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Utvecklingsmöjligheter

Området
Livet i ett innerstadsområde handlar om att skapa balans mel-
lan olika användningsområden – av vilka några ibland kan stå 
i motsatsförhållande till varandra.

Många människor uppskattade Hornsbruksgatans unika ka-
raktär, medan andra tyckte att gatan är anonym och har en 
förortsstämning, trots gatans centrala läge i Hornstull. 

Gatan beskrevs som en bakgata som saknar variation och ett 
gatuliv som ofta kännetecknar stadsmiljöer. 

”Området har en identitet som vi vill bevara”

”På dagtid rör sig folk i området, men på kvällen är det dött. Det 
är vad jag menar med förortsstämning.”

Trygghet
Det fanns olika åsikter kring upplevd trygghet i Högalidspark-
en och på Hornsbruksgatan. Medan några sa att de aldrig 
kände sig otrygga, sa andra, mest kvinnor, att de kände sig 
otrygga i delar av parken även på dagtid. De vill inte gärna 
vistas på Hornsbruksgatan efter mörkrets inbrott. 

Många pekade på A-lagets behov av ett ställe i parken som 
”är” deras, medan andra sa att A-lagets närvaro hindrade 
dem från att använda vissa gångvägar i parken. 

Den upplevda tryggheten kan ökas genom en förbättrad be-
lysning, ökade aktiviteter på gatunivån och genom ett mer ak-
tivt nyttjande av vissa delar av parken. 

“Jag upplever Hornsbruksgatan som en lugn och trygg gata – 
kanske för att den inte är exploaterad med pubar och barer.”

”Jag jobbar här i området och de unga kvinnorna som jobbar 
med mig är rädda när de ska gå till tunnelbanan på kvällen.”  

Gatan 
Några av mötesdeltagarna sa att de gillade Hornsbruksgatans 
karaktär av bakgata och den särpräglade bergsskärningen. 

Samtidigt ansåg många att gatans underhåll var eftersatt och 
att de kände sig otrygga på kvällarna. Gatan påverkas av 
genomfartstrafik, bullriga lastbilar och en dåligt skött återvin-
ningsstation. En annan sak som kom upp var att bergsväggen 
används som urinoar. 

Många kände att Hornsbruksgatan har potential att bli mer än 
en transportgata, att den kunde bli till en plats med eget värde 
genom ett bättre underhåll och mer gatuliv. Upplevelsen av 
trafiken skulle kunna dämpas genom att en större del av gatu-
rummet disponeras av gående och genom plantering av träd. 

Fysiska och visuella förbindelser till parken är viktiga, och idén 
att parken skulle förlängas ner till gatan fick stort gensvar.

”Vi är en unik gata med hus på ena sidan och bergsskärningen 
på den andra sidan.”

”Vi vill inte bara ha en genomfartsgata som man stressar förbi – 
vi borde skapa en plats att stanna till på, reflektera och mötas.”

Parken 
Parken är en uppskattad tillgång för de boende i området. 
Den innefattar områden av vitt skilda karaktärer, av vilka de 
flesta fungerar väl och inte behöver åtgärdas. Stilla platser 
uppskattas högt, och parkens olika kvaliteter inklusive utsikten 
mot kyrkan bör respekteras. 

Trots detta väljer en del människor att inte gå genom vissa 
delar av parken då de känner sig otrygga. Det fanns önskemål 
om att parken kan göras mer tillgänglig, särskilt för människor 
som har problem med att komma upp till parken på grund av 
funktionshinder eller att de kommer med barnvagn. 

Många uppskattade bergsskärningen längs med Hornsbruks-
gatan, även om man också förstod att detta bidrog till att min-
ska tillgängligheten till parken. Många vill inte se en minskning 
av parkområdet men kom ändå med konstruktiva förslag till 
hur, om nya hus skulle byggas, det skulle kunna ske med känsla 
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för platsen och samtidigt öka tillgängligheten till parken och 
leda parken ned till gatan. 

Deltagare föreslog också sätt att utveckla parken och skapa 
möjligheter för lokala utvecklingsprojekt. 

“Vi har en otrolig park här, men man måste vara i bra form för 
att orka komma dit upp.”

”Gör det till en levande park, ett grönt klassrum.”

Nybyggnation 
Många deltagare, särskilt boende längs Hornsbruksgatan, var 
motståndare till nybyggnation längs med kanten av parken. 
Deras huvudsakliga invändningar var att parkens storlek skulle 
minska, att vyerna över parken och kyrkan skulle försvinna, att 
parken skulle komma att privatiseras och att delar av parken 
skulle skuggas av de nya byggnaderna. 

Andra deltagare tyckte att känsligt utformade byggnader skulle 
vara ett tillskott till området och öka dess värde. En förutsätt-
ning för eventuell nybyggnation var en omsorgsfull utformning 
och en miljömässigt avancerad arkitektur som berikar gatan 
och parkomgivningen. 

Designen ska spegla parkens karaktär och inte byggnaderna 
på gatans södra sida. Nya byggnader måste också underlätta 
förbättrade förbindelser från Hornsbruksgatan till parken och 
tillföra verksamheter som skapar liv på gatan.  

“Vi behöver något på gatunivån för att föra in nytt liv.”

“Bygg inte nya byggnader annat än där det redan finns någonting.”

“Bunkern” – T-banehuset 
Många ansåg att T-banehusets brutalistiska arkitektur är ful, 
och de flesta önskar att byggnaden renoveras och byggs om 
så att det skapas förutsättningar för ett mer aktivt nyttjande 
för kringboende, särskilt på gatu- och taknivå. En ombyggnad 
skulle dessutom kunna ge förbättrad tillgänglighet till parken 
genom t.ex. en hiss. Byggnaden möjliggör en förlängning av 
parken över taket med ett café, växthus och odlingsprojekt.

“Bunkern är den fulaste byggnaden i området!”

“Det borde vara ett vackert växthus med blommor och café på 
taket till t-banehuset.”

Grannskapet
Deltagarna var engagerade kring samtliga gruppers behov i 
närområdet, såväl yngre och äldre boende som A-laget, som 
ofta kan ses sittande på bänkar i parken. Genom utveckling av 
gatumiljön med fler aktiva funktioner skulle det ges förbättrade 
förutsättningar för lokala aktiviteter.

Odlingsprojekt i parken skulle kunna ge möjlighet för produktiv 
aktivitet för olika grupper, förbättra nyttjandet av parken, ge 
ökad förståelse och engagemang för parken samt stärka kon-
takten mellan olika generationer. 

“Vi borde använda parken och gatan nedanför – jag skulle gilla 
att ha fler orsaker att träffas i parken.”

”Äldre människor kan hålla på med plantering och odling och få 
fler sociala kontakter.”

Process med medborgardeltagande
I början uttryckte några deltagare skepsis kring planerings-
processen och hur mycket projektet skulle kunna påverkas av 
de boende. Det fanns också en känsla av det redan fanns 
planer för området som inte diskuterades. Trots detta uppskat-
tades möjligheten att få delta i planeringen av områdets fram-
tida utveckling. Många önskade en fortsatt dialog under den 
fortsatta planeringsprocessen och kunde se fördelar med att 
vara delaktiga i skötseln av sitt närområde.

”Jag skulle verkligen vilja få upplysningar om vilka andra saker 
som är hotade här i området?”

”Många av lösningarna fungerar bäst om de tas om hand av 
de kringboende.”


