
FÖRSLAGET

Entrérum Torget

Entrérum torget blir parkens huvudsakliga entré och den norra av de två entréerna från 

Huddinge centrum.  Platsen ligger mitt i parken, här korsas de två diagonala rörelserna 

Folkparken och Landskapsparken.

Vid entrétorget plockas vattnet från Fullerstaån upp från kulverten och börjar sin väg 

genom parken. Vattnet kommer upp i en upphöjd vattenränna som leder besökaren ut i 

parken. Vattnet rinner vidare till de stora näckrosdamm som ligger i mitten av entréorget 

och sedan vidare mot finparken. Vid entérummet finns även ett vattentitthål där du kan 

se rakt ner i kulverten och höra den forsande Fullerstaån.

Från Huddingecentrum skymtar du den långa vattenränann den sträcker sig från centrum 

och in i parken. Rännan har en tjockare ram som fungerar som informell sittplats. 

Insidan av rännan är trappad för ett fint vattenspel. Rännan ligger på ett sluttande 

smågatstensplan.

Torget är en stor stenmjölsyta för att kunna slussa vidare besök ut i resten av parken. 

Mitt i stenmjölsytan ligger näckrosdammen, en stor cirkulär spegeldamm med näckrosor 

som naturligt lever i Fullerstaån.  Ett vårdträd planteras på stenmjölsytan. 

Scenen är en del av entrérummet. Här läggs samma stenmjöl som på resten av platsen. 

En cirkulär ram av storgatsten läggs runt den cirkulära platsen. Trädcirkeln kompletteras 

med nya träd där det saknas. 
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Näckrosdammen
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FÖRSLAGET

Finparken

Öster om entrétorget skapas en stor finpark med finplanteringar att röra sig genom på 

olika sätt. Finplanteringen ligger som en del i Folkparksdiagonalen. Bland planteringarna 

bildas mindre inre rum där bänkar placeras ut. Här kan de befintliga bänkarna i 

Sjödalsparken återanvändas. Även här är den gångbara ytan av stenmjöl, planteringarna 

kantas av storgatsten.

Här planteras perenner och buskar i de nordliga planteringarna och vattenväxter i 

planteringarna i söder. I vattenplanteringarna återfinns arter som naturligt växer vid 

Fullerstaån. Till perenn- och buskplanteringen väljs i första hand växter som gynnar 

insekter och fjärilar.  När planteringarna komponeras måste hänsyn tas till den 

förväntade skötselnivån.
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Bortom finplanteringen ligger fruktlunden här planteras fruktträd och andra ätbara 

nyttoväxter. Fruktlunden ligger i en lugnare del av parken och är utmärkt för picknick. På 

den klippta gräsmattan ställs pallkragar upp, här finns möjlighet för besökare att odla.

Idag står skötseln av klippta gräsytor för en betydande del av kommunens skötselbudget. 

För att reducera skötselbehovet och samtidigt gynna den biologiska mångfalden byts det 

klippta gräset ut mot ängsytor i delar av fruktlunden.

Vid en framtida flytt av förskolan bör den marken tillfalla Sjödalsparken för att få en 

mer sammanhängande park där de olika delarna har bättre kontakt med varandra. 

Förslagsvis så placeras växthus här som en förlängning av den ätbara parken, de får 

gärna rymma både odling och restaurang/café.
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Det cirkulära gräsrummet är parkens centrala rum, ett stort cirkulärt gräsrum omringat 

av höga träd. Det inre rummet minskas något  för att få en bättre rumslighet, en ny 

trädrad planteras innanför den gamla. 

Mellan de gamla och nya träden läggs stenmjöl, utrymmet är så pass brett att ytan också 

kan användas för marknadsstånd under de olika eventen i parken. Längs med gräscirkelns 

östra del rinner vattnet vidare i en öppen ränndal. Ränndalen är hård mot stenmjölsytan 

och lösare mot gräsytan. I den norra delen följer en lång soffa rummet och erbjuder 

sittplatser i bästa solläge. I anslutning till stenmjölsytan i söder placeras två boulebanor.

FÖRSLAGET

Gräsrummet

Långbänken

Vattenrännan

Gräscirkeln

LAND ARKITEKTUR AB  I  SJÖDALSPARKEN  I  PROGRAM  I  AK / CE / CD / EM  I  2018-09-27  I  s. 19



FÖRSLAGET

Fuktängen

Fuktängen är parkens södraste del, här övergår vattnet i dess vildaste form. I fuktängen 

växer många växter som finns naturligt längs med Fullerstaån, här finns också en öppen 

vattenyta. 

Genom fuktängen löper en bredare träbrygga som en sista del i parkens 

landskapssekvens. Från den grenar sig mindre träspänger ut som gör det möjligt att 

röra sig genom fuktängen på olika sätt.  Runt den öppna vattenspegeln ligger bredare 

bryggkonstruktioner i syd- och västläge. Mindre lekspänger leder ned till lekplatsen i 

väster. 

Buskar och träd kompletteras runt om för att förstärka känslan av att du befinner dig 

inne i parken.

Vattnet försvinner till sist ned i kulverten via ett likadant titthål som det som finns på 

entrétorget.
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Lekplatsen ligger kvar i samma läge. Ett syrénsnår planteras i söder för att rama in platsen. Längs 

syrénsnåret placeras några av parkens befintliga bänkar. Hela ytan beläggs med stenmjöl. Där 

fallskyddsmaterial behövs läggs helst ett naturligt material som bark.

De befintliga gungorna behålls och lackas i en ny kulör. De kompletteras med ytterliggare 

gungor, en ny större sandlåda, lekdjur och salixkojor.  I öster planteras ett leksnår av salix 

genom detta leder små träspänger från fuktängen. I snåret bildas gläntor där salixkojor placeras.
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Den södra entréplatsen ligger också den i kontakt med Huddinge centrum.  En sluttande 

smågatstensyta leder in i parken. I söder ligger en låg mur som leder besökaren in i 

parken och samtidigt håller undan den vändplan som ligger bredvid. Muren fungerar som 

en lång informell sittplats som pekar in mot parken. 

Själva entréplatsen är en öppen stenmjölsyta som förbinder gräsrundeln med centrum. 

Under de blommande träden i norra delen av stenmjölsytan placeras en grupp med långa 

picknickbord. På stenmjölsytan finns plats för en boulebana. 

Centrumbyggnaderna som ligger här vänder baksidan mot parken. Fasader bör i 

framtiden öppnas upp mot parken och en terrasserad uteservering ned mot parken 

byggas. Nu kompletteras gräsytorna upp mot byggnaderna med blommande fågelbär.  

FÖRSLAGET

Södra entréplatsen

Blommande träd

Långbord

Låg mur

Låg mur

Boulebana

LAND ARKITEKTUR AB  I  SJÖDALSPARKEN  I  PROGRAM  I  AK / CE / CD / EM  I  2018-09-27  I  s. 22


