BRF IDLÅNGEN
OMRÅDET

Planteringar längs fasad och intill entréer utgörs av buskplanteringar som i vissa lägen är för
höga för sin placering. Under buskarna är bar jord vilket gör det lätt för ogräs att ta sig in liksom det
estetiska värdet av planteringarna dras ner. Ett stort inslag av forsythia (som har en tidig och vacker
men kort blomning och sen växer spretigt och ostyrigt) gör det svårt uppnå ett sammanhållet,
välskött intryck. Markniån har satt sig och växtjorden är gammal och behöver bytas ut. Alla
planteringsytor ersätts därför med ny jord och nya växter.

Bostadsrättsföreningen Idlången nr 21 ligger vid Årstafältet i Årsta, ett område precis söder
om Södermalm i Stockholm.
.RPPXQLNDWLRQHUQDlUJRGDPHGWYlUEDQDRFKÀHUDEXVVOLQMHULQSnNQXWHQ

FÖRENINGEN

Föreningen innehar med tomträtt fastigheten Idlången 4 i Stockholms kommun. På
IDVWLJKHWHQ¿QQVE\JJQDGHUDYW\SHQSXQNWKXVLSDUNPHGOlJHQKHWHUXSSI|UGD
)DVWLJKHWHQVDGUHVVlU6DQGIMlUGVJDWDQRFKLcUVWD
Lägenhetsfördelning
URNRPDWUXP 
4 rok o matrum
5 rok o matrum



Soptunnorna står mitt i blickfånget. Att ge dem en ordentligt utformad plats och skärma av med
häcken skulle ge ett lugnare intryck

VW
4 st
4 st

7LOOYDUMHOlJHQKHWK|UHQSDUNHULQJVSODWVI|UELOGHW¿QQVJlVWSDUNHULQJVSODWVHU
Parkeringen ligger i områdets norra del och är kringgärdat av stängsel och grindar.
7RWDOWRPWDUHDlUNYP
gräs utgår

ANGRÄNSANDE OMRÅDEN
OCH PÅGÅENDE DETALJPLANEARBETEN

asfalt
rivs

buskar
rivs

På Årstafältet planeras en ny stadsdel och park, en tät och variera stadsbebyggelse omgärdar parkens norra och västra delar och sammankopplar Årsta och Östberga.
,QRUUSODQHUDVI|UQ\EHE\JJHOVHLcUVWDVWUnNHWGlUHQGHODYHWDSSNRPPHUDWWEHU|UD%UI
Idlången NR 21. Staden utför kompensation och parkåtgärder i området mellