
 

Stockholm den 2 november 2022  

 

 

Till ledamöterna i Exploateringsnämnden, Stockholms stad 

 

Omvärdera orimligt beslut om att ta ned livskraftiga träd i 

parkområdet Fågelsången 

Mellan elva och tretton värdefulla träd i parkområdet Fågelsången kommer 

snart att sågas ned för att på en 180-meter kort sträcka bredda en redan bred 

cykel- och gångbana.  

Protester har ägt rum. Insändare har skrivits, namninsamling har överlämnats. 

Gröndals intresseförening har uppmärksammat det orimliga i beslutet i såväl 

media som i brev till nämndens ordförande.  

Trekantens klimatgrupp ställer sig bakom Gröndals intresseförening. 

Att fler cyklar är avgörande för att klara uppsatta mål för klimatet. Stadens 

satsning på cykelbanor är viktig. Dock ifrågasätter vi nödvändigheten i att ta 

värdefullt parkområde med livskraftiga träd i anspråk för att kriterierna för 

cykelpendelstråk ska tillgodoses på centimetern, på en plats där cykelbanan 

redan är bred. 

Idag uppfylls riktlinjerna för cykelpendelstråk nästan helt av befintlig cykelväg. 

Om den cirka 50 cm breda gräsremsan i anslutning till Koloniträdgårdens plank 

tas i anspråk skulle en bredd på 4,80 – 5 meter längs hela det 180 meter långa 

stråket kunna uppnås. Det kan i så fall göras utan påverkan på annan växtlighet 

eller koloniträdgårdens staket. Även där det bitvis saknas några centimeter 

kommer gång- och cykelstråket ändå med marginal vara bredare än vad den 

övervägande återstoden av cykelpendelstråket mellan Liljeholmen och Alvik 

kommer att vara. Riktlinjer för bredd är dessutom rekommendationer och inte 

absoluta angivelser. Stadsplanering handlar om avvägningar mellan olika 

värden och kompromisser är något som återkommande behövs. 

Beslutet att ta ned träden framstår som orimligt och oproportionerligt. Viktiga 

natur- och kulturvärden försvinner utan att några egentliga större vinster 



uppnås eftersom cykelbanan redan idag är bred, dessutom bredare än på 

många andra platser.  

Vi förstår inte detta beslut. Varför ska det till varje pris drivas igenom när det 

handlar om en plats som så många Gröndalsbor verkligen uppskattar och när vi 

därtill befinner oss i en klimatkris som innebär att vi behöver behålla träd och 

värna den biologiska mångfalden? Träden renar luft, skyddar vid värmeböljor 

och skyfall, tar upp och lagrar koldioxid och är hem för fåglar och insekter. De 

ger oss boende i Gröndal, Liljeholmen och Hägersten/Älvsjö miljö för 

rekreation.  

Vi vill att Exploateringsnämnden stoppar den avverkning av träden som är 

planerad att äga rum redan nästa vecka, vecka 45. Därefter vill vi bjuda in 

Exploateringsnämndens nya politiska ledning till ett möte med en konstruktiv 

dialog om hur frågan kan lösas.  

Vi ser fram emot förslag på datum för detta! 

 

Trekantens klimatgrupp genom Annica Nilsson, Lotta Rizzo, Monika Brannäs  

 

 

 


