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Ur Stockholms parkprogram

Stockholms stad har en stolt och erkänd parkplane-
ringstradition och historia. Stadsträdgårdsmästare 
Holger Bloms  parkprogram från 70-talet är fort-
farande levande. Men med stadens starka tillväxt 
fanns behov för ett nytt parkprogram som togs fram 
av Alexander Ståhle, då på Gatu- och Fastighetskon-
toret och nu på Spacescape. 

Utifrån ett genomgripande arbete med möten och 
inventeringar så sammanställdes den kunskap och 
de principer som kommunen arbetar efter i det do-
kument som skulle bli Stockholms parkprogram 
(2005-2010). Parkprogrammet antogs av kommun-
fullmäktige och har varit utgångspunkt för kommu-
nens arbete med parker och grönområden, exempel-
vis ÖP-strategin Den gröna promenadstaden (2004). 
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Parker är mötesplatser
värdetäta offentliga flexibla stadsrum 
från parktorget till den stora stadsdelsparken 
mötesplats för alla åldrar och samhällsgrupper 
plats för fest, evenemang och demonstrationer

Parker är kultur
del i stadsbilden och stadens identitet
del av svensk parkhistoria och kulturarvet 
bevarar kulturlandskap och fornminnen 
arena för samtida konst, konserter och teater

Parker är utveckling
plats för stadslivets dynamik och förändringar
naturens växande och årstidsväxlingar 
plats för barns och ungdomars lek och uteliv 
skolornas ekologi- och historieundervisning

Parker är ekologi
del av det ursprungliga naturlandskapet
hyser biologisk mångfald av arter och biotoper
omhändertar och visar dagvatten lokalt 
ventilerar, renar och fuktar stadsluften

Parker är hälsa
ger ro, avkoppling, reflexion och avskildhet 
släpper in ljus, grönska, svalka och ren luft 
plats för promenader, hundrastning och motion 
plats för sport och idrott sommar och vinter


