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Natur; samtidigt som allemansrätten ger frihet är naturen begränsad i 
tillgänglighet/användbarhet (=vild, tämja det vilda)

Allmänna programmerade platser, styrd användning

Allmänna oprogrammerade platser svåranvända/oattraktiva pga 
oskyddade/läckande rum med korsande stråk (förutom i rörelse)

Tillfälliga program i allmänna rum, ger tillfällig legitimitet = användbar-
het

Användbara allmänna oprogrammerade platser, funkar pga skyddade 
rum/ankare/kanter

Öppna privatiserade rum. Användbara för närboende, medför risk 
för övriga. 

Öppna privata gårdar, möjliga att passera

Privata gårdar, otillgängliga för övriga 

mellan gles stad och park där grön vägg 
skiljer av

mellan skog och park där inhängnad 
anläggning skiljer av

mellan tät bebyggelse och park

mellan gles bebyggelse och 
park

mellan park och skog

mellan gles bebyggelse och 
skog

Hammarbyhöjden

- Få barn (särskilt tonåringar) & pensionärer
- Många i arbetsför ålder
- Låg andel hyresrätter
- Låg andel arbetslösa & socialbidragtagare
- Hög andel högutbildade
- Låg andel låginkomstagare
- Få invandrade

Björkhagen

- Låg andel hyresrätter
- Låg andel arbetslösa & socialbidragtagare
- Hög andel högutbildade
- Låg andel låginkomstagare
- Få invandrare

Kärrtorp

- Hög andel hyresrätter
- Hög andel arbetslösa
- Låg andel högutbildade
- Hög andel låginkomstagare
- Få invandrare

Bagarmossen 

- Hög andel hyresrätter
- Hög andel arbetslösa & 
  socialbidragstagare
- Låg andel högutbildade
- Hög andel låginkomstagare
- Hög andel invandrare

VALBORGSMÄSSOELDEN

PLATSKONTEXT

Stockholm Ytterrstad:
Funktionalism
Sprickdalslandskap

KULTURELL KONTEXT

Tradition, ritual
Natur, allemansrätt
Mötesplats

STARTPUNKT KONTEXT IDEALSKIFTE

Då: 
Naturomantik
Folkhälsa
Naturlandskap

Nu:
Socialt värdeskapande
Hållbarhet
Stadslandskap

IDEAL

CITY-SCAPE

INTEGRATION

TERRITORIUM

PROJEKTETS
PERSPEKTIV

Naturens allemansrätt
Tillfälliga territorium
Privatisering som bidrar
Legitimering
Allmänning
Gemensamma sociala rum

Integrera 3 stadsdelar...
...och koppla närmare fler stadsdelar
Skapa ett nytt center 
Länka samman staden och skogen

Bevara landform: Berg och dal
Stärka kontraster: Stad-park-skog
Tunnelbanan som portik
Förstärka entréer Tydliga entrér till parken 

Stråk
 XL, L, M, S Platser
Allmänt territorium

NY BEBYGGELSEFRONT

FRÅN GÄRDE TILL PARK

Bas för aktiv fritid i Nacka-
reservatet
Överlappning Skog-Park-Bebyggelse

IDROTTSPARKEN

Öppet rum med kanter 

MÅLSÄTTNINGAR

Koppla ihop 
Omdefiniera
Säkra

Byggnader skjuter fram, leder in
Tydliga/otydliga gränser 
allmänt/privat

Möte stad park, mindre avskil-
jande väggar
Öst-västlig promenad
Grannskapsflöden

VERKTYG

ÖVERGRIPANDE

KONKRETA

Landskapsinventering

Fakta om platsen

Idéplattform

Viktigase befintliga värden:
Koppling till stad och natur

Långsträckthet och flöde från grannskap till natur

Landskapsrummets karaktär  - Sprickdalslandskap

Historisk läsbarhet ger kontinuitet och karaktär

Plats för spontana aktiviteter

Festplats, Badplats, Idrottsplats

Vildhet, frihet, oförutsägbarhet

grusplaner, uppstickande brunnar, barack, snårig oformlig vegetation, eftersatt underhåll

möten mellan landskapstyper vägar och stråk

ytors användbarhet/territorium, subjektiv värdering

den planerade motorvägen, smalhusmuren elevation

infrastruktur

läge landskapsrum, målpunkter: Globen, höghuset i Björkhagen

social strukturbebyggelsestruktur

grönstruktur

terräng
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STADSDELARNA & DET GEMENSAMMA RUMMET

