-
ägare och med restaurangägare 
om att även få komma och häm-
ta deras pantbrukar.

– Vi har kontakt med ett tio-
tal personer som är intresse-
rade och som skulle kunna bli 
anställda på timbasis. På så sätt 
går pengarna direkt till de som 
behöver dem utan mellanhän-
der. Målet är att en eller två av 
dem ska kunna resa hem med 
lite pengar till sina familjer, ett 
slags hjälp till självhjälp, säger 
Torbjörn.
l MAriA LiLjA

För att göra somma-
ren lättare för många 
hemlösa har ett nytt 
frukostkök öppnat i 
Vasaparken. 

Det finns dessutom 
planer på att hem-
lösa ska få jobb i ett 
nytt pantprojekt. 

Motstånd mot nya parkplaner
VASAStAn I exploateringsnämnden beslutades att Karl Staaffs 
park, i korsningen Birger Jarlsgatan-Regeringsgatan, ska bebyggas 
med en fastighet med 55 lägenheter. 

Parken är outnyttjad och platsen för bullrig för att vara trevlig 
anser Alliansen. Men både Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet vill bevara parken. En fri yta behövs i den tätbebyggda 
innerstan menar de. Dessutom har parken ett historiskt värde.

Ärendet ska till hösten upp i kommunfullmäktige.

opErakÄLLarEN BJuDEr 
måSuNGEN GIGLI på mat  
City Sedan flera veckor har 
en måsunge yrat runt på ja-
cobs torg mellan Operan och 
Sankt jacobs kyrka, skriver 
Dagens nyheter.

Oroligt vakande sitter dess 
mamma på huvudet av jussi 
Björlingbysten och håller ett 

öga på ungen som ännu inte 
kan flyga.

intill sockeln på bysten står 
en liten skål med vatten och 
bröd som personal från Ope-
rakällaren förser den med, 
plus en lapp som talar om att 
maten tillhör måsungen Gigli.

Hemlösa kan få 
jobb i nytt projekt

VASAStAn Efter att det avslöjats 
att amerikanska NSA övervakar 
mejltrafik i världen har det nu 
visats sig att e-post som skickas 
till Täby, Salem och Stockholms 
stad riskerar att kunna läsas av 
obehöriga. 

Detta eftersom kommunerna 
låter mailen gå via servrar hos 
de stora amerikanska företagen 

Microsoft och Google skriver SVT 
på webben. Internetsäkerhetsfö-
retaget Stay Secure varnar därför 
för att kommunerna kan bryta 
mot personuppgiftslagen.

På Stockholms stad har man 
ställt frågor till Microsoft som 
svarat att uppgifter bara lämnas 
ut efter ett domstolsbeslut, 
enligt SVT.

risk att e-post läses av obehöriga 15
TuSEN KRoNoR. Så myck-
et får en Vasastadsbo i ersätt-
ning efter att en av tullverkets 
hundar gjort ett hål med en tand 
i hennes Louis Vuittonväska vid 
en kontroll i januari i år.

Foto: carLoS moNtEcINoS
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 Efter fjolårets beslut att rusta 
upp Vanadislundens lekpark 
har Norrmalms stadsdelsför-
valtning under våren samlat 
in synpunkter från folket om 
vad de vill se där. Engage-
manget har varit väldigt 
stort, och förslagen har 
handlat om allt från nya 
gungor och rutschkanor till 
en tydligare avskärmning 
mot Sveavägen. 

Nu presenterar staden sina 
planer. Och det är betydligt 
mer än en enkel upprustning 
som väntar. Det ska satsas nära 
tio miljoner på att skapa en 
helt ny lekpark som ska bli 
stans nya utfl yktsmål.

– Vi ser en stor potential i 
den här lekplatsen och tycker 
det är dags för en ordentlig 
satsning på lek i stadsdelen. 
Ambitionen är att sticka ut, 
att göra nåt som inte fi nns 
någon annanstans, säger My 
Peensalu, landskapsarkitekt på 
parkmiljöavdelningen.

Vatten, gummi och bro

I nya lekparken kommer folk 
enligt förslaget bland annat 
att hitta klättervägg, trädkoja, 
gummimatta och studsmatta, 
vattenlek, paviljong, solter-
rass och en lekbro som löper 
längs bakre delen av parken, 
den första i sitt slag i Stock-
holmsområdet. För att få 
plats med allt blir det nya 
lekparken något större än 
den nuvarande.

– Det är en generösare lek-
plats. Framförallt är det bortåt 
Sveaplan det växer, men även 
lite åt andra hållet. Men vi 
kommer inte att ta bort träd, 

i stället försöka plantera in nya 
träd på lekplatsen. Vi kommer 
också att ta lite mer yta från 
remsan med gräs vid entrén, 
och göra entrén lite mer väl-
komnande och tydligare. Allt 
handlar om att göra ett att-
raktivare parkrum, säger My 
Peensalu.

Kommer den att konkur-
rera ut Vasaparken?

– Den är ett komplement. 
Det är ju otroligt högt tryck 
på våra parker. Det fi nns stor 
anledning att satsa på ett till 
stort utfl yktsmål.

Bullret blir kvar

Enligt My Peensalu har fol-
kets synpunkter utgjort en 
betydande del av bakgrunds-
materialet när de skapat den 
nya lekparken. 

Men när det gäller en av de 
vanligaste synpunkterna, att 
minska bullret från den tätt 
trafi kerade Sveavägen, kom-
mer de bara delvis att gå folk 
till mötes. Gräsytorna mot 
vägen ska höjas och någon 
form av grönska skärma av. 
Men…

– …Vi kommer inte kunna 
påverka ljudbilden från Svea-
vägen. Då krävs riktiga bul-
lerskärmar, och det blir det 
inte i det här projektet. Vi 
kan påverka det visuella, så det 
känns mer avgränsat och då 
upplevs bullret mindre, säger 
My Peensalu.  

Positiva reaktioner

Nu väntar samråd där folket 
får chansen att säga sitt. Den 
första reaktionen från föräld-
rar i området är positiv.

