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 Kristin Johansson, 29 år, 
butikschef, Kocksgatan :
 – Medis är ju inte så kul. Där 
skulle jag vilja se mer träd 
och sittplatser så att det 
blev som en trevligare park. 

SÅ TYCKER VI

 Vad vill du 
förändra 
på Söder? 

 Sebastian Aaseby, 37 år, 
agent, Östgötagatan :
–  Jag tycker det ska byggas 
mer, gärna höghus och sky-
skrapor. Hela bostadspoliti-
ken är galen i dag. 

 Sofi a Castemo, 16 år, 
student, Gotlandsgatan :
–  Mycket kan bli bättre! Sö-
der borde vara grönare och 
luftigare och i city skulle 
Plattan kunna bli säkrare. 

 Lasse Julius, 62 år, 
lärare, Skånegatan :
–  Jag skulle vilja ha mindre 
biltrafi k och fl er open 
streets i mina kvarter här i 
SoFo. Och så tycker jag att 
man ska renovera Slussen 
varsamt. 

 Tero Penttilä, 26, affärs-
analytiker, Skånegatan :
 – Jag tycker att allt är bra 
som det är. Allting fi nns här. 

Björn Ströberg twittrar om regeringens senaste 
förslag att införa lokal dubbdäcksskatt.

#Dubbdäcksskatt på #Hornsgatan 
går bort, kan dom inte ha biltullar?  51 

 PROCENT   av länets invånare 
tycker att Södermalm är den 
trendigaste stadsdelen, en-
ligt Stockholms handels-
kammares undersökning. 
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Föräldrar fixar ny temalekpark

MERA   Så blir nya Junotäppan
■  STADEN. En zon inspirerad av de gamla skråna. Här byggs 
bland annat en huskuliss med sytrådsrullar på taken och 
bokstäver som väller ut ur skorstenen.
■ LANDET. Lär barnen mer om livet på bondgården. Här ska 
barnen kunna meka med fordon och klappa konstgjorda djur.
■ NATUREN. Ska få både riktiga växter och en gräsmatta 
men också artifi ciella inslag som parasoller i form av 
daggkåpor. 

 LEKER IHOP. Föräldrarna Anna Gilljam med dottern Lykke, Åsa Thulin och Lotta Imberg har arbetat i nära samarbete med Söders parkingenjör Kenneth Kem-
pendahl för att utveckla lekparken Junotäppan i Gamla stan. Nu ska staden samarbeta mer med medborgarna för en bättre stadsdel.  FOTO:   MALIN LÖÖF 

 Vill du engagera 
dig i Junotäppan? 
 ■ Gå med i föreningen Junotäp-
pans vänner. Föreningen ska 
bland annat sköta om lekparken, 
se till att det fi nns gemensam-
ma leksaker och ordna återkom-
mande aktiviteter.

 KONTAKT: junotappan@gmail.com 

 Prisade Bryggartäppan, som 
tidigare bara var en liten sun-
kig park vid Gotlandsgatan, 
blev Söders första temalek-
park inspirerad av Per An-
ders Fogelströms ”Mina 
drömmars stad”.

Nu ska succéupprustning-
en användas som modell för 
fl er lekparker på Södermalm. 
Först ut är lilla Junotäppan 
vid Tyska kyrkan och Stor-
kyrkoskolan, mitt i gyttret i 
Gamla stan.

Den ska byggas om på te-
mat ”Landet, staden och na-
turen”, en idé som föddes hos 
några föräldrar som bor i 
Gamla stan och som ville 
göra något mer av den i dag 
lite deppiga och gråa lekpar-
ken.

– Vi satt en höstdag i par-
ken och konstaterade att den 
kändes rätt dyster. Sen bör-
jade vi skissa på lite idéer och 
funderade på hur vi kunde 
utnyttja vår kunskap om 
platsen och våra yrkeskun-
skaper för att göra miljön 
mer kreativ, säger Lotta Im-
berg.

Nappade direkt
Tillsammans med Marta 
Bohlmark, Anna Gilljam och 
Åsa Thulin tog hon kontakt 
med Södermalms parkingen-
jör Kenneth Kempendahl 
som nappade direkt.

– Det är ett lysande exem-
pel på medborginflytande. 
Det är så här vi vill jobba, i 
samverkan med dem som 

faktiskt använder lekplat-
serna och parkerna, säger 
Kenneth Kempendahl.

Med stadens stöd har för-
äldragruppen fortsatt ut-
veckla planerna för Junotäp-
pan tillsammans med försko-
lor, föreningar och boende i 
området. För även om lek-
parken är liten används den 
av många.

Ensam i Gamla stan
Junotäppan är nämligen 
Gamla stans enda lekplats. 
Här samsas fyra förskolor, ett 
fritis, elever från Storkyrko-
skolan och Tyska kyrkans 
barngrupp.

I framtiden hoppas Gam-
la stansborna att det också 
blir en mötesplats för vuxna.

– Här ska barnen kunna 
leka, stressade småbarnsfö-
räldrar ses och prata och 
äldre sitta och njuta av en 
vacker park. Det ska vara 
som en gemensam trädgård, 
säger Åsa Thulin.

För att se till att parken 
sköts om och fylls med lek-
saker och aktiviteter har för-
eningen Junotäppans vänner 
bildats.

– Vår tanke är att parken 
ska kunna användas till allt-
ifrån högläsning, picknick, 
barnteater och loppis, säger 
Lotta Imberg.

Pengarna till Junotäppan 
ska tas ur den pott som kom-
munfullmäktige avsatt för att 
lyfta och tillgängliggöra lek-
parker runt om i staden. Hur 
många hundratusen som 
upprustningen kommer kosta 
är inte klart ännu men något 
miljonprojekt blir det inte.

– Det behöver inte bli så 
dyrt. Även mindre kostsam-

ma idéer kan göra stor skill-
nad, säger Kenneth Kempen-
dahl.

Planen är att den nya par-
ken ska vara färdig någon 
gång i sommar.

– Vi kommer fortsätta att 
jobba med fokus på medbor-
garinfl ytandet i arbetet med 
att skapa fl er attraktiva lek-
platser på Södermalm. Det är 
jätteroligt att kunna fånga 
upp medborgarnas initiativ 
och kunskap, säger Kenneth 
Kempendahl. 

 Elina Lundberg
08-545 873 84

elina.lundberg@direktpress.se 

■■  Efter succén med Bryggartäppan 
blir det fl er temalekplatser på Söder. 
Näst på tur står Junotäppan, där barn, 
föräldrar och förskolor i Gamla stan fått 
hålla i trollstaven. 

 ”Det är ett lysande 
exempel på med-
borgarinfl ytande. 

Det är så här vi 
vill jobba.”

 Vilken lekpark vill du för-
ändra? 

Gå in på
www.sodermalmsnytt.se  
och säg vad du tycker!


