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INLEDNING

ekosystemtjänster uppstår kostnader som
endast till vissa delar kan ersättas med teknik
(Stockholms universitet 2015, Den nationella
forskningsportalen 2015).

Vaxholm
FRAMTIDSBILD/VISION
Parkerna i Vaxholm ska vara attraktiva
social mötesplatser och samtidigt utgöra en
kvalitativ del av Vaxöns grönstruktur.

INLEDNING
Planetens gränser är ett begrepp som
utvecklats av en grupp forskare med ledning
av Johan Rockström, Stockholm Resilience
Centre. Det innebär att planeten är ett slutet
ekosystem med gränser i det fysiska rummet,
vilket framförallt gäller naturresurser, där
förändringar i miljön drivs på av mänsklig
påverkan.
Konsekvensen av att flera planetära
gränser överskrids (förlust av biologisk
mångfald, förändrade kväve och fosforflöden,
klimatförändring, förändrad markanvändning)
ger miljöeffekter och oöverskådliga
konsekvenser, samtidigt som de kan driva
jordens ekosystem in i ett nytt ofördelaktigt
tillstånd.
Det största hotet är förlusten av biologisk
mångfald på ekossystemnivå, för arter i ett
område och den genetiska variationen mellan
individer och populationer. Fortsatt minskad
biodiversitet gör att tillhandahållandet av
ekosystemtjänster i mänskliga samhällen
urholkas. Vid förlust eller decimering av
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Kartläggningen av Vaxöns parker följer
Miljöprogrammets (antagen 2014-02-10)
intentioner att säkra biologisk mångfald.
Det ska ske genom att förbättra livsmiljöer
för arter och ekosystem och därmed stärka
biologisk mångfald samt ekosystemtjänster
med fokus på Vaxöns grönstruktur. Det
innebär även att denna rapport utgår från ett
landskapsanalytiskt perspektiv.

STYRDOKUMENT
Följande styrdokument ligger till grund för
kartläggningen av Vaxholms parker inom
tätbebyggda Vaxön.

Miljömålen: God bebyggd miljö och Ett rikt
växt och djurliv
God bebyggd miljö, ett av sexton nationella
miljökvalitetsmål berör kartläggningen av
parkerna på Vaxön. Bebyggelsemålet är att
tillfredsställa människors och samhällets
behov samt bidra till en hållbar utveckling och
goda livsmiljöer.
För att nå målet behöver kommunerna
ha tillgång till planeringsunderlag
för grönstruktur och vattenområden.
Indikatorn utgår från ansatsen att park- och
naturområdena är betydelsefulla i flera
avseenden som till exempel rekreation, hälsa,
biologisk mångfald och ekosystemtjänster
(framförallt dagvatten, rening av luft, buller).

Planetens gränser
http://www.ledarna.se/Chefsguider/Hallbarhet/Se-det-storasammanhanget/

Grönstrukturprogram och strategier blir
en förutsättning för att hantera planering,
byggande och förvaltning.
Det andra miljökvalitetsmålet Ett rikt växtoch djurliv är en viktig faktor för parkernas
utveckling. Ansatsen är att den biologiska
mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt för ekosystemen och arternas
livsmiljöer. Det betonas att människor ska

ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö
med rik biologisk mångfald, som grund
för hälsa, livskvalitet och välfärd. Flera av
etappmålen har tydlig anknytning till parker,
till exempel helhetssynen på markanvändning
som inkluderar grön infrastruktur. Ett
annat etappmål är betydelsen av biologisk
mångfald och värdet av ekosystemtjänster,
som ska vara kända och kommuniceras
Dessutom ska dessa integreras i ekonomiska
ställningstaganden, politiska avväganden och
andra beslut i samhället (Miljömål 2015).

