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Samrådsyttrande över program förTantolunden
Allra först några ord om samrådstiden 15-30 juni med midsommarhelg och semesterns
början för många. Det är respektlöst mot dem som lagt ner så mkt tid på programmet

och respektlöst mot medborgarna. Det ger en signal om att det inte är så viktigt vad
medborgarna tycker eftersom de inte ges tillräckligt med tid att sätta sig in i
förslagen.
Tantolunden är en av de vackraste och mest omväxlande parkerna i Stockholm-kanske den
allra vackraste- med sina gräs-och trädrika kullar och dalar som övergår i det magra
skärgårdslandskapet med utsikt över Årstaviken och Staden. Tantolunden är också mkt
uppskattad av söderborna för picknick, promenader, lek, möten eller att bara njuta av den
underbara naturen!
Tantolunden är värd mer tid för ett riktigt samråd.
Med detta sagt är det med stor tillfredsställelse vi läser Programmet för Tantolunden, som
setts ur alla olika aspekter för en park.
Efter tidigare års olika planer på att bygga bostäder i parken väster om Ringvägen verkar
kommunen äntligen fått upp ögonen för att Tantolunden är en värdekärna i riksintresset för
kulturmiljön i Stockholms innerstad med Djurgården dvs. har ett särskilt högt historiskt och
kulturhistoriskt bevarandevärde, markerat med blå linje runt parken på Stadsmuseets
klassificeringskarta. Därför är det extra roligt att Tantolundens historia legat till grund för
planeringen. Vi räknar med att i nästa beslutsskede ges samrådet den tid som behövs för att
hinna sätta sig in i allting.
Vi tycker att programmets är allsidigt och genomtänkt och tar bara upp några särskilda
punkter.
Entréer
Programmet uppmärksammar särskilt entréerna till Tantolunden och hur viktigt det är att
de blir inbjudande. En sorglig syn är dagens tillstånd!
Tantolunden mot Ringvägen skyms av tillfällighetsbostäder och parkeringsplatser.
Entré 1 mot Ekermanska gården börjar vid ett skräpupplag för byggmaterial och bör
åtgärdas omgående.
När den omtyckta Tantogården med alla sina verksamheter brann ville söderborna att den
skulle byggas upp igen. Det blev parkering för husvagnsbilar i stället! För dessa finns Pplatser under Västerbron. Dessa ligger nära Långholmsbadet vilket är en fördel för
semestrande.
Saker som kan göras utan att invänta Naturvårdsplanen för Tantolunden
•

Bygg upp Tantogården igen. Flytta husvagnscampingen.

•

Flytta Bostadspaviljongen så snart som möjligt så att sikten mot den grönskande
kullen sedd från Ringvägen återställs. Då sikten blir tydlig kommer parken kännas
tryggare.

•

Återställ den sandade gångvägen genom parken från Ekermans gränd (Sköldgatan?)
till Ringvägen vid skolan (entré 2) och gräsmattorna på ömse sidor om gångvägen.
Den tidigare lekplatsen är inte lämplig att återställa på grund av närheten till
trafikens avgaser och buller.

•

Flytta parkeringarna för bilar, husvagnar och skräpupplaget med det snaraste.

•

Ersätt de lindar som under årens lopp fällts i allén längs Ringvägen så fort som
möjligt.

•

Sätt upp snygga skyltar vid entréerna med historik över parken.

Övrigt om entréer se programmets förslag.
Cykelstråket längs järnvägen
Det skulle behövas en avskild gångväg bredvid cykelstråket. Undersök om det är möjligt att
anlägga det utan att fälla träd.
Bullret från tågen är öronbedövande. Gallra varsamt. Vegetationen bromsar bullret. På vissa
ställen finns en häck innanför stängslet mot spåren. Plantera häck utmed hela stängslet.
Parkvägar
Parkvägarna är onödigt breda och asfaltbelagda. Det verkar som om varje ny omgång asfalt
spillt över åt sidorna och breddat vägarna ytterligare. Ett bra förslag är att smalna av
körgatorna och återställa ränndalarna som föreslagits. På de vägar som inte är körvägar bör
asfalten tas bort och gångarna smalnas av och sandas. Då sugs också vattnet upp i marken
vid regn.
Korsvägarna runt sandlådorna är onödigt breda och asfalterade. Ta bort asfalten.
Brukar man sitta med småbarn vid sandlådorna? De är ett senare tillägg men ganska trevliga
med sina stenar runtom. Om de inte används längre kanske sandlådorna kan tas bort
tillsammans med asfalten och korsvägarna återställas som de var.
Tantoberget och trygghetsskapande åtgärder område 1 - 2
Det är tyst häruppe - en plats för återhämtning och stillhet - sällsynt i staden. (Mentalt
välbefinnande och hälsa s.113)
Folk sitter på hällarna och ser på utsikten. Barn och ungdomar leker och hoppar mellan
klipporna. Några bänkar på toppen för dem som vill se på utsikten och inte kan eller vill sitta
på klipporna vore bra och kanske några bord sommartid för picknick.
Eftersom transporterna är få sommaren kanske det går att få plats för ett utegym som
föreslagits.
Frågor om förslag
Finns det behov av fler trappor från Tantobergets topp till Årstavikens bad?
Det finns redan stigar och trappor härifrån till Årstaviken genom koloniområdet. De är alla
branta på grund av höjdskillnaden och en del behöver rustas upp. Det finns ju enklare sätt
att ta sig till badet på andra ställen, om det är dit man vill gå, som inte fordrar nya stora
ingrepp i naturen.
En föreslagen uteservering skulle ändra karaktären på platsen. Det blir trafik upp och ned
med varor, mer skräp, papper, muggar och matrester. Mer folk, mer ljud, mer rörelse.