Kärrtorp klättrar ner

Idrottsparken utvidgas 
& öppnar upp

Stråk till Bagarmossen 
bebyggs

Stråk mellan Kärrtorp - 
Hammarbyhöjden 
aktiveras

Björkhagen - Hammarby-
höjden kryper närmare

Nytorpsparken definieras 
& programmeras

Ny stadsfront åt väster

Badplats

Bassängbad utomhus

Golf

Skidskostråk

Skidspår/löpspår m eljus

Utegym

Idrottsplats för fotboll, löparbanor

Idrottsplats för issport

Tennisbana/tennishall

Slalombacke

Motionscentral med restaurang, minigolf och bastu

Äventyrsbana

Hela området:
Promenader
Skogscykling i ljus 
och mörker
Svamp och bär-
plockning

Länk mellan tät stad och skog

Nacka naturreserva

Söderstaden

Avskiljande gröna väggar bearbetas för att 
stärka upplevelsen av att parken är en direkt 
länk mellan bebyggelsen och skogen. 
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mot Hammarbyhöjden C

ot Söderstaden

mot Dalen

mot Björkhagen C

mot Kärrtorp C

mot Bagarmossen C

Dalstråket bevaras/
stärks

integrera 3 stadsdelar och koppla till ytterligare 2 integrera tät stad och skog Stockholms port till aktiv fritid i Nackareservatet

Övergripande plan

Länkar, kopplingar

Söderstaden/ 
Globenområdet
Tät stad
Högt tempo
Kommers, 
Underhållning,
Service

Naturreservervat
Skog
Lågt tempo
Rekreation

entré
gränssnitt

Rörelsestråk

PARK

BjörkhagenHammarbyhöjden

Kärrtorp

Gles stad
Lågt tempo
Bostäder
Service 

Nytorpsparken

Idrottsparken

 Bebyggelsefront
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PUBLIC SPACE

KEEP OUT!

URBAN ALLEMANSRÄTT

Från mellanrum som kan verka avskiljande och identitetslöst... ...till integrerad, mer tydligt sammanlänkande plats med 
mer tydlig egen identitet

FRÅN BAKSIDA TILL FRAMSIDA

FRÅN BAKOM TILL INNUTI

Stora gemensamma rummet:
Nytorps Gärde blir Nytorpsparken

Koppling till naturens allemansrätt

Legitimering

Privatisering som bidrar (kant)

Privatisering som bidrar (allmänning)

Platser att stanna på

platser
att stanna 
på

integrerad 
med rörelse-
stråk

skild från 
rörelsestråk

on stage

back stage

XS, S, M, X, XL

Element och rumslighet som vi tolkar som signaler för att platsen är allmän, 
stärks och utvecklas på platsen. De används också för att markera halvof-
fentliga zoner, för att hindra att de helt privatiseras.

BEFINTLIG BYGGNAD

NY GATA
alternativ*

tydlig gräns 
markerar 
allmän park

privat 
gård

otydlig 
gräns

allmän 
park

kantrum

privat 
gård

stråk

mixad zon 
innanför stråk

alt 1 Öppet rum

alt 2. Rakt gaturum

alt 3. Indraget gaturum 

alt 4. Indraget 
gaturum/ innergård

alt 5. Mindre gårdar mer eller 
mindre privata

aktiv privat - 
flytande 
gräns

aktiv privat - 
flytande 
gräns

tydlig gräns

aktiv 
privat/flytan
de gräns

gata kantrum 
med stråk

parkbefintlig 
byg-

aktiv privat - 
flytande 
gräns

I och omkring Nytorps gärde finns många exempel på 
när privata initiativ på allmän mark tillför något inte bara 
för skaparen,  alltid i kanterna av det öppna rummet.. De 
privata initiativen ses i projektet  som en tillgång för plats-
en. Kantrum skapas i zonen mellan den privata bostaden 
och den gemensamma parken. I dessa finns en mixad 
(privat-allmän zon) som är programmerad.  .

Omgivande stadsdelar kopplas ihop genom att underlätta rörelser mellan dem och att stärka up-
plevelsen av att de smälter samman. Det stora gemensamma rummet blir ett nytt center och stads-
delarnas baksida blir nya fronter. Kanterna definieras och entéer tydliggörs. 