Strategi för miljömålet Ett rikt växt- och
djurliv i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholm har preciseringar
runt biologisk mångfald som direkt
berör parkernas utveckling nämligen
ekosystemtjänster, grön infrastruktur och
biologiskt kulturarv (Länsstyrelsen Stockholm
2015). I strategin ges förslag på hur biologisk
mångfald kan bevaras, återskapas och
nyskapas i samband med att arternas livsmiljö
försvinner eller fragmenteras.
En åtgärd är att målstyrd och ökad skötsel
i natur och urbana grönområden kopplas
till planer och program. Andra möjliga
åtgärder är att utveckla lokala upplevelseoch grönstråk som binder samman delar
av staden samt att arbeta med frivilliga
skötselavtal och rådgivning för att ta vara på
närboendes initiativ att sköta bostadsnära
natur.

Batteriparken

Vaxholms översiktsplan, ÖP

I Vaxholms Översiktsplan (2013-12-13) finns
ett uttalat behov av att utveckla parkerna inom
tätbebyggda områden. Intentionerna är att
”I samband med att ny bebyggelse planeras
på bl.a. Vaxön ska en strategi för ny och
befintlig grönstruktur studeras i ett större
sammanhang med utgångspunkt i rekreativa,
sociala och ekologiska värden … Kommunen
ska ta fram en övergripande grönplan som
omfattar hela kommunens grönstruktur.
Den ska redogöra för naturtyper, sociala,
rekreativa och ekologiska värden samt
ge förslag till åtgärder och utveckling av
grönstrukturen.”
Här lyfts även fram att parkmiljöer och

stadsrum ska locka till möten och aktiviteter.

Vaxholms miljöprogram 2014-2020

Ett av miljöprogrammets fokusområden är
Säkra biologisk mångfald där flera strategiska
åtgärder berör parkerna. De är bland annat att
komplettera grönplanen, förbättra livsmiljöer
för arter och ekosystem samt att utreda
möjligheten att använda modeller för att
bibehålla och höja grönytornas kvalitet.

Grönplan för Vaxön, Kullön och
Tenområdet i Vaxholm

I kommunens grönplan för Vaxön,
Kullön och Tenöområdet (2006) har
parkerna på Vaxön kartlagts efter storlek
och användningsområde. Här har en
indelning gjorts utifrån tre olika parktyper
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stadsdelspark, kvarterspark och gröning, där
stadsdelsparken är störst och gröningen är
minst. Grönplanen utgår från att hela stadens
sammansättning av bebyggelse, trädgårdar,
vägar, parker och naturmark har betydelse för
goda livsmiljöer och spridningskorridorer för
flora och fauna.

parktyper har ytterligare en bit grönområde
tillkommit i anslutning till bebyggelse.

I grönplanen är de avgörande faktorerna
för den biologiska mångfalden: områdets
placering och areal samt form och
vegetationsskikt med lummighet och
blomsterrikedom. Utöver de har även varierad
topografi, ålder och tillgång till vatten
betydelse.

Parkerna utgörs av större och mindre
grönområden spridda i tätorten. För att inte
betrakta varje park som en enskild företeelse i
förhållande till bebyggelsen, så bör de ses i ett
större sammanhang, ett landskapsperspektiv.

En bedömning av det ekologiska värdet, 2006
har gjorts där följande konstaterades:
”På Vaxön finns många parker, men detta kan
dessvärre inte likställas med att Vaxön därför
har ett rikt djur- och växtliv. Parkerna består
till största delen av klippta gräsmattor med
enstaka solitära träd utan varken mark eller
buskvegetation och är därför inte en särskilt
gynnsam livsmiljö för djur och växter. Då en
varierande vegetation med flera olika skikt,
till exempel busk- och markskikt, har stor
betydelse för den biologiska mångfalden och
en klippt gräsmatta kan likställas med en
asfalterad plan när det gäller artrikedom

AVGRÄNSNING
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I denna kartläggning och i grönplanen
definieras begreppet park: den mark som
präglats och formats av människor. I
grönplanen är Vaxö parker uppdelade i tre
olika parktyper nämligen; stadsdelspark,
kvarterspark och gröning. Utöver dessa tre

Benämningen Vaxö tätort ska kopplas till det
framtagna samrådsförslaget för Vaxö program
(2015-11-???)