Skulle det öka tryggheten med en ny trappa till badet?
Skulle det öka tryggheten med en servering på platsen?
Frågor som inte är helt lätta att besvara. Vad förlorar man? Vad vinner man?
Lilla Tantotoppen_ område 10 a
Här stod en flaggstång och var en gång mötesplats. Kan man ha en musikpaviljong här eller
ett litet sommarkafé? En spontan stig nerför kullen mot Zinkens väg kan få en liten trappa,
dock inte så stor som den befintliga. En liten dunge med låga kraftiga helt friska almar växer
i östra kanten av planen. Det ser ut som en planerad rundel som växt igen i mitten. Kan man
rensa upp i mitten och ta vara på rundeln?
Musikpaviljongen område 7
Musikpaviljongen ligger illa till med den stora körvägen som går mellan paviljong och publik.
Bör den flyttas till en bättre plats?
Tidigare musikpaviljong -nu öppet hästskoformat område 11
Plats för en ny musikpaviljong - teaterscen eller lekplats med stubbar, stammar och stenar
etc som lekredskap?
Varsam gallring
Bra att man betonar varsam vid gallring. Träden bidrar med bullerdämpning från järnvägen
och gatutrafiken förutom alla övriga nyttor. När man gallrar bör man ta vara på fina ungträd
vilka kan flyttas till de platser där många träd fällts i stället för att köpa och plantera nya
träd. Det kostar att flytta ett träd men kostnaden ska jämföras med vad det kostar att fälla
trädet och att inköpa och plantera ett nytt av samma storlek.
Träd från Stockholms 700-årsjubileum
Av texten framgår inte var träden står, vad för slags träd det är och varför man tycker de ska
fällas. Bidrar inte även de till Tantolundens kultur-och naturhistoria och ekonyttor?
I programmet föreslås ju ändå trädsorter som inte var med från början.
Naturvårdsplan
När träden bedöms bör det inte ske genom SIS bedömning.
PBL rekommenderar en annan utgångspunkt gällande stadsträd. Bil.1
Undersökning av träden status måste göras av kunniga arborister med de senaste redskapen
för att undersöka frisk ved och hållfasthet, t.ex resistograf.
Genom åren har vi sett omfattande trädfällningar efter bristfälliga undersökningar och
efterkontroller. Stockholms splittrade ansvar för våra parker gör att genomtänkta planer
inte genomförs och kontroll och ansvarsutövning saknas.
Låt inte detta hända igen med Tantolunden! I Göteborg finns en helt annan skötselkultur.
Lär av Göteborg.
Vi ser fram emot ett nytt samråd när förutsättningarna klarnat.
Bitte Liberg ordf. Föreningen Södermalmsparkernas Vänner
Torkel Knutssonsg.31
118 49 Stockholm

Bil.1 Ur Naturvärdes inventering PBL14 juli 2021

”Begränsningar av naturvärdesinventeringar i urbana miljöer
Områden med högt art- och biotopvärde tillhör den högsta
naturvärdesklassen. Urbana natur- och grönmiljöer når dock enligt SIS-standarden
sällan en högre naturvärdesklass än klassen vissa naturvärden (Klass 4). Detta
trots att området kan ha stora nyttor och värden genom att tillhandahålla viktiga
ekosystemtjänster. Därmed har en naturvärdesinventering enligt SIS- standard
begränsningar i att redovisa värden hos det gröna i urbana miljöer.
Vid naturinventeringar av urbana miljöer rekommenderas att inventeringsmetoden
anpassas till syftet med inventeringen, till exempel förekomst av naturområden som
har utvecklats fritt, hur grönytorna samverkar i en grön infrastruktur eller förekomst
av värdefulla naturelement som gamla eller större träd.”
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