Hammarby-
höjden

Hammarby-
höjden

Björkhagen
Björkhagen

Dalen
Dalen

Kärrtorp

Kärrtorp
Bagarmossen

Bagarmossen

Stråket mellan staden och skogen 
öppnas upp. Ett av syftena med det-
ta är att den allemansrätt som råder 
i skogen ska spilla över på Nytorps 
Gärde, och för att man när skog och 
gärde smälter ihop, läser ihop sko-
gens allemansrätt med gärdet. . Här råder allemansrätten Allemansrätt spill-over

På Nytorps gärdes norra kil upplåtes marken till en urban allmänning; en trädgårdsförening: Eftersom 
den gemensamma byresursen finns i en miljonstad, bildas här ”byn” genom föreningsformen, där var 
och en kan bli medlem.  Marken upplåtes med vissa bestämmelser. I övrigt får platsen brukas och 
designas såsom föreningen beslutar.  

Idag används Nytorps Gärde trots allt främst som rörelses-
tråk.  En målsättning i projektet är att skapa mer plats att 
stanna på, mindre karaktär av passage. En utgångspunkt är 
att man för att man ska känna sig bekväm nog att stanna 
på en plats är att man kan göra den till sitt tillfälliga territo-
rium och för att underlätta det skapas gränser – kanter, och 
ankarpunkter. kant

ankare

Valborgsmässoafton – Projektets startpunkt

En gång om året brinner det en jättestor eld mitt på Nytorps Gärde. Hundratals människor från hela sydöstra söderort samlas, tittar på elden, köper lotter, åker 
karusell, lyssnar på musik, träffas och pratar, leker. Valborgsmässofirandet är starkt förknippad med naturen och årstidsväxlingarna: Elda gammalt ris och sjunga 
in våren. 

Valborgsmässofirandet är en av vår tids ritualer, högst levande och modern. Det är också en ceremoni med gamla traditioner i vår kultur. Den tillhör det kollektiva 
medvetandet, och medför förväntningar och sociala förhållningssätt; nämligen att gå ut, mötas och fira tillsammans. Den är en extrovert och inkluderande ritual, 
till skillnad från några av våra andra ritualer, t.ex. julen. Dessutom uppfattar vi ett gemensamt ansvar för elden. Dessa egenskaper gör att händelsen har ett släktskap 
med själva Allemansrätten. 

Platsen är plötsligt ett centrum och en jättelik mötesplats, med en självklar identitet. Resten av året är platsen mer av en baksida. Den har ingen tydlig identitet. 
Läget är mitt emellan tre stadsdelar, i direkt kontakt med skogen och naturen och i direkt kontakt med den täta staden - innerstadens förlängning. Platsen är be-
lägen i Stocksholms ytterstad - i närförortskransen, och därmed i tryckvågen kring innerstadens utvidgning och förtätning. Själva läget håller på att omdefineras, 
och därmed platsen. Vad är det för plats och vad skulle den kunna vara?

Själva händelsen i tid och rum; den moderna extroverta ritualen, kännetecknande för vår kultur och dess förhållande till naturen och naturens frihet - och själva 
läget: dalstråket i Stockholms ytterstad, nära innerstadens utvidgning och i direkt kontakt med skogen - är utgångspunkter för projektet.  

Allemansrätten, en del av vår kultur

Allemansrätten är en del av det kollektiva medvetandet och förknippas med frihet och ansvar. Allemansrätten uppfattas som en sedvana och ett kulturarv som vi 
är ensamma om. Platser som vi uppfattar som att de omfattas av allemansrätten ger oss stor handlingsfrihet - och som hörs på ordet - en känsla av rättighet. Alle-
mansrätten är på ett självklart sätt förknippat till naturen, men man kan också tala om urban allemansrätt, dvs platser i staden som vi uppfattar som möjliga för alla 
att bruka fritt. Såna platser fungerar i staden som både rekreation och mötesplats – ett andra vardagsrum. 

För att de ska fungera så att vi uppfattar dem som fria att använda krävs att de är avskiljda från privata zoner. Antingen måste gränser till eventuella privata eller 
halvprivata zoner vara tydliga, eller så måste privata zoner ligga på ett visst avstånd. Hur stort detta avstånd är, är beroende av platspecifika och/eller situations-
specifika faktorer, och alltså inte generellt.  

