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Sammanfattning

Temat för mötet var utvecklingen av Vårsta strandlinje. Sofia Didrik, landskapsarkitekt i Botkyrka kommun, inledde med att berätta om kommunens
parkprogram och hur kommunen arbetar med parkplanering i treårscykler. I
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den efterföljande dialogen framkom önskemål om en ökad tillgänglighet, en
varsam skötsel och upprustning av parken i enlighet med Poul Bjerres filosofi,
bättre belysning och en förlängd gångslinga utmed Malmsjön som kan anläggas i etapper. Flera grupper underströk att strandparken ska utvecklas med
hänsyn till dess historia.
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden:
- Tillsätt en referensgrupp med intresserade och engagerade Grödingebor
att tillsammans med kommunens parkhandläggare diskutera förbättringar och utveckling av Poul Bjerres park, både på kort och på lång
sikt.
Mötet

Dialogforums ordförande Birgitta Mörk hälsade alla välkomna och presenterade temat för mötet som var utvecklingen av Vårsta strandlinje, alltså Vårsta
strandpark och området bort mot Vårstavi. Birgitta återkopplade också från
tidigare dialogforum om Slättmalm.
Sofia Didrik, landskapsarkitekt på Botkyrka kommun, berättade att Vårsta
strandpark och udden ägs av Botkyrka kommun och det vita huset och marken
runtomkring av stiftelsen Vårstavi. Kommunen har ett parkprogram som antogs 2014. I den ingår Poul Bjerres park, det som i folkmun kallas Vårstaviparken. I parkprogrammet beskrivs Poul Bjerres park som en meditativ park,
vars ledord är ”ståtlig, lugn och synlig”. Sofia Didrik visade en karta över hur
parken sköts idag. En stor del av parken är naturmark.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör planer för parkerna i treårsperioder och får
medel från politiken i treårsintervall. Planeringen inför nästa period kommer
att påbörjas under 2019.
Claes Åhnstrand, ordförande för stiftelsen Vårstavi, berättade att stiftelsen
gärna vill att deras tomt ska ingå i en framtida utveckling av ett sammanhängande parkområde. Man kan idag få intrycket att stiftelsens tomt är privat, eftersom det finns en grind, men stiftelsen är för allmänt ändamål. Det är dock
viktigt att stiftelsen kommer överens med kommunen hur parken ska skötas.
Sven-Erik Holm, berättade att ordföranden i Grödinge hembygdsförening,
Barbro Gramén, har ansökt hos länsstyrelsen om att Vårstaviparken (Poul
Bjerres park) ska byggnadsminnesförklaras.
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Resultatet av gruppdiskussionerna

Här följer en lista över de synpunkter som fördes fram av deltagarna på mötet:
-

-

-

-

Man behöver rensa bort slyn i parken.
Det är viktigt att bevara och lyfta fram det fina som redan finns här,
statyer, gångar och alléer. Vissa saker behöver märkas upp.
På udden borde det finnas sittplatser och grillplats. Grillplatsen bör
ligga väl synlig.
Man bör ta hand om sjön så att man kan bada.
I anslutning till grillplatsen borde det finnas badbryggor med badstegar.
Man behöver fundera på hur området ska bli tillgängligt för boende på
Slättmalm.
Viktigt att hålla kvar temat för parken: ”lugn, ståtlig och synlig”.
Synligheten från vägen kan öka om man rensar bort sly. Samtidigt är
det en trafikerad väg som går förbi, så man får inte rensa för mycket för
då försvinner lugnet.
Det finns kulturarv (byster, fontän osv) som bör bevaras och lyfta fram.
Man skulle kunna anordna tipspromenader, bjuda hit skolor för att göra
fler medvetna om kulturarvet. Man skulle kunna dela ut något pris i
parken och på så sätt koppla kommunens kulturliv till platsen.
Man skulle kunna öppna upp platsen mer för friluftsliv, t ex genom att
göra plats kanoter och kajaker.
I stort är det bra som det är, men det behöver renoveras och friseras här
och där.
Parken är fantastisk, men det sker skadegörelse. Risken är att om man
gör området mer tillgängligt, så lockar det till sig yngre män. Vi behöver en aktiv ungdomsgård, så att barnen kan ägna sin energi där.
Vi skulle kunna sätta upp ett ”utegym” med lite träningsverktyg i parken, som det finns i Lida.
Bygg en ny brygga, den gamla bryggan rasar snart.
Det skulle vara jättetrevligt med en slinga runt sjön, eller delar av sjön.
Man behöver röja upp längs stranden och sätta dit en orienteringstavla
med en karta. På tavlan kan man också skriva lite om området.
Gallra sträckan mellan Vårsta strandlinje och ”Tillflykten” så man ser
sjön. Gör samtidigt en promenadslinga där.
Det har blivit ett lyft för Grödinge sedan parken kom till.
Det finns ingen belysning mellan parkeringen och Vasastugan, det är
lätt att stiga fel på hösten när det är mörkt. Hembygdsföreningen an-
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-

-

-

-

-

-

-

ordnar många fina aktiviteter i stugan, därför är det viktigt att det är
upplyst mellan parkeringen och stugan.
Rusta strandparken med nya träd, som det var från början.
En varsamt utformad belysning krävs i hela strandparken.
Det vore bra om promenadslingan förlängdes och gick längs hela sjön,
inte minst bort till Slättmalm. Boende i Slättmalm bör enkelt kunna ta
sig ner till sjön.
I dag kan man inte ta sig runt sjön. Man skulle kunna göra promenadstig, en bit i taget. Det finns två fastigheter som har strandtomt.
Man bör kunna köra med rullstol eller gå med rullator på gångstigen,
den behöver inte vara asfalterad, men det ska fungera. I Maden i Tullinge finns en träspång, det vore fint även här. Man behöver arbeta med
tillgängligheten.
Det skulle behövas en offentlig toalett i strandparken. Det finns avlopp.
Det behövs en promenadstig till Malmsjö allé.
Det vore bra om det fanns en vedlår med ved vid befintlig grillplats.
En gångväg försedd med belysningspollare från Vårsta strandpark till
Svartvikens strand, gärna på sikt fram till Slättmalm. Marken som är
utmed Svartvikens strand är ganska sank och otillgänglig. Därför kan
kommunens satsning på Tullingestrand, Maden användas som en förebild med dess strandbryggor och broar.
Rensa med kunskap så att den ursprungliga idén för parken bevaras.
Man behöver röja runt hela sjön. Man har röjt vid Backsvalevägen och
österut men när man kom till Trastvägen 1-7 stoppade man eftersom
där bodde en näktergal.
Det vore jättefint om det kunde gallras bland träden utmed sjön så att
man ser vattnet.
Den före detta Blomsterängen mellan Vårstavi-huset och Malmsjön bör
skötas som en äng och inte som en gräsmatta.
Lindallén och gången till Altaret behöver skötas. Altaret är Poul Bjerres minnesplats över hustrun Gunhild som han överlevde med 39 år.
Bänken på udden vid Svartviken bör flyttas tillbaka till sin rätta plats så
att man kan sitta och se morgonsolen över Malmsjön. Poul och Gunhild
intog ibland sin lunch där.
”Stenbryggan” bör byggas upp igen. Den var en viktig plats för Poul
Bjerre. Här satt han ofta och kopplade av efter en arbetsam dag på sin
mottagning och såg solen gå ner över Malmsjön.
Parken bör skötas som en park och inte som en blivande urskog.
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