– Lekplatsen är inte dålig 
i dag, men det är rätt oorga-
niserat. Den är från en annan 
tidsålder, det är bra att det 
ska göras nåt, säger Mikael 
Lindberg som brukar gå till 
lekplatsen med sonen Leon.

– Jag är nöjd i dag. Men det 
här låter fantastiskt, jag tror 
att det blir bättre. säger Gustaf 
Wersäll som brukar vara i Va-
nadislunden med sina två barn.

Byggstart nästa år

Om allt går enligt planerna 
inleds bygget nästa år och 
står klart hösten 2015 eller 
våren 2016. Under byggtiden 
får folk troligen söka sig nå-
gon annanstans.

– Generellt sett vill vi inte 
dela upp bygget av parken i 
olika etapper, det blir ineffek-
tivt. En ersättningspark tror 
jag inte på, då handlar det 
om ännu mer pengar. Vi får 
fundera över hur vi ska lösa 
det. Det fi nns bland annat en 
lekyta till uppe i lunden och 
ytterligare en i Blåkråkan när 
den blir klar, säger My Peen-
salu.   

 Jacob Hellgren
08-545 870 84

jacob.hellgren@direktpress.se 

Vanadislunden  

  Stormagad satsning mot skräpet
Det har sedan en tid tillbaka satsas på så kallade Big 
Bellys i Vasaparken. För den som inte vet vad det är 
kan vi berätta att det är de solcellsdrivna papperskor-
gar. De kompakterar innehållet vilket innebär att det 
får plats skräp motsvarande fem till sju gånger skräp-
korgens storlek däri och att skadedjur inte kan kom-
ma åt innehållet. Dessutom larmar den när det är 
dags för tömning. I veckan invigdes den sista Big Bel-
lyn i Vasaparken vilket innebär att alla papperskorgar 
i parken är utbytta.

– Vi arbetar för att skapa hållbara och attraktiva 
parker för allt fl er besökare. Genom de nya miljövän-
liga skräpkorgarna med större kapacitet tar vi ytterli-
gare ett steg mot en renare och trivsammare inner-
stad, säger Bo Höglund, parkingenjör på Norrmalms 
stadsdelsförvaltning. 

  KB hänger kvar i fotbolls-tvåan
Karlbergs BK har säkrat sin plats i division 2 till nästa 
säsong efter klara 5-0  mot Enköping. 
Efter en tam och händelsefattig 
första halvlek kom Karlbergs BK 
i gång och gjorde inte mindre än 
fem mål på besökande Enköping. 
Ömer Erdal inledde målskyttet i 
den 58 minuten och ökade sedan 
på ledningen två minuter senare. 
Även Ruan Carlos Da Silva Canti-
lio blev tvåmålsskytt medan Jonat-
han Partin satte avslutande 5-0 i 90:e 
minuten. Sista matchen för säsongen spelas borta 
mot Kvarnsveden i morgon söndag.  KB:s damer slu-
tade fyra i sin division fem-serie efter förlust med 4-0 
i sista matchen mot seriesegrande Vasastan BK. Vid 
seger hade de slutat tvåa i tabellen. 

   SVÄLJER MYCKET.  Vasaparkens nya papperskorgar rym-

mer mer än vad man tror.  

  Det tycks mycket om parkmiljön… 
Parkmiljöavdelningen är den avdelning som tagit 
emot fl est synpunkter och klagomål på Norrmalm 
under perioden maj-augusti i år. 22 stycken har in-
kommit, och de har handlat om bland annat renhåll-
ning, skötsel av gräsytor och störande aktiviteter i 
parken. 

VÄCKER KÄNSLOR. Parkmiljöavdelningen på Norrmalm 

har fått 22 klagomål och synpunkter under sommaren.
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 Bostäder i Karl Staaff – parken fl yttas
Trots invändningar från oppositionen beslutade i 
veckan kommunstyrelsen att ge markanvisning för 55 
lägenheter i Karl Staaffs park. Bostäderna kommer att 
bli bostadsrätter eller ägarlägenheter, vilket innebär 
att den som köper en lägenhet äger den som en egen 
fastighet. Ingreppet i parken har tidigare väckt starka 
protester från folket. Nu meddelar staden att de i 
samband med det fortsatta arbetet med bostäderna 
även kommer att fl ytta Karl Staaffs park till andra si-
dan Birger Jarlsgatan, nedanför Eriksbergsparken i 
korsningen Birger Jarlsgatan/Runebergsgatan. Nya 
Karl Staaffs park ska vara klar till hundraårsminnet av 
Karl Staaffs bortgång år 2015. Lägenheterna ska vara 
klara 2018.
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 Radon har satt stopp för 
hämtning av böcker från 
Stadsbibliotekets maga-
sin i över ett år. 

Och ingen vet när pro-
blemet kan lösas. 

 Det har inte gått att bestäl-
la böcker från Stadsbiblio-
tekets magasin sedan den 
19 september förra året. 
Orsaken är en för hög ra-
donhalt som gjort det till en 
ohållbar arbetsmiljö. I ma-

gasinet fi nns en stor del 
av bibliotekets böcker, 
och det är populärt att 
beställa därifrån. Nu 
växer irritationen i Va-
sastan.

– Folk är förstående, 
men har börjat tröttna efter 
sommaren. Delvis för att vi 

inte gett dem tillräcklig in-
formation, det har blivit 
mycket ”stängt tills 
vidare”. Det är för 
att vi inte vetat mer, 
s ä g e r  J o h a n n a 
Hansson, områdes-
chef på Stockholms 
stadsbibliotek.  

Vad är det som tar sån 
tid?

– Det fi nns ingen beprö-
vad metod för att ta sig an 
problemet. Det har prövats 
olika metoder, men inget har 
räckt. Och först måste man 

göra åtgärden, sedan mäta 
för att se om det haft effekt.

Det har nyligen skett nya 
mätningar och i nästa vecka 
kommer resultatet från dem. 
Om den senaste åtgärden 
inte haft tillräcklig effekt, och 
det drar ut på tiden ytterli-

gare, har en äldre dam 
föreslagit för Vi i Va-
sastan att hon och 
några vänner kan gå 
ner i magasinet. 