I det offentliga rummet är mänskligt beteende styrt av den sociala konstruktionen som består av outsagda och utsagda regler och förväntningar. Dessa förvänt-
ningar skapas genom att vi människor ständigt läser av vår omgivning och kopplar vad vi ser och hör till hur vi tror att vi förväntas uppföra oss i den aktuella 
situationen. Vi styrs av om vi tror att vårt beteende accepteras av andra; närvarande eller ”inbillade” andra. I det offentliga rummet läser vi av hur andra personen 
på platsen beter sig. Vi läser också av vad platsen i sig säger till oss: eftersom det finns outsagda regler kopplade till olika fysiska element och miljöer. 

Det tredje faktorn som gör att vi uppfattar att en plats omfattas av urban allemansrätt, är inte direkt avläsbar i den fysiska miljön men ändå platsspecifik. Det är 
erfarenheten av tillfälliga program, eller med andra ord kollektiv erfarenhet av platsens användning. Vetskapen om att en plats brukar, eller kan användas för en viss 
aktivitet påverkar hur man förhåller sig till platsen, även om ingenting i platsens utformning avslöjar att aktiviteten förekommer.  Även om denna tredje faktorn, kol-
lektiv erfarenhet av en plats inte kan avläsas i den fysiska miljön, kan den fysiska miljön vara mer eller mindre gynnsam för den. 

Dessa två faktorer; Gränser mot det privata/halvprivata och Den fysiska miljöns outsagda regler är förutsättningar för att vi ska uppfatta att platsen är till för alla 
dvs omfattas av urban allemansrätt. 

Offentliga platser som vi inte uppfattar som privat i någon form, och som vi inte heller uppfattar att de omfattas av urban allemansrätt, riskerar att bli ett slags 
ingenmansland, ett otydligt territorium; ett land som ingen gör anspråk på vare sig permanent eller tillfälligt. Det råder en osäkerhet om man kan använda platsen 
överhuvudtaget, och i så fall på vilket sätt.  Platsen riskerar att bli oanvändbar. En plats som istället uppfattas som att den kan användas av alla, göras anspråk på, 
kan man kalla för allemansland där det råder handlingsfrihet, dock inte utan ett avgränsat handlingsutrymme som tolkas och omtolkas i en kollektiv förståelse av 
platsen. Dessa båda begrepp ingenmansland  och allemansland används i sammanhanget metaforiskt. 

Graden av privat/allmän plats kan delas in på en skala, där platser som vi uppfattar att de omfattas av allemansrätten befinner sig i ena änden av skalan. 

Syftet med projektet att skapa ett stort gemensamt rum som länkar samman och blir ett centrum för omgivande stadsdelar, att tydliggöra den urbana allemansrät-
ten och kopplingen till naturen och dess allemansrätt, och också att möjliggöra privata initiativ som bidrar till det offentliga rummet.   

Stora gemensamma rummet

Grannskapsplaneringen på 50-talet angav att stadsdelar skulle skiljas från varandra för att skapa småskalighet och identitet i varje stadsdel för sig. Mellan stadsde-
larna lämnades gröna stråk som inte bara fungerade som avskiljare utan också som rekreation och gav stadsväven ljus och luft. En princip var att dalstråken skulle 
lämnas fria från byggnation. Vissa dalstråk i Stockholms ytterstad har i varierande grad bearbetats för att fungera också som ytor för sociala aktiviteter i Stock-
holmsskolans anda. Nytorps Gärde är ett av dessa såtillvida att man under 50-och 60-talet anlade friluftsbad och idrottsplats. 

Idag fungerar stadsdelarna Kärrtorp, Björkhagen och Hammarbyhöjden alltmer beroende av varandra än som självständiga delar. Exempel på det är servicefunk-
tioner, där apotek, barnavårdscentral, och gym finns (endast) i Hammarbyhöjden; folktandvård, vårdcentral, bibliotek och medborgarkontor finns (endast) i 
Björkhagen, Kulturhus, second-hand affär finns (endast) i Kärrtorp. Invånarna rör sig regelbundet mellan dessa stadsdelar, också för att nå restauranger, butiker, 
kyrkor och numera även dagis och skolor i grannstadsdelarna. Det är dags för den fysiska planeringen att följa denna utveckling och driva på den därför att stads-
delarna har mycket att vinna på att smälta samman mer. Stadsdelarna Dalen och Bagarmossen är också närliggande och kan knytas närmare till de tre övriga. Att 
koppla ihop dessa stadsdelar handlar om att underlätta rörelser mellan och att stärka upplevelsen av att de smälter samman genom att minska avstånd, öka visuell 
kontakt och minska och effekten av avskiljare. 