BAKGRUND

Grön infrastruktur i stadsutveckling/
spridningskorridorer
Grön Infrastruktur definieras som
”Strukturer i landskapet och brukande av
desamma som säkerställer en långsiktig
överlevnad av livsmiljöer och arter, genom att
spridningsmöjligheter säkerställs och på så
sätt vidmakthålls” (Naturvårdsverket 2012).

Att skapa och bevara en grön infrastruktur
är ett medel för att främja biologisk
mångfald och att ekosystemen levererar
viktiga ekosystemtjänster. En angelägen
fråga är mellan vilka områden spridning
ska ske. Här får områden som värdekärnor
och spridningskorridorer betydelse för hur
marken ska användas. Samtidigt är det
svårt att bedöma spridningsmöjligheterna
för arter eftersom de har olika behov. I den
urbana miljön med bebyggelse och mark
som tas i anspråk är påverkan stor på den
gröna infrastrukturen. Det gör att tätorter,
exploaterade områden och infrastruktur utgör
hinder, barriärer för många arter att kunna

Batteriparken

förflytta sig som försvårar spridningen på
landskapsnivå.
Grönområden inom och kring tätorter binds
samman och kan utgöra spridningskorridorer
mellan större naturområden utanför det
urbana.
Vägar, järnvägar och kraftledningsgator är
ofta barriärer, men kan också fungera som
spridningsvägar om de utvecklas som linjära
landskapselement. I den urbana miljön är det
viktigt att stärka den gröna infrastrukturen
med artrika biotoper för spridningsstråk
och olika arters livsmiljöer/habitat. I den
urbana miljön är naturens biotoper beroende
av nuvarande och tidigare markanvändning
t.ex. vägkanter. Höga naturvärden har äldre
träd, oexploaterad kulturmark, ruderatmark,
parker och villaträdgårdar.
På landskapsnivå bidrar
spridningskorridorerna med ekologisk
funktionalitet.

Det kan konstaterats att behovet och
potentialen är stor att stärka den gröna
infrastrukturen och utveckla/skapa
livsmiljöer/habitat för en ökad biologisk
mångfald (Naturvårdsverket 2012).

Att främja biologisk mångfald, en urban
grönska, har en så pass stor potential idag
att olika aktörer planerar, kvantifierar och
utvärderar grönskans ekosystemtjänster
genom nya metoder och verktyg.

Ekosystemtjänster i urban miljö

Grönskan har betydelse för de sociala
värdena.

Ekosystemtjänster är den direkta och
indirekta nyttan av naturens produkter
och tjänster som ger välbefinnande.
Ekosystemtjänster brukar indelas i
• försörjande (dricksvatten, mat, bränsle,
råmaterial, medicin)
• reglerande (vattenrening, kontroll av
erosion, skydd av sjukdomar, skadedjur och
naturkatastrofer, pollinering, rening av luft,
bättre klimat)

SOCIALA VÄRDEN

Sociala värden Vaxholm stad har en strategi
för social hållbarhet som sträcker sig fram till
2020. Ett av strategins fokusområden är att
erbjuda kommuninvånarna hälsofrämjande
förutsättningar och vara en hälsofrämjande
stad. Forskning inom både samhällsplanering
och folkhälsa har visat att det finns en
stark koppling mellan hur vi mår och vår

geografiska närhet till grönområden.
Trädgårdar, parker, idrottsplatser och skogar
är viktiga mötesplatser för upplevelsen
av rofylldhet och avskildhet, för lekmiljö,
kulturhistoria och för att kunna skapa folkliv.
Att grönområden och lekplatser är bra för
barnen är också lätt att förstå. Vistelsen kan
kopplas till lärande, bättre motorik och fysisk
aktivitet. Barn som har tillgång till varierande
och rymliga gröna miljöer är mer fysiskt
aktiva och har bättre koncentrationsförmåga.
I en hållbar och jämlik stad ska det finnas
möjlighet att lätt ta sig till ett grönområde
oavsett var du bor, hur du bor, hur din kropp
ser ut eller hur mycket pengar du har.
Tillgänglighet innebär också att områdena är
någorlunda fördelade över staden.