Detta eftersom 
de med sina många 

år på nacken inte har 
lika mycket att förlora. Jo-
hanna Hansson:

– Nej, haha, det är inte ak-
tuellt.

Jacob Hellgren 
08-545 870 84

jacob.hellgren@direktpress.se 

 Utlåning förbjuden – på grund av radon
”Folk är för stående, 

men har börjat 
tröttna efter 
sommaren.”

■■  En mångmiljonsatsning för att skapa 

stans nya utfl yktsmål. 

Nu ska Vanadislunden bli ett lekparadis.  

 Vad tycker du om planerna? 
Gå in på

www.viivasastan.se 
och säg vad du tycker!

”Det är en 
generösare 
lekplats.”

 ■  Till och med den 20 okto-

ber har du chansen att 

tycka till om planerna. Det 

gör du via norrmalm@
stockholm.se eller 

08-508 09 245. Eller på 

samrådsmötet som är i 

parken nu på måndag den 

7 oktober kl. 15.30–17. 

Tyck om planerna

LEKSUGNA. Bra att det ska göras 

något, säger Mikael Lindberg, 

till vänster med sonen Leon. 

Gustaf Wersäll (till höger) är 

också positiv: ”Det här låter 

fantastiskt”, säger han.
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2014Stockholm
VALSPURTEN

Vi är en stor och växande 
grupp stockholmare som är 
upprörda över att kommun-
fullmäktiges majoritet tidi-
gare i år röstade för försälj-
ning av Karl Staaffs park till 
ett byggföretag för ett pris av 
171 miljoner. 

Parken – en grön oas – lig-
ger på Norrmalm där Birger 
Jarlsgatan strålar samman 
med Regeringsgatan. Den har 
funnits sedan början av 
1800-talet och har en lång 
kulturhistoria. Parken är som 
mest 23 meter bred och har 
många fi na träd och sittplat-
ser. Vi tycker visst att det är 
bra att bygga mer bostäder 
men det är skandal att stjäla 
parkutrymme, särskilt i city 
där hård trafi k behöver ba-
lanseras med luft, grönt och 
öppen rymd. 

Fler invånare innebär att 

de parker vi har blir ännu 
mer värdefulla, att de snarare 
bör förädlas. Att bygga bostä-
der i Stockholms parker är 
oacceptabelt. Vilken park står 
i tur att bebyggas efter den-
na? Förslaget att anlägga en 
”ny” park på andra sidan ga-
tan anser vi vara en dimridå 
för att lura väljarna – där står 
redan 13 stora lindar. 

Alliansen röstade för för-
säljning, den samlade oppo-
sitionen röstade emot. Vi 
uppmanar dig som vill värna 
parken att höra hur ditt par-
ti ställer sig i denna fråga.

Det tagna fullmäktigebe-
slutet är inte sista ordet. Vi 
måste stoppa vansinnet att 
sälja stadens parker.

Nätverket Stockholms Framtid 
– Bevara Karl Staaffs Park

Emilie Röhl, Hans Blix, Kristina Elfhag, 

Johan Franck, Thomas Ekenberg

Vi vill bygga 140 000 bostä-
der i Stockholms stad till 
2030, enbart sju promille 
av stadens grönytor kom-
mer tas i anspråk för detta. 
Värdefulla parker och 
grönområden kommer be-
varas och staden få plats för 
fl er. Joel Laurén (M) 

Kandidat till kommun-

fullmäktige

”Jag anser att när 
Moderaterna 

säger fl er bostä-
der måste det 

innebära mindre 
parker. SMS 5635

Nu vill villaägarna och bostadsrättsägarna ha ännu mer 
bidrag. Visavi fl yttskatt. Som om det inte räcker med det 
kraftigt sänkta taxeringsvärdet där min son för sitt lilla torp 
utan el, vatten, toa betalar lika mycket som värsta Djurs-
holmsvillan i skatt. 
Till detta tillkommer bidragen för rot och rut, läxhjälp. Rot 
och rut även för villan i Spanien. 

Men jag har  arbetat hela mitt liv utom de sista tre åren 
då jag var deltidspensionär. Där lyckades herr statsminis-
ter förvandla mig till bidragstagare av en försäkring jag 
betalat för i alla år. 

Nej fy f-n säger jag om alliansen. Rannsaka er själva 
vilka det är som är de stora bidragstagarna i dagens Sve-
rige. Skäms.  E. Englund

Sju promille 
är grönytor

De är de riktiga bidragstagarna

Jag är lärare och har jobbat i 
kommunal skola i Stockholm 
i fl era årtionden. Har sett re-
surser komma och gå. 
Jag tycker att det har 
blivit tydligt att mycket 
faktiskt har vänt i sko-
lan de senaste åren. Nu 
kanske jag svär i kyrkan, 
men jag upplever inte re-
sursbrist. I lärarlaget pra-

tar vi nu mer om vilka vi är 
där för (eleverna) och vad vi 
ska ägna oss åt (kunskap)! 
Jag tycker det är tråkigt att så 
många svartmålar skolan, 

ofta helt utan att veta vad 
som händer där. Vi borde 
lägga de politiska diskus-
sionerna åt sidan och fo-
kusera på kunskap.

Lärare i Stockholm

Fokusera på kunskap

Håller du med?
Diskutera skolpolitik och 

andra Vasastadsfrågor på: 
www.viivasastan.se

Stadens, storstadens, ljud – och oljud. Den 
som inte drabbas tycker att de drabbade 
får stå ut. Vänja sig. Eller packa sina pina-
ler och fl ytta. Stadens ljud. Som runt mid-
natt när sop-slängare klirrar med tomfl as-
kor i containrar för återvinning. Vadå 
kringboendes sömn? Sova får dom väl göra 
i graven...

Eller när skaran sparkar boll i Vasapar-
ken med skrik och skrän genom hela som-
marnatten. Men hallå! Parken är ju 
där och ska väl nyttjas maximalt? 
Plus att fotboll är fi nt. Vår inter-
vjuade närpolischef J. Elling 
slår fast ”… att de boende får 
ha ett visst överseende” (ViV 9 
augusti).