En ny bebyggelsefront anläggs längs med den södra sidan av parken så att Kärrtorp klättrar ned till det gemensamma rummet. Denna bebyggelsefront fortsätter 
ned mot Bagarmossen för att koppla Bagarmossen närmare de andra stadsdelarna och det stora gemensamma rummet och för att integrera bebyggelsen tydligare 
med idrottsplatsen. Två nya kvarter byggs i väst för att koppla Hammarbyhöjden närmare Kärrtorp, och för att tydliggöra mötet mellan park (skog) och tät stad. 

Bebyggelsen är vänd vinkelrät mot höjdkurvor och mot gärdet, för att leda in och länka istället för att skärma av, och för att möjliggöra grönska att välla fram. 

Nytorps Gärdes verkan som avskiljare har att göra med att man uppfattar att det ligger utanför de tre direkt angränsande stadsdelarna, på baksidan. Det i sin tur 
beror på att stadsdelarna är planerade som självständiga enheter, organiserade runt centrum, såsom på många andra ställen i Stockholms ytterstad. En särskild 
faktor som påverkat detta område är att man i och med generalplan 52 beslutade anlägga en motorväg tvärs över gärdet (öst-västlig riktning) och genom Nacka 
naturreservat. Själva vägen blev aldrig verklighet, men huskropparna i södra och östra delen av gärdet är nu placerade som långa murar utmed gärdet för att skilja 
bort buller. 

Kontakten med gärdet är otydlig och på södra sidan – Kärrtorp - i stort sett avskuret p.g.a. den branta norrsluttningen med tät vegetation och långa byggnader 
längs med fältet.  Samtliga entréer till fältet är obearbetade och i synnerhet på södra sidan knappt värda namnet. 

Den nya bebyggelsefront som anläggs längs med den södra sidan av parken ger Kärrtorp en ny front mot det gemensamma rummet. Entréer tydliggörs. Särskilt 
entrén mitt på den södra sidan där det finns en industribyggnad – ett tvätteri -  som bryter av mot övrig bebyggelse. Byggnaden öppnas upp med offentlig verk-
samhet och platsen bakom omformas till torg, vid vilket ett befintligt café och en befintlig restaurang redan är belägna. 

När stadsdelarna kopplas närmare varandra och baksida vänds till framsida kommer rummet att vara en plats inom staden istället för utanför staden. Nytorps 
Gärde blir det Stora gemensamma rummet för sydöstra söderort. Gärdet (som signalerar oprogrammerad plats utanför staden) blir Park (som signalerar mer 
programmerad plats inne i staden). Det gemensamma rummet blir ett nytt center för de omgivande stadsdelarna, ett center som inte handlar om kommers eller 
kollektivtrafik, utan om rekreation och sociala möten. Det blir - om inte ett stort vardagsrum, -så en stor uteplats. 

Koppling till naturens allemansrätt

Naturen uppfattas som tillåtande; vi känner att vi kan bete oss hur vi vill i naturen så länge vi inte förstör någonting. Om man betraktar naturen som en offentlig 
plats, och värderar kvaliteten i det offentliga rummet efter upplevelsen av frihet och rikedom på möjligheter, så blir naturen en välfungerande offentlig plats. 
Närheten till naturen är ett verktyg för att skapa känsla av tolerans och frihet. Nytorps Gärde ansluter till Nacka naturreservat i öster, och blir en slags förlängning 
av naturen. Men anslutningen är inte optimal; Kärrtorps Idrottsplats är inhägnat av ett högt staket och utgör därmed en barriär mellan Nytorps Gärde och 
skogen. Idag promenerar man runt IP på en liten lummig stig. En viktig målsättning i projektet är att stärka länken mellan staden i väster och skogen i öster, för 
att tillgängliggöra skogen i staden och för att öka spännande kontrastverkan mellan stad och skog. Därför tas inhängnaden runt IP bort, och stråket mot skogen 
öppnas upp och tydliggörs. Ytterligare en anledning till att öppna detta stråk och tydliggöra kontakten med skogen är att den allemansrätt som råder i skogen ska 
spilla över på Nytorps Gärde, och för att man när skog och gärde smälter ihop, läser ihop skogens allemansrätt med gärdet. 

