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Till Årsta-Enskede-Vantörs stadsdelsförvaltning
Skrivelse angående Enskedeparken med anledning av framtagande av ny
parkplan 2014
Enskedeparken, anlagd på 1800-talet som en engelsk park med slingrande gångar,
utsiktskullar och vackra gamla träd och buskar, är till stor glädje för alla som bor,
arbetar och vistas i Enskede gård.
Parkgruppen, som har Villaföreningen Lindegårds uppdrag att värna om
parkerna i Enskede gård, och då särskilt Enskedeparken, vill med denna skrivelse
lämna synpunkter på Enskedeparken. Vi har också gjort en enkät bland dem som bor
runt, arbetar nära eller odlar i området och inkluderar svaren vi fått i önskemålen
nedan.
Vi vände oss till:
Enskede gårds koloniförening
De två förskolorna Enskedegårdsvägen 20 och Bägerstavägen 41
Enskede ridskola
Ateljéföreningen i Enskede gård
Bostadsrättsföreningarna i hus som gränsar till parken
Vi ställde följande frågor:
På vilket sätt använder ni parken?
Vilka önskemål har ni beträffande parken?
Hur ser ni på parkens skötsel?
Många har svarat, dock inte alla.
Hur används parken?
Parken utnyttjas mycket flitigt och är av stor vikt för alla. Boende och besökare till
Enskede ridhus, Enskede värdshus, Enskede rackethall m.m. går genom parken.
Förskolebarnen och de boendes barn leker, picknickar och åker pulka i parken,
flerfamiljshusens barnfamiljer utnyttjar flitigt lekparken vid Odelbergsvägen. Man
promenerar, joggar, rider, cyklar, spelar bollspel, rastar hundar, ordnar
tipspromenader i den, sitter på parkbänkarna och solar eller njuter av grönskan och
fågelsången.
Hur ser det ut idag?
Parken har på senare år skötts betydligt bättre än tidigare. Ny parkbelysning har
satts upp längs de större stigarna, sly har röjts, vissa alltför gamla träd har sågats ner,
gamla soffor har bytts mot nya, nya soffor har tillkommit, gångar har grusats,
fågelholkar har satts upp. Själva huvudbyggnaden har rustats utvändigt.
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Önskemål:
Det s.k. skötselområde 6 bakom förskolan Enskedegårdsvägen, mellan förskolan och
Rügenvägen och bakom sädesmagasinet Enskedegårdsvägen är i skriande behov av
en ordentlig slyröjning och trädfällning.
Det grävda diket i detta område borde friläggas för att synliggöra bäcken och
vattenflödet ned mot Revalsgatan.
Bättre belysning och grusning av de stigar som omger parken efterlyses. Ett
önskemål från ridskolan vore markerade ridvägar. Man uppskattar dock möjligheten
att rida på alla stigar i parken.
Ängen bakom förskolan Bägerstavägen 41 är mycket vacker på försommaren, men
många skulle önska att det höga gräset på en del av ytan klipptes oftare på
sommaren för att underlätta lek och bollspel.
En av de mest använda stigarna, den som går längs lekparkens övre del och leder
mot gångvägen mellan Odelbergsvägen och förskolan Enskedegårdsvägen, är dåligt
skött och lerig. Den borde grusas och belysas på samma sätt som skett med
”huvudstigarna”.
Askallén, som används mycket flitigt, blir också ofta lerig och behöver grusas.
En period fanns ett bord med soffa och stolar vid entrén från koloniområdet, vilket
var trevligt och utnyttjades. Fler bord med stolar runt för fika och umgänge vore
önskvärt, t.ex. i närheten av lekparken.
Fler och snyggare papperskorgar. Tidvis behöver de tömmas oftare.
Bättre slyröjning på kullarna för att underlätta pulkaåkning.
Borttagning av de trädgrenar som är mycket nära huset närmast lekparken.
Bättre markering mellan flerfamiljshusen och parken. Det råder osäkerhet om var
gränsen går mellan parken och bostadshusens mark.
Återställande av fina delar av den gamla engelska parken, som t.ex. damm bakom
huvudbyggnaden och lusthus på en av kullarna.
Naturlekpark för förskolebarn.
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Området runt staketet som omger koloniområdet borde snyggas till, liksom området
runt parkeringen mellan huvudbyggnaden och förskolan Enskedegårdsvägen.
Snyggare soffor och bord framför huvudbyggnaden.
Vackra stenläggningar från herrgårdstiden som nu är gömda borde friläggas.
Sist men inte minst är det viktigt med snygga entréer till parken. Den från
Odelbergsvägen är fin, man ser och känner att man går in i parken. Den från
Rügenvägen är bedrövlig; en stig leder brant ner mot en vanskött del av parken.
Entréerna från Bägerstavägen bör också rustas. Stigen som leder från Bägerstavägen
till lekparken, och går mellan flerfamiljshusen och parken, bör grusas. Även entrén
vid koloniområdet borde snyggas till.
Parkens skötsel:
Parkgruppen och de som svarat på vår enkät anser att den historiska karaktären av
engelsk artonhundratalspark i vissa delar bör bevaras, skötas mer intensivt och
utvecklas. Andra delar av parken kan ha en mer vildvuxen karaktär.
För Villaföreningen Lindegård genom dess parkgrupp och med stöd av tillfrågade intressenter
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