För att inte tala om en 
weekend med Torsgatans av-
trubbade motorcyklister i hög 
fart på dyra maskiner med snöp-
ta ljuddämpare. Gud så härligt det vrålas!

Samtidigt nya höjder av decibel från 
Solvändans ekotempel för hundskall, dvs 
rastgården som kostat oss skattebetalare en 
bra bit över miljonen sedan den öppnades. 
Efter fyra års klagan om kringboendes 

ruinerade vila och nattsömn måste stads-
delsnämnden äntligen dra på spenderbyx-
orna (med våra pengar i fickorna) och 
installera ett elektroniskt nattlås för 
100 000 kronor.

Du läste rätt: etthundratusen. Stadens 
oljud kostar.

”Empati” sägs vara förmågan att upp-
leva och förstå andra personers känslor. 
När jag nu skriver empati så rödmarkeras 

ordet empati på min datorskärm, dvs 
en signal om att begreppet inte ex-

isterar i vårt vardagsspråk. Ganska 
typiskt – eller hur? Gäller bevisli-
gen även Norrmalms stadsdels-
nämnd som, med sitt kollektiva 
empati-handikapp, vägrar fl ytta 
Solvändans rastgård till Vaspar-
kens kulle där det fi nns gott om 

plats – och ligger utom hörhåll.
Vad rätt du tänkt fast det blev fel 

– allra bästa landskapsarkitekt och park-
ingenjör! Och i sista hand våra politiker i 
Norrmalms stadsdelsnämnd. Särskilt (M) 
och (S).

Björn Petersson
Rödaberget

Storstadens oljud – en miljonrullning
Vilken park står på tur?

Håller du med?
Skriv till: 

insandare.stockholm@direktpress.se

�
Mimer loppis är det TVÅ 
gånger per år! Det fi nns alltså 
363 av årets 365 dagar att an-
vända Norrtullsgatan på van-
ligt sätt på!

Britt på Vanadisvägen

 Svar till Gitte:▼

Njut av de 363 
andra dagarna

Missa inte chansen till Odenpiazza!
Det är ett gyllene tillfälle att ge Stockholm en fantastisk mö-
tesplats mellan de två fi na stockholmska kännemärkena Gus-
tav Vasakyrkan och den nya stationsbyggnaden för Citybanan! 
Argument mot piazzan att den skulle försena Citybanan är 
rent av löjligt.

Lyssna på Vasastadsbor och kloka politiker som ser det fram-
tida värdet av en stor öppen plats att träffas i stadens centrum! 
Rösta för piazzan! Gabor

Ser fram emot nya 
Piazza Odenplan
Ett vackert välkomnande torg 
där man kan stanna upp och 
njuta en stunds ro med den 
vackra Gustaf Vasakyrkan i 
rum med torget.

Piazza Odenplan kan bli 
en oas för möten och en vik-
tig central trafi kplats. Låt ej 
busstrafi ken klyva vårt vack-
ra torg. Tage

Stör du dig på något 

eller fi nns det någon 

du vill hylla? Risa eller 

rosa, bjud på en fi n bild 

– eller bara skriv om 

DITT Vasastan.

Skriv till:
insandare.stockholm@

direktpress.se

Sms/mms: 
0730-120 830.

Tyck om 
VASASTAN

WEBBEN
Upptäck din bästa lokaltidning på 

De senaste nyheterna – varje dag. 

Staaffs staty står 
stadigt i Stockholm
Vägröjaren och Verdandi-grundaren Karl Staaff har sin egen park på Norr-
malm. Från början hette den spårvägsparken men fick 1980 byta namn till 
Karl Staaffs park. De senaste åren har parken varit föremål för rivnings-
hot och hetsiga debatter. Men i dag står statyn åter stadigt i Stockholm.
TEXT ERICK LÖFDAHL  

d LIBERALA UTFLYKTSMÅL

KARL STAAFFS PARK, STOCKHOLM
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En komplex historia
Den plats som idag heter Karl Staaffs park har bytt namn ett antal 
gånger genom historien då den har haft olika användning. Fram till 
mitten av 1800-talet låg här ett träsk och platsen fick därför namnet 
Träsktorget. Träsket dränerades sedan och platsen började användas 
som depå för stadens spårvagnar. 1878 byggdes en hall ute på torget 
och 1905 uppfördes de spårvagnshallar som står kvar på platsen idag. 
Parken fick under denna period namnet Spårvägsparken. Stockholms 
spårvagnar avvecklades 1967 i samband med övergången till 
högertrafik. (Stockholms stadsmuseum 1975) Sedan dess har platsen 
inte haft en tydlig användning. 

Man kan tydligt se hur parken och den omkringliggande platsen har 
fått sin form av naturen och olika användningsområden. 

1828 1885 Idag

Karl Staaffs park genom åren (Stockholms  stad)
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Vy över Johannes kyrka och det som idag är Karl Staaffs park, tidigt 1900-tal (Spårvägsmuseet)
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Höjder
Brunkebergsåsen är en rullstensås som sträcker sig i nord-sydlig 
riktning genom Norrmalm. Den är mycket tydlig på platsen där Karl 
Staaffs park ligger. Johannes kyrka ligger på åsens och är synlig i 
alla riktningar. Man kan se hur rutnätsstaden inte har lyckats ta sig 
upp på dessa höjder. Istället är det mer organiskt formade gator som 
klättrar upp på åsen. Längs med åsen skär sig gatorna fram genom 
bebyggelsen, men i väst-östlig riktning går det desto färre. Detta gör 
att det känns onaturligt att röra sig tvärs över åsen. 