Mötet mellan skog och park/idrottspark utgörs av själva idrottsplatsen med dess byggnader, genom vilket tydliga öppna stråk löper. Idrottsplatsen uppgraderas 
med ishall, bastu, omklädning och värmestuga. Detta blir Stockholms port mot aktiv fritid i Nackareservatet, motsvarigheten till Hellasgården i Nacka. 
Idrottsplatsen innehåller flera olika arenor, men profileras genom is-sport; hockeyrink, bandybana, ishall och anslutning till sjösystemen i naturreservatet. Entrén 
till naturreservatet markeras och programmeras med en bryggliknande rastplats på höjden i det nordöstra hörnet. På detta sätt tillgängliggörs naturen mer. 

Legitimering (Platser, prylar, aktiviteter)

Som tidigare nämnts, är mänskligt beteende i det offentliga rummet styrt av den sociala konstruktionen som består av outsagda och utsagda regler och förvänt-
ningar. Vi läser av hur andra personen på platsen beter sig. Vi läser också av vad platsen i sig säger till oss: eftersom det finns outsagda regler kopplade till olika 
fysiska element och miljöer. 

På Nytorps Gärde som det fungerar idag finns följande element som legitimerar allmänt ibruktagande i den fysiska miljön: fotbollsplan, bad, skidspår, löpspår, 
skridskobanor gator, gångbanor, lekplatser, bänkar, papperskorgar, belysning. 

Dessutom kopplas vissa aktiviteter till platsen; tillfälliga program som inte är direkt avläsbara på platsen, men som ingår i den kollektiva erfarenheten av platsens 
användning. Den mest etablerade händelsen – som också är startpunkten för detta projekt – är valborgsmässofirandet en gång om året. Då samlas människor från 
alla omgivande stadsdelar i en årlig extrovert ritual. Öppen musikscen och kooperativ kommers bidrar till upplevelsen av urban allemansrätt. Andra aktiviteter på 
året är festival, drakfest, och luftballongflygning. 

I projektet plockas inhängnader kring friluftsbadet och idrottsplatsen bort, så att dessa områden med dess element och aktiviteter bättre integreras i hela rummet. 
Idrottsplatsen förlängs dessutom fram till tunnelbanan. Festplatsen mitt i parken är central och för att tydliga dess funktion tillåts dessa återkommande aktiviter 
göra avtryck i den fysiska miljön och platsens funktion bli läsbar. 

Fysiska element i form av belysning, bänkar och lekutrustning används dels för att ge platsen en egen identitetskapande representation, men också för att markera 
urban allemansrätt i zoner som tillåter privata initiativ på allmän mark. 

På platsen förekommer det inte särskilt ofta att en mindre grupp har picknick, grillar eller att någon slår sig ner för att sola eller läsa en bok. En målsättning i pro-
jektet är att skapa bättre förutsättningar för sådana aktiviteter. 

Privatisering som bidrar (kant)

Permanent privatisering innebär inte alltid en värdeminskning för det allmännas intresse. Privata initiativ i stadsrummet kan på många sätt skapa värden för den 
offentliga platsen. Detta sker uppenbarligen när privata aktörer startar verksamheter som är öppna för alla (om än ofta villkorade), t.ex. uteserveringar, minigolf-
banor, boulebanor, handelsträdgårdar som ofta utgör uppskattade inslag i staden. Båtbryggor (inte alltid låsta) och koloniområden är exempel på ännu mer privata 
ytor som ändå ofta anses bidra till det offentliga rummet. Till och med villaträdgårdar kan uppfattas som kvaliteter i staden. 

I och omkring Nytorps Gärde finns många exempel på när privata initiativ på allmän mark tillför något inte bara för skaparen. Här rör det sig ofta om i juridisk 
mening allmän mark som tagits i anspråk för grillplatser, sittgrupper, lekplatser, rabatter mm. Ibland verkar den privatiserade platsen inbjudande för andra, ibland 
inte. I de allra flesta fall bidrar de med något intressant att se och begrunda, ibland att använda. Ibland verkar oproportionerligt stora ytor halvt privatiserade. 