• kulturella (estetik, andlighet, friluftsliv
och rekreation, hälsa och vila, inspiration,
naturpedagogik)
• stödjande (fotosyntes, jordbildning, näring,
vattnets kretslopp). Stödjande tjänster är
förutsättning för liv och är de tjänster från
ekosystemen som hjälper andra processer i
naturen att fungera.
Värdering av ekosystemtjänster bidrar till
att visa tjänsternas samhällsvärden. Det kan
mätas i kvalitativ eller kvantitativ livskvalitet
eller i monetära termer.
I staden har ekosystemtjänster en
multifunktionalitet genom att bland annat
kunna hantera ökande mängder av dagvatten
samt minska buller och sänka temperaturen.

Johannesbergsparken
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NULÄGE
PARKER
Den sammanfattande värderingen av
Vaxholms parker i grönplanen (2005) är
”Vaxön har många olika parker, men de är
relativt små och är alla av samma karaktär…
Många av parkerna existerar eftersom de en
gång i tiden var ämnade för militära ändamål.
Dessa kulturhistoriska spår är dock svåra att
uppfatta för den som inte är påläst. Även om
parkerna varierar i både form och läge är den
sammanlagda värderingen att de är slitna
samt variationslösa till både vegetation och
funktion. De flesta parkerna har endast träd,
ett fåtal buskar och en välklippt gräsmatta
och inte en enda park kan erbjuda variation
av växter i form, färg och doft. Många av
parkerna har möjlighet för lek för yngre barn,
men endast Lägret erbjuder aktiviteter för
äldre barn och vuxna.”

Målbild
I inledningen lyftes visionen fram om att
parkerna i Vaxholm ska vara attraktiva
sociala mötesplatser och samtidigt utgöra en
kvalitativ del av Vaxöns grönstruktur. Målet är
att parkerna fram till 2020 ska ha genomgått
en utveckling med såväl växter och vegetation
som lekutrustning och parkinstallationer.
Därutöver ska parkerna ha ett tema
eller ett historiskt värde som är tydligt
kommunicerbart med t.ex. skyltar. Skyltarna
bör vara enhetliga.
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Temalekplats
Temalekplatser har byggts upp i flera
större städer. Lekplatserna har unika,
specialbyggda attraktioner utifrån ett visst
tema t.ex. bondgård, djur, betong, hav och
strand, sol, vatten, spiral, rörelse, äventyr,
fiske (Malmö 2015).

Temapark
Temaparker är parker uppbyggda kring ett
speciellt tema oftast i form av en nöjespark
eller turistattraktion.

PARKER

I Vaxholms parkprogram presenteras nio
större och mindre parker på Vaxön. Parkerna
är anlagda ytor som kräver skötsel.
Rekreativa upplevelser kategoriseras i
parkkaraktärer t.ex. det vilda, skogskänsla,
rofylldhet, festpark, lekvänlighet,
aktivitetspark, prydnadsvärde/estetisk
(Huddinge 2015). I varje parkbeskrivning ges
en värdering, som även kan innehålla någon
parkkarakär.
Oftast delas parker in i olika parktyper