Parker och grönområden
Det ligger många grönområden i området. Två av dessa, 
Observatorielunden och Humlegården, är större parker som används 
av många under de varma månaderna. Johannes kyrkogård ligger 
till väster om Karl Staaffs park och det är en mycket fin plats, men 
då den ligger lite undangömt på höjden så är den inte så välanvänd. 
Lite längre från platsen i nordlig riktning ligger även Hagaparken 
vilket är en av Stockholms större centrala grönområden. Resterande 
grönområden i området är mindre till ytan och används mest som 
lunchplats under vår och sommar. 
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Trafikleder
Flera större trafikleder passerar Karl Staaffs park. De är viktiga 
delar av det nätverk som binder samman staden för trafiken. Störst 
på platsen är Birger Jarlsgatan som med sina fyra filer leder trafik 
i nord-sydlig riktning. Den korsar Odengatan norr om platsen och 
fortsätter sedan ut mot Täby med omnejder. I sydlig riktning tar 
gatan slut vid Nybroplan där man kan ta sig vidare mot Centrum och 
Djurgården. 

Från Birger Jarlsgatan viker Regeringsgatan av på andra sidan 
parken. På denna enkelriktade gata kommer trafik från Sergels torg 
och centrala Stockholm. 

Från väster kommer Tegnérgatan, som efter att ha passerat parken går 
över i Runebergsgatan. Tegnérgatan leder trafik som kommer från 
Kungsholmen, på sin väg genom staden korsar den även Sveavägen 
där trafik ansluter sig för att passera Karl Staaffs park i riktning mot 
Östermalm. Runebergsgatan tar slut nära Karlavägen som leder ut 
mot Gärdet och Lidingö. 
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Verksamheter
Gatorna som leder upp till platsen där Karl Staaffs park ligger kantas 
till stor del av butiker, restauranger och barer. Många av husen 
kring platsen är fyllda av kontor i olika storlekar. Det ligger ett 
antal kyrkor i området samt ett antal större kulturinstitutioner som 
Stadsbiblioteket och Kungliga biblioteket. Det finns även kulturella 
verksamheter som de två biografer och Balettakademin som ligger 
längs Birger Jarlsgatan. Här ligger även ett antal större skolor med 
klasser från lågstadiet upp till gymnasiet. I närheten av parken ligger 
en av centrala Stockholms fåtaliga bensinstationer. Direkt till väster 
om parken ligger ett större garage insprängt i rullstensåsen.  

Butik
Bensinstation
Garage
Gym
Kontor
Kultur
Kyrka
Mataffär
Restaurang/Bar
Skola

Det är lätt att se ett samband mellan gatornas storlek och mängden 
av verksamheter. På de mindre gatorna kring platsen är det fullt av 
olika verksamheter. På den stora plats som skapas av Karl Staaffs 
park, Eriksbergsplan och Erikbergsparken kan man se hur avstånden 
mellan verksamheterna ökar. Istället ligger här större kontor, 
konferenscenter och gym. 
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Parken med omgivning
Den stora plats som Karl Staaffs park idag är en del av har sin grund 
i det träsk som låg på platsen för över hundra år sedan. När träsket 
dränerades skapades en öppen plats som var perfekt för stadens 
spårvagnshallar, men när dessa försvann stod platsen tom. Medan 
de kringliggande gatorna har bebyggts och förtätats har istället tre 
öppna platser växt fram här. Jämfört med de kringliggande gatorna 
är denna yta enorm. De tydliga höjdskillnaderna på platsen skapar 
en böljande terräng som de stora trafiklederna skär fram genom. Ett 
tydligt tecken på att platsen är ogästvänlig idag är att det är få butiker 
och restauranger som har valt att lägga sig här. 

Platsen lyckas inte hantera sin terräng och trafik. Området erbjuder 
många fina kvalitéer, till exempel de böljande höjderna och den 
gröna sluttningen i Eriksbergsparken. Om man omformade denna 
plats skulle man kunna väva samman dess styrkor och skapa en 
vacker plats full av liv. 
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Möjliga ingrepp
På den stora yta som idag skapas av Karl Staaffs park, Erikbergsplan 
och Erikbergsparken har jag identifierat fyra platser som har potential 
att bebyggas. För att läka såret som finns här kommer det behövas 
fler ingrepp. Då jag har en tydlig tidsbegränsning får jag jobba med 
den yta som jag anser har störst potential att förbättra hela området.

1. Uppe på Brunkebergsåsen ligger Johannes kyrka, i rak östlig 
riktning från den har man skurit ut åsen och lagt en trappa och 
garageinfart. Högst uppe på trappan har man en fin vy över husen 
och parken, går man sedan ner för den så hamnar man mitt bland 
dem. Denna trappa som spänner över stora höjdskillnader har stor 
potential att bli en intressant plats. Genom att jobba med denna plats 
skulle man kunna koppla samman åsen och den gamla träskbottnen. 

2. Går man sedan ner från Brunkebergsåsen hamnar man vid 
Karl Staafs park som ligger inklämd mellan Regeringsgatan och 
Birgerjarlsgatan. Parken som skuggas av omkringliggande hus stora 
delar av dagen står för det mesta tom. Men parken har stor potential 
att bli en knutpunkt mellan åsryggen och Eriksbergsplan. En 
välplacerad volym i parken skulle kunna hjälpa till att skärma av de 
omkringliggande ytorna och minska platsens skala.

3. På andra sidan Birger Jarlsgatan från parken ligger Eriksbergsplan. 
Liksom Karl Staaffs park är den inklämd mellan två trafikleder. Här 
är man omringad av trafiken på båda sidor och det är svårt att hitta 
en lugn plats här. Genom att placera en mindre volym på denna plats 
hade man kunnat skapa inramning och lugn.

4. För att ytterligare rama in Eriksbergsplan hade man kunnat 
aktivera den mur som avgränsar Eriksbergsparken. Det finns redan 
rum i denna del av muren idag, men de står tomma.

5. Ett annat sätt att förbättra detta område är att minska storleken 
på de gator som idag skär igenom det. Birger Jarlsgatan med sina 
fyra leder skär av området samtidigt som det skapar mycket buller. 
Det samma gäller Runebergsgatan som får sin bredd av snedställda 
parkeringsplatser. Genom att minska måtten på dessa gator skulle 
området kunna vinna mycket.