Denna egenmäktiga privatisering sker alltid i kanterna av det öppna rummet, i anslutning till (egna) bostadshusen. Platserna kännetecknas av otydliga gränser 
mellan vad som verkligen är privat och vad som kan nyttjas av vem som helst. Det är de andra, de som inte skapat platsen, som undrar. I bästa fall berikar de det 
gemensamma rummet samtidigt som det ökar möjligheterna för de boende. I sämsta fall är de bara en avvisande annektering av allmän mark. En viktig faktor för 
hur öppen/allmän en sådan plats är, är hur gångvägar är dragna och hur vegetationen skärmar av. Ytan mellan en gångväg och en privat byggnad läser man lätt 
ihop med den privata byggnaden, medan ytan på andra sidan gångvägen gärna tolkas som allmän. 

Kanterna – zonen mellan bebyggelse och öppen allmän yta är ofta diffus på Nytorps Gärde. Som tidigare nämnts är särskilt den den södra sidan som utgörs av en 
norrvänd sluttning med tät skuggande vegetation avskiljande och svåranvänd i sig. Den nordvästra kanten utgörs av rätt stora rum bildade i halv transparent grön-
ska, med stora kvaliteter, men alltför privatiserade. Den nordöstra kanten utgörs av byggnader med långsidan vänd mot fältet, uppenbarligen baksidor. Det finns 
dock exempel på när denna fasad på de boendes initiativ öppnats upp med lokaler i bottenplan. 

Kanterna – zonerna – mellan det privata och offentliga är viktiga för hur vi uppfattar graden av allmän rätt/privat rätt. Gränsernas utformning är mycket viktiga. 
Samtidigt behandlas i projektet de privata initiativen som en tillgång för platsen, som ger kvaliteter både för de som besitter de privata byggnaderna/gårdarna, 
och för de som använder sig av den gemensamma parken. Kantrum skapas i zonen mellan den privata bostaden och den gemensamma parken. Kantrummen löper 
längs med parkrummet, och innehåller gång- och cykelbanor. 

Kantrummen formas av markbearbetning, byggnader och vegetation. Kantrummen lämpar sig för långsträckta aktiviteter som löp- och skidlopp, loppmarknader 
och odling. Ytan mellan den privata byggnaden och det tydliga gång/cykelstråket saknar tydlig gräns mellan det privata och allmänna. Den juridiska gränsen mar-
keras inte (enligt exemplet i Södra Ängby där staket och avskiljande häckar inte är tillåtna). Privata initiativ kommer att flyta ut mot den tydliga gång-och cykel-
vägen. För att tydliggöra att rummet inte är förbjudet för allmänheten, programmeras det med hjälp av tvillingobjekt; objekt som återfinns både i denna mixade 
zon och i det tydligt offentliga rummet. Ett exempel på det är belysningen som dras in 6-10 m från gångvägen mot byggnationen. Det är också lekutrustning och 
parkbänkar. Rummets utformning; mark och vegetation tydliggör också att detta är en del av den offentliga parken.  

På den norra sidan dras stråket om så att det rör sig närmare byggnationen inne i kantrummet. Kantrummet länkas till det stora genom att vegetationen öppnas 
upp betydligt. För övrigt är kantrummet befintligt. Vid den sydvästra sidan, som ju bebyggs, skapas ett nytt kantrum med ett nytt gc-stråk. Just nedanför festplat-
sen dras kantrummet in för att lämna plats för avskiljande vegetation mot festplatsen. Den nordöstra sidans kantrum är befintliga men tydliggörs. Den nordvästra 
sidan får en ny stadsfront, och här planeras verksamhet, kultur, kommers och service. Kantrummen på denna sida kommer att användas av caféer restauranger el-
ler butiksägare. I sydväst, bebyggelse ned mot Bagarmossen anläggs en ny lokalgata som utgör kantrummet tillsammans med en 6-10 m bred remsa mot bostads-
hus/gårdar. Vid idrottsparken är mötet mellan privat och offentligt direkt, här finns inget kantrum.   