Badhusparken

storlek, innehåll och funktion. Vaxöns parker
är till största delen vad som benämns
som närpark. Närparken ska kunna ge
invånarna sociala värden och samtidigt
utgöra en betydelsefull del av den gröna
infrastrukturen. Parkerna kan på grund av
sin storlek oftast inte rymma fler än 1-2
parkkaraktärer. Närparken kan ha följande
innehåll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mötesplats/platsbildning
Cykelställ
Gc-vägar i närheten
Tillgänglighetsanpassning
Belysning
Lekplats/bollplan
Blomsterplanteringar
Gräsytor
Träd och buskage
Inspirerat av något tema

Ansatsen i Vaxholms parkprogram
är att växterna ska till 50 % vara
insektspollinerande med blomning under
hela säsongen.

1. 1. Lägret 2. Johannesbergsparken 3. Officersparken 4. Ekuddsparken 5. Ullbergs parken 6. Batteriparken
7. Badhusparken 8. Framnäsparken 9. Rydbolund.
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Mål

Skapa en park som har anknytning till
Badhusgatan med dess historiska värden av

Badhusparken

BADHUSPARKEN
Storlek 920 m2 = 0,09 ha
I Norrhamnen byggdes två badhus 1852,
nämligen ett varmbadhus längst ut mot
vattnet och ett kallbadhus där det idag är
båthamn. Kallbadhuset revs 1917 när en
nyanläggning hade tagits i bruk vid färjelägret.
Varmbadhuset revs i början på 40 talet när
ett nytt badhus inrättades på Badhusgatan
17 – huset med fasad i gult tegel närmast
gräsytan på vänster sida mot Norrhamnen
(Hembygdsföreningen 2010).

Användning

Grönområdet ger möjlighet att skapa en
ny park för besökare till hembygdsgården
och boenden i närområdet. Parkens stora
upplevelsevärde är utsikten mot vattnet med
båttrafik, båtar och bryggor.
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badhus och växter som berör sinnen eller
använts i kurorts sammanhang.

Mål

Parken ligger i den del av Vaxholm som är
klassat som riksintresse för kulturmiljö.
Parken är välbesökt av sommarturister. I
anslutning till parken finns en populär och
välbesökt badplats.

Batteriparken

Batteriparken

BATTERIPARKEN
Storlek 7200 m2 = 0,7 ha
Batteriet är ett litet parkområde intill
Norrhamnen och består av en välbevarad och
kulturhistorisk värdefull försvarsanläggning
från 1800-talet, även kallad Kronuddens
batteri eller portugisiska batteriet. Platsen
var under sin storhetstid utrustade med
fyra bakladdade kanoner och utgjorde
kustartilleriets grövsta pjäser. 1916 togs
kanonerna bort och batteriet lades ned. Kvar
finns vallar, styrräls, observationsplats med
ammunitionsbunker. Det är den militära
historian har gett parken sin karaktär.

Användning

Parken ligger i den del av Vaxholm som är
klassat som riksintresse för kulturmiljö.
Parken är välbesökt av sommarturister. I
anslutning till parken finns en populär och
välbesökt badplats.
Batteriparken
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sittplatser för att nå målgrupper med
funktionsnedsättning.

Framnäsparken/Byggmästaren

FRAMNÄSPARKEN/
BYGGMÄSTAREN
Storlek 700 m2 = 0,07 ha
Byggmästaren utgörs av en liten grön
offentlig yta omgiven av villabebyggelse. Här
finns det förutom en klippt gräsmatta tre
större träd (pil, ask och lind). Parkområdet
är planlagt som reningsverk enligt detaljplan
från 1958.

Användning

Parken har idag inget direkt
användningsområde utan utgörs enbart av en
klippt gräsyta med sittmöjligheter i det ena
hörnet.

Mål

Skapa en park som lockar folk att ta en
omväg för ett besök genom exempelvis
ett tema. Parken ska erbjuda många
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vernissage.

Användning

Den norra delen av parken har ingen direkt
användning utom att det finns sittmöjlighet.
I Roddarhuset i södra delen finns galleri,
ateljéer, butik och kafé. . Ibland visas
skulpturer utomhus, vilket gör att fler
kulturintresserade besöker parken. Varje år
ordnas här 8 – 10 konstutställningar samt

en julutställning. Förutom utställningarna
används galleriet flitigt för kurser,
musikkvällar och privata evenemang

Mål

Förstärka parkens anslutning till roddarhuset
genom ett konsttema – konstens samband
med biologisk mångfald och/eller miljö.

Ekuddsparken/Roddarhuset

EKUDDSPARKEN/RODDARHUSET
Storlek 5500 m2 = 0,5 ha
Parken består av gräsmatta ett fåtal träd
och buskar. Några bänkar för vila finns i
området. En väg skär genom parken och
närmre vattnet fortsätter den. Här finns även
byggnaden Roddarhuset som är en del av
Vaxholms kulturhistoria. Huset ritades av
den kända arkitekten Cyrilus Johansson åt
Vaxholms roddförening, som huserade här
mellan 1940-90, innan de flyttade till nya
lokaler på Eriksö. År 2006 fick Jan Qvist och
Helene Hombert Qvist kontrakt på huset.
Här ville de skapa en mötesplats för konst,
hantverk och design. Efter ett års omfattande
renovering, invigdes Roddarhuset i Vaxholm
den 16 juni 2007 och galleriet hade sin första

Ekuddsparken/Roddarhuset
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Användning

Parken används idag av både barn och
vuxna, speciellt på sommaren, då den är
en naturlig mötesplats för de som vill bada,
spela brännboll eller ha en picknik. Under
sommaren 2005 spelades ute teater.

Johannesbergsparken

JOHANNESBERGSPARKEN
Storlek 48000 m2 = 5 ha
Johannesberg är en stadsdelpark
med öppna gräsytor och tät träd- och
buskvegetation. Parken har fram till 1974
tillhört Försvarsmakten (Krigsmakten) och
många av de gamla träden som finns där har
planterats av anställda trädgårdsmästare.
Under krigsåren och en bit in på 1950-talet
uppläts en del av parken till Vaxholmsborna
för odling av potatis och grönsaker.
Arbor konsult 2007 gjorde en trädinventering
2007. I parken upptäcktes många ädla
lövträd som fransbjörk, vårtbjörk, hägg,
pelark, ask, klibbal, lind, rödek, blodlönn,
valnöt, fontänpil, hagtorn, lön och ek.
Parken utformades för hundra år
sedan, då en äldre trävilla, nuvarande
Montessoriskolan byggdes med
snickarglädje, stora verandor, badhus, uthus
och tvättstuga. Trädgården anlades med en
rak axel ner till ångbåtsbryggan.
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För tjugo år sedan gjorde studenter
från Konstfack inredning, Ultuna
landskapsplanering och KTH arkitektur en
studie om parkens utvecklingsmöjligheter.
De såg områdets potential som en mötesplats
i inbjudande närnatur, ett offentligt
landskapsrum med hagmarkskaraktär
för anländande gäster. Det skulle vara ett
andrum, ett vandrarhem med café förlagt till
båtfolkets färdled.

Johannesbergsparken

Mål

Skapa en park som i några delar visar hur en
äldre trävilla vid sekelskiftet kunde se ut med
trädgård och landskapspark.

idrottsaktiviteter. Parken används ofta för
evenemang, exempelvis midsommarafton och
det årliga Strömmingsloppet.

Mål

Förstärka parkens hälsoprofil med fler
möjligheter till idrott och hobby samt område
för stadsodling för hälsa.