6. Torget nedanför Eriksbergsparken är redan idag välanvänt. På 
platsen står flera bänkar och hit kommer många under dagen för att 
äta lunch och njuta av solen. Men genom att minska dess mått och 
rama in den med de projekt som jag har nämnt här skulle den kunna 
bli ännu bättre.

Platsen är idag främst utformad för biltrafiken och den lider av att 
skalan är alldeles för stor. Genom att introducera nya volymer på 
platsen skulle man kunna skapa nya mindre platser med en skala 
anpassad till människor.
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Plats med stor potential
Min slutsats är att en förändring av Karl Staaffs park har största 
potential att förbättra området. Den ligger mitt i vad som idag är 
en tom yta och ett projekt här har därför möjlighet att påverka hela 
området. Det blir ett första steg mot att läka såret som har skapats på 
platsen.

Utöver att bebygga parken minskar jag även bredden på de 
närliggande gatorna. På Birger Jarlsgatan tar jag bort den femte 
filen som idag svänger av norrut och adderar i stället en upphöjd 
gångfartszon. Detta skapar en bättre koppling mellan den nya 
byggnaden och Eriksbergsplan. Utöver detta tar jag bort de 
snedställda parkeringsplatser som ligger längs med Runebergsgatan. 
Detta minskar gatan rejält i bredd och avståndet till parkmuren blir 
mindre. Runebergsgatan blir underordnad Erikbergsplan och platsen 
upplevs då som lugnare.

Platsen idag
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Situationsplan, skala 1:2000
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Ett förslag av Utopia
Utopia arkitekter presenterade år 2009 ett förslag hur Karl Staaffs 
park skulle kunna bebyggas. Det var inte ett färdigt förslag utan 
målet med projektet var istället att skapa ett diskussionsunderlag som 
senare skulle kunna utvecklas vidare. Utopia hade sett att parken stod 
oanvänd och menade att de skulle kunna aktivera platsen genom att 
bebygga den. (Utopia 2009) De hade ambitiösa mål för platsen. Här 
följer ett utdrag ur projektets beskrivning:

“Med projektet vill vi tillföra staden en i många avseenden unik 
byggnad och vår ambition är att huset skall kunna bli ett profilprojekt 
för Stockholm både vad gäller arkitektoniskt utförande och modern 

miljöteknik.” (Utopia 2009)

Projektets program blandar bostäder, kontor och hotell med lokaler 
för olika offentliga verksamheter i botten. Utopia skriver att 
lokalerna i botten med fördel kan användas för konstutställningar, 
bibliotek och andra kulturella verksamheter. 

Deras förslag fyller upp hela parken vilket leder till att den i 
framkant får en tydlig spets. Volymen är låg i den bredare delen men 
växer i höjd mot den främre spetsen. Byggnaden blir här 17 våningar 
hög. Höjden begränsas av att man inte vill begränsa sikten mot 
Johannes kyrka. 

I bottenplanet öppnas byggnaden upp i mitten för att skapa en 
entrésituation och tillåta folk att passera. Gatstumpen i parkens södra 
del bevaras och används som garageinfart och avlastning. Parken 
flyttas över till nuvarande Eriksbergsplan. (Utopia 2009)

Detta projekt har varit mycket intressant att studera då jag har fått ett 
tydligt jämförelseobjekt som visar hur ett arkitektkontor har tolkat 
platsen och dess behov. Jag kan se likheter i hur vi har läst platsen 
men samtidigt stora skillnader i hur vi har valt att utforma projekten.

Kopplingarna på platsen i Utopias förslag (Utopia 2009)
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Utopias förslag för Karl Staaffs park (Utopia 2009)
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Volymen tar form
Processen med att ta fram en byggnad på platsen har varit lång 
och jag har hunnit testa flera olika varianter. Nedan presenterar 
jag en förenklad version av hur jag kom fram till den slutgiltiga 
utformningen.

1. Jag började liksom Utopia med en form som fyllde upp hela Karl 
Staaffs park. Denna volym lämnar dock inte mycket utrymme kring 
sig och gaturummet blir lidande.

2. För att koppla samman trappan som leder ner från Johannes 
kyrka med Eriksbergsplan skapar jag en väg genom byggnaden. Till 
skillnad från Utopia låter jag den skära igenom hela vägen så att det 
skapas två volymer med en kil emellan dem. Jag drar även in spetsen 
på den främre volymen för att skapa en plats där.

3. För att skapa en bra entrésituation för den större volymen skär jag 
bort en bit på bottenplan. Detta blir huvudentrén för projektet. För att 
skapa en bättre koppling mellan denna entré och Eriksbergsplan drar 
jag in hörnet på den lilla volymen. Detta gör även att kilen mellan 
huset får en mer intressant form.

4. Jag adderar en våning till den främre volymen för att förstärka 
dess fondverkan i slutet på Birger Jarlsgatan.

5. För att kunna utnyttja volymernas tak bättre skär jag bort bitar från 
volymerna för att skapa ett flertal terrasser. 

6. Genom att runda av den främre volymen hanterar den platsen 
bättre och smälter in i omgivningen. För att aktivera den lilla 
gatstumpen bakom den stora volymen adderar jag en liten volym här. 
Detta förhindrar att det skapas en baksida här.
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1. Volymen fyller parken

4. Lilla volymen ökar i höjd

2. Platser skapas i och runt volymerna

5. Terasser skapas på taket

3. Volymerna anpassas till platsen

6. Lilla volymen rundas av
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Ett kompakt nav
I området kring Karl Staaffs park finns det många restauranger, barer 
och kontor. För att skapa mer variation i området vill jag skapa en 
verksamhet i parken som är öppen för alla, oavsett ålder och inkomst. 

När jag var tonåring brukade jag åka till Fryshuset i Hammarby 
Sjöstad i södra Stockholm och använda deras skatepark. Det var en 
verksamhet som livade upp det direkta närområdet och som drog 
människor från hela staden. Fryshusets verksamhet har inspirerat mig 
då jag valde projektets program. 

