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SAMMANFATTNING AV KARTAN

Hjorthagen.nu är en grupp boende i 
Hjorthagen med olika expertkunskaper.
Bland våra medlemmar finns bl a arkitekter, 
lärare, en historiker och en civilingenjör i 
teknisk fysik med fokus på miljöfrågor.

Vårt medskick till pågående intern 
förstudie om Hjorthagsparken och 
kompletteringsbebyggelse är följande:
Hjorthagen är en unik stadsdel med 
karakteristisk bebyggelse från 7 årtionden
inbäddad i grönska.

Utvecklingsidéer bör ta avstamp i de unika 
kvaliteter som platsen uppvisar idag, såväl 
i natur som arkitektur. Viktiga biologiska 
spridningsvägar genom området ger 
Hjorthagen vackra och upplevelserika 
skogspartier med ett rikt djurliv till glädje 
för invånarna. Grönskan förser även det 
biologiska kretsloppet med ovärderliga 
ekosystemtjänster. Därtill bildar växtligheten 
en ridå mot trafik och industri, som annars 
skulle göra området betydligt mer utsatt.

Arkitekturen i Hjorthagen präglas av ett 
känsligt förhållningssätt till omgivande natur. 
Stora gröna gårdar och bibehållen klippsten, 
smala huskroppar med genomgående 
lägenheter, relativt låga bostadshus och 
gator som följer topografin är det som utgör 
stadsdelens och bostädernas kvalitet och 
karaktär.

En stor andel bostäder saknar egen balkong, 
varför uteplatser och fri natur spelar en stor 
roll för folkhälsan och trivseln i området.

1. Örnklipporna
Topografisk höjdpunkt med milsvid utsikt. 
Väsentlig för geografisk och historisk 
orientering. Omistligt skogsparti med 
värdefull växtlighet och gamla träd. 
Strategisk närhet till skola som saknar 
naturliga inslag på skolgård.

2. Gasverksvägen
Naturlig sänka som tål en varsam exploatering 
med hus anpassade till befintlig arkitektur på 
Rådjursstigen, Dianavägen och Artemisgatan. 

3. Hjorthagsparken
Omistlig parkmark som bör röjas och 
iordningställas med stigar och 
naturtrappor till Ropsten för bevarande 
av spridningsvägar, upplevelsrik natur-
miljö och buffert mot trafik/industri.
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6. Norra länken
En tidigare planerad överdäckning har gått i stå och 
därmed har en önskvärd utveckling på platsen uteblivit. 
Strategiskt viktig mark som skulle koppla Hjorthagen 
till Gärdet och möjliggöra en förstärkt grönstruktur till 
glädje och nytta för människor och djur.
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4 4. Idrottsplatsen
Omistlig mark för 
idrottsverksamheterna.
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5. Duschparken
Omistlig parkmark med 
spridningsvägar.