Privatisering som bidrar (allmänning)

Typiska allmänna platser är som tidigare nämnts gator vägar, torg, parker, badplatser och naturområden. Inom gråzonen mellan det upplevda privata och 
allmänna finns många varianter på typer av platser. Ett exempel är privata anläggningar som erbjuder allmänheten service av olika slag, inte minst shopping. Ett 
annat är s.k. ”club goods”, där goods förstås som land eller plats. Med det avses goods som en viss grupp har rättighet till. Ett tredje exempel är allmänningen, som 
är mark som rätterligen tillhör en samfällighet. Allmänningen anses allmänt inom ekonomisk teori dömd att missbrukas om den inte privatiseras eller kontrolleras 
av myndigheter. Ett alternativ till dikotomin stat-marknad har framförts av nobelpristagaren Elinor Oström som har visat att faktiskt existerande allmänningar 
bäst förvaltas genom regler som sätts upp av brukarna själva, under vissa givna förutsättningar. 

På Nytorps gärdes norra kil upplåtes marken till en urban allmänning; en trädgårdsförening: Traditionellt var allmänningen en gemensam resurs i en viss by, 
och alla som bodde i byn hade rätt till allmänningen. I en stad bildas ”byn” genom föreningsformen, där var och en kan bli medlem. Marken upplåtes mot 
bestämmelser om areal som ska kunna nyttjas av allmänheten för rekreation, begränsande av byggrätt, begränsande av rätt att avskilja marken med staket eller tät 
häck, medlemsregler och skötselregler. I övrigt får platsen brukas för trädgårdsodling såsom föreningen beslutar.  

Mer plats att stanna på mindre passage 

Förutom den inhängnade badplatsen och idrottsplatsen, och förutom de få tillfällen när ett stort tillfälligt program utspelar sig på festplatsen, används Nytorps 
Gärde främst som rörelsestråk; promenader (ofta med hund), löpning, skidspår och cykling förekommer alltid på gärdet. Sällan ser man någon ligga och läsa 
en bok, spela badminton, eller ens bygga en snökoja. En målsättning i projektet är att skapa mer plats att stanna på, mindre karaktär av passage. Att stanna på en 
plats, uppta den, är att privatisera den för en stund. Möjligheten att skapa tillfälliga territorium är viktigt för att en offentlig plats ska vara användbar, både för 
rekreation och som social mötesplats. För att man ska känna sig bekväm nog att stanna på en plats, krävs att man kan göra den till sitt tillfälliga territorium. För att 
kunna göra det söker man gränser, t.ex. några buskar, en höjdskillnad, en bryggkant, vad som helst som kan uppfattas som en avgränsande kant. Saknas det använ-
der man sina prylar som markeringar. Ofta, särskilt när man känner sig utsatt (t.ex. om man är ensam) söker man också någon förankring i rummet; en vägg, en 
höjd, ett träd, vad som helst som kan uppfattas som en ankarpunkt. 

Nytorpsparken utformas så att både små, medelstora, stora och jättestora rum skapas. De är antingen integrerade med rörelsestråken eller skiljda från dem. Rum-
men är organiserade så att det skapas möjligheter att vistas i det offentliga rummet on stage, dvs interaktionsplatser, och back stage dvs reträttplatser. Antalet stråk 
minskas, och förläggs huvudsakligen till gärdets kanter, för att skapa mer platser att stanna på, mindre karaktär av passage. 

Rummen organiseras så att de allra minsta rummen återfinns i skogen på kullen i mitten av fältet; på berghällar och i gläntor. Skogen rensas från sly. Halvöppna 
små och medelstora rum finns runt badplatsen i anslutning till kullen, och längs kanterna, integrerade med stråk; kantrum. För övrigt är fältet lämnat öppet för att 
skapa rymd och sikt, men avdelas med gradänger i marken som skapar kanter. Enstaka träd skapar också ankarpunkter i parkrummet. 
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BEBYGGELSEFRONT; GÅRDAR & KANTRUM

IDROTTSPARKEN

Idrottsparken förlängs till tunnelbanebron• 

Stängslet tas bort• 

Banor för spontanidrott anläggs utmed det öst-västliga stråket• 

Byggnader förläggs nedanför berget i söder, ny byggnad med • 
omklädningsrum, bastu, café och ishall

En ny entrépunkt för aktiv fritid i nackareservatet anläggs med brygga • 
med grillplats, sittplatser och vind/regnskydd

Parkeringen flyttas • 

Ny bebyggelse och gata möter idrottsparken direkt• 

plan & sektion skala 1:200

Idrottsparken, åtgärder
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