Hösten 1984 startades en verksamhet i ett gammalt fryshus i södra 
Stockholm med basketplaner och replokaler. Huvudmålet för dess 
grundare var att engagera stadens ungdomar. Verksamheten har 
sedan dess växt och idag har de en mängd olika verksamheter 
riktade till unga. På deras hemsida kan man finna följande mål för 
verksamheten. (Fryshuset)

”Vi lyssnar och bygger relationer med unga. Vi utgår ifrån deras 
passioner och skapar gemenskaper där unga hörs, räknas och 
utvecklas. Det stärker deras självkänsla.” (Fryshuset)

En annan stor inspiration för projektets program är Ode 
stadsbibliotek i Helsingfors. Biblioteket som stod färdigt 2018 
lägger stor vikt på att skapa utrymmen som stadens invånare kan 
utnyttja fritt. Här finns förutom ett stort bibliotek också en biosalong, 
mötesrum, 3D-skrivare, symaskiner, datorer, spelrum och ett flertal 
andra funktioner som alla kan bokas via bibliotekets hemsida. De 

flesta utrymmena kan utnyttjas gratis medan vissa av de större 
utrymmena är avgiftsbelagda. (Ode) Ode skapar en plats som kan 
utnyttjas av alla för produktion, kultur och nöje. 

Både Fryshuset och Ode huserar i stora lokaler medan jag jobbar 
med en plats i centrala Stockholm och den yta som jag har att tillgå 
är mindre. Jag kommer därför få skala bort alla större verksamheter, 
som skateparker, biosalonger och basketplaner, från mitt program 
för att få plats. Målet blir att skapa en kompakt version av dessa två 
verksamheters program.
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Bild från Ode (Uusheimo)
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Programuppdelning
De två volymerna delas upp i tre delar i vertikal led. På gatuplan 
ligger husets mest publika våningar i två plan. Här ska alla känna 
sig välkomna, även de som kommer till huset för första gången. 
Små butiker och ett café kommer att finnas här. Över dessa våningar 
placeras den del som innehåller rum och funktioner som kan hyras 
och lånas. Överst på byggnaden ligger fyra terrasser som blir en 
ny typ av park. I källarplan placeras funktioner som skapar mycket 
oväsen samt lagerlokaler. På detta plan knyts även de två volymerna 
ihop.

Funktioner som kan lånas

Entré

Källare
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En uppglasad fasad
Kopplingen mellan de två byggnaderna och dess omgivning är 
viktig. De som passerar förbi ska lätt kunna få inblickar i vad som 
händer på insidan. Därför får byggnaderna stora uppglasade partier. 
Men en helt uppglasad byggnad får lätt problem. Ur en estetisk 
synvinkel finns det en risk att den upplevs monoton. Samtidigt 
kommer det att krävas mycket energi till avkylning då solen kan 
värma upp den till höga temperaturer.

En inspiration för fasaden är Sheppard Robsons byggnad åt 
Frälsningsarmén i London. Denna byggnad är helt uppglasad 
men här används ett andra lager av glas på de övre våningarna. 
Detta hjälper till att ta bort stora delar av sollasterna och samtidigt 
skapar det en tydlig hierarki i byggnaden. (Sheppard Robson) 
Bottenvåningen som är helt uppglasad får en direkt koppling till 
gatan medan de övre våningarna blir mer privata. 

Genom att applicera denna idé på min byggnad skapar jag en tydlig 
entrévåning som skiljer sig från de överliggande våningarna. På ett 
liknande sätt som de omkringliggande byggnaderna får nu även min 
byggnad en sockelvåning. 

För att bryta ner den yttre fasaden så adderar jag ett rutnät av 
träribbor. Dessa ribbor kommer hjälpa till att ge byggnaden ett lugnt 
och lätt uttryck. Genom att använda trä bryter jag av mot stenstaden i 
Stockholm och visar att denna byggnad är något nytt.

Fräslsningsarmens huvudkontor i London (Hines)
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Kopplingen till omgivningen är viktig
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Kilen
Genom att lämna fasaderna mot kilen öppna skapas en känsla av 
att de två volymerna hänger ihop, särskilt på bottenvåningen där 
planen är liknande på båda sidor. Kilen vänder sig mot både Birger 
Jarlsgatan och Regeringsgatan samtidigt som den har en visuell 
kontakt med Erikbergsplan och det är därför naturligt att placera 
huvudentrén här. Ironiskt nog blir den yta som delar upp de två 
byggnaderna den plats som även väver dem samman.

På en del av den lilla volymens vägg mot kilen placerar jag 
fasadskivor av betong. Detta betongmaterial som delvis släpper 
genom ljus klarar av att livnära växter. Grönskan påminner om 
platsens historia som park. Dessutom kommer denna vägg att 
reflektera solljuset och lysa upp kilen och den stora volymen. 
(Butong)

En grön Butongvägg i Björns trädgård i Stockholm (Butong)
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Sektion aa, skala 1:400
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En konstruerad slänt
I Karl Staaffs parks slänt skapar jag en ny konstruerad park. Jag 
skissade tidigt i projektet upp ett antal plan som följde den gamla 
parkens höjdkurvor. Dessa plan blev sedan de två rum som utgör 
entréhallarna. I den större volymen är planen skilda med hela 
våningshöjder medan de är organiserade i halvplan i den lilla 
volymen. 

Hela bottenvåningen är uppglasad för att binda ihop de två 
volymerna med varandra och för att öppna upp den nya konstruerade 
parken mot omgivningen. Liksom i en park ska vem som helst kunna 
komma in här. Man ska kunna stå och mingla här vid tillställningar i 
huset men jag vill även skapa möjlighet till ett ständigt flödande liv 
här. 

För att locka in människor i byggnaden och aktivera gaturummet 
har jag placerat butiker och kaféer här. Det är dock viktigt att dessa 
verksamheter underordnar sig det offentliga utrymmet då jag inte vill 
exkludera någon. En second handaffär kan till exempel bli en lyckad 
verksamhet här. Besökarna kan köpa och sälja utrustning i samband 
med att de testar olika verksamheter i huset.