Lägret

LÄGRET
Storlek 21000 m2 = 2 ha
Parken har en militärhistorisk historia.
Från 1878 inkallades beväringar från
Svea artilleriregemente för att under 90
dagar genomgå militär utbildning på Vaxö
Läger. Det byggdes en manskapsbarack
där Storstugan ligger idag och en
officerspaviljong. Eftersom upp till 400 man
kunde bli inkallade var det tillåtet att hyra
civila tält. Vid kyrkan förekom parader,
exercis, gymnastikövningar och korum.
År 1904 upphörde lägerverksamheten.
Storstugan byggdes 1909 av föreningen för
kustartillerihem. År 1930 övertog staden
byggnaden och Vaxö läger.

Användning

Parken är idag en träffpunkt med plats att
utöva idrott och hobby för gammal och ung.
Det finns en minigolfbana, skateboardramp
och tennisplan. Området används ofta
av närliggande Norrbergsskolan för
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Norrhamnen

NORRHAMNSPARKEN
Storlek
Användning

Norrhamnsparken är en grönyta belägen
intill hamnen. På grönytan finns ett stort
ankare placerat. Några parkbänkar ställs ut
årligen.
Parken används för att stanna till och vila
i promenadstråket som många turister
använder för att besöka hembygdsgården.

Mål
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Skapa en park där besökare får anledning att
stanna till och njuta av omgivningarna och
vattenutsikten.

upplevs som inbjudande.

Mål

Bevara parkens karaktär med grova träd
och öppna gräsytor. Fokusera på att rama
in parken för att stänga ute en del av
bullerstörningen från trafiken.

Officersparken

OFFICERSPARKEN
Storlek 48000 m2 = 5 ha
Officersparken anlades någon gång i slutet
av 1800-talet och har fått sitt namn efter de
två villor och den officersbyggnad som ligger
intill parken.
Parken som ligger i en naturlig sänka och
innehåller ett större antal grova träd har
enligt Bevarandeplan för Vaxholm ett stor
miljövärde. Utöver de stora träden finns det
ett antal mindre buskar men framförallt stora
gräsytor.

Användning

På vintrarna bidrar parkens topografi
till att den är populär bland pulkaåkare.
Det geografiska läget bidrar dock till att
parken är bullerstörd och topografin gör
den svårtillgänglig för vissa målgrupper.
Bristande stignät och belysning är även
faktorer som inverkar till att parken inte alltid
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Rydbolund

RYDBOLUND
Storlek 630 m2 = 0,06 ha
I detaljplanen från 1968 är området planlagd
som allmän plats.

Användning

Parkens läge gör att den inte används av
allmänheten, utan snarare endast som en
utökad tomt för de omgivande villorna.

Mål

Lyfta detta ”osynliga” område som park
tillgänglig för allmänheten utan att göra
intrång på de omgivande villornas privata
sfär.
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Ullbergsparken

ULLBERGSPARKEN
Storlek 5700 kvm = 0,6 ha
Parken ligger i anslutning till naturområdet
Framnäshagen. I parken finns ett tiotal
träd, en öppen gräsyta och en mindre kulle
med berghäll och vilda buskar(nypon) och
blommor.

Användning

Halva parken består av en välbesökt lekplats.
Längs med parkens södra sida ligger
genomfartsleden till hamnen, vilket bidrar till
bullerstörningar inom grönområdet.

Mål

Skapa en park med ett innehållsom passar
många invånare och har flera funktioner.
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ÅTGÄRDER
MÅLBILD/FRAMTIDSVISION
Parkerna i Vaxholm ska vara attraktiva
social mötesplatser och samtidigt utgöra en
kvalitativ del av Vaxöns grönstruktur.

HANDLINGSPLAN
Handlingsplanen för 2016-2017 är en
vägledning för parkenhet att arbeta utefter.
Det innebär att vissa prioriteringar har tagits
med ansatsen att sommargäster och turister
en utveckling av parkerna redan 2016. Under
året startar parallellt processer för större
mer kostnadintensiva projekt inför 2017 och
framöver.
Handlingsplanen kommer att uppdateras
varje halvår

Lägret
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Badhusparken
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Kyrkogården
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