Från entréplanen kan man skymta de verksamheter som pågår högre 
upp i huset. När ens nyfikenhet har väckts kan man sedan påbörja sin 
resa upp i pelarskogen. 
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Entréplan, skala 1:400
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Plan 1, skala 1:400
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Rum i en pelarskog
Då man går vidare upp från entrén kommer man till en skog av 
pelare där små rum ligger utspridda. Genom pelarskogen slingrar 
sig en väg uppåt mot de övre takterrasserna. De utrymmen som 
skapas här har liksom en park en stor variation av funktioner som 
byggnadens besökare kan utnyttja.  

1. De rum som ligger utspridda i huset kan besökarna låna eller 
hyra för att utföra en mängd olika aktiviteter. De varierar i storlek 
och slutenhet men nästan alla har en uppglasad vägg vilket skapar 
en möjlighet att visa upp det som pågår i huset för de som passerar 
utanför. Genom att skjuta ut de mest aktiva delarna mot fönstren 
skapas en livfull fasad. Om avskildhet önskas går det att dra för 
fönstret med skjutdörrar. 

I husets källare finns det helt slutna rum som kan användas som 
replokaler. Högre upp i huset kommer det finnas rum som kan 
användas som ateljéer och för musikproduktion. Vissa av utrymmena 
kommer vara mer flexibla och kan användas som mötesrum. Högst 
upp i huset finns det större öppna rum som kan användas vid 
föreställningar och fester.

Exempel på användningsområden för boxarna:
Ateljé 
Bridge/Bingo
Festlokal
Fotostudio
Föreställning
Mötesrum 
Kontor

Kök
Replokal
Spelrum
Studierum
Studio

2. Längs med stigen öppnar det ibland upp sig större platser, liksom 
på stora ängar i en park kan det samlas större grupper här. Vid 
de stora bord som står uppställda här kan skolklasser samlas och 
utnyttja byggnadens resurser. Vid dessa bord och andra mindre bord 
kan man sätta sig ner och studera, eller kanske bara läsa en bok. 

Exempel på användningsområden för denna del av byggnaden.
3D-skrivare
Datorer
Symaskiner
Studier
Gruppaktiviteter
Lektioner för skolklasser

3. Om man avviker från stigen kan man hitta små avskilda ytor. De 
liknar de små avskilda gläntor som skapar lugn i parken. Här kan 
man dra sig undan och ta det lugnt, läsa en bok eller hänga med sina 
vänner. 
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Stora ytor

Små ytor

Rum som kan lånas
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Plan 2, skala 1:400
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Plan 3, skala 1:400
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Plan 4, skala 1:400
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Plan 5, skala 1:400
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Plan 6, skala 1:400
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Takplan, skala 1:400
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Terasser
Högst upp på byggnaderna ligger ett antal terrasser som är öppna för 
besökarna. Dessa kan användas till en rad olika aktiviteter. Bland 
annat ligger det ett kök i anslutning till den största terrassen och här 
skulle man kunna anordna stora middagar. De kan också användas 
mer informellt, på våren kan man till exempel komma hit och plugga 
eller hänga med sina vänner.

Takterrasserna knyter samman byggnaderna med sin omgivning. De 
ligger på samma höjd som Brunkebergsåsen och skapar därför en 
direkt visuell kontakt mellan byggnaderna och höjden. Taket kommer 
även delvis vara synligt från gatunivå och kan därför hjälpa till att 
locka in människor i byggnaden.
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Sektion bb, skala 1:400
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En förenande källare
Under de två volymerna ligger en källare som är uppbyggd enligt 
samma princip som de övre planen i huset med rum som är 
utplacerade bland pelare. Genom källaren kan man gå från den ena 
volymen till den andra. Här ligger replokaler och andra verksamheter 
som skapar mycket ljud. På denna våning placeras även toaletter 
och garderober som kan användas av husets besökare. Två större 
förvaringsutrymmen placeras också här. 
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Källarplan, skala 1:400
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Slutsats
Vad är då parkens roll i staden? Är det någonsin befogat att bebygga 
den? Detta är såklart mycket komplexa frågor och det går inte att ge 
enkla svar. Hur som helst finns det bra och dåliga parker, och om en 
park står oanvänd så måste ett alternativ vara att bebygga den.

En sak är säker. Parker och grönområden har en otroligt viktig 
demokratisk funktion i staden. Dessa områden är öppna för alla 
invånare. Många funktioner i staden kostar pengar att utnyttja, men 
parken skapar en motpol mot detta då den är gratis. I en stad som 
Stockholm där en stor del av gaturummet tas upp av butiker är det 
därför mycket viktigt att det existerar frizoner. Annars riskerar staden 
att segregeras.

Därför är det mycket viktigt, då man bebygger en park, att skapa 
funktioner som kan användas av alla. Annars riskerar man att 
rubba den sociala balansen i staden. På grund av detta anser jag att 
Stockholms stad planerade fel då politikerna ville sälja marken i 
Karls Staaffs park för att bygga bostäder. Det hade varit ett steg i fel 
riktning då man hade minskat ytan som var till för alla i staden. 

Beslutet att bebygga platsen var dock rätt då den inte lämpar sig som 
park. Men när man bebygger denna plats måste man minst ge tillbaka 
samma yta som parken har idag till staden i form av funktioner som 
kan utnyttjas av alla. 

Mitt förslag ökar dessa ytor och skapar något nytt i den centrala 
delen av Stockholm. Genom att på en central plats placera något som 
oftast finns i stadsperiferin skapas det en motpol – en urban park som 
kan utnyttjas av alla året runt. 

Parker är även en plats fylld av träd och grönska och det är såklart 
viktigt att bevara det i staden. Men i detta fall då det ligger flera stora 
välanvända parker tätt inpå anser jag inte att det är ett problem att ta 
bort Karl Staaffs park.

Karl Staaffs park är inte en bra park, men ytan som finns här skapar 
en möjlighet. Genom att bebygga denna plats kan man börja läka det 
sår som finns här idag och samtidigt introducera funktioner som det 
är ont om i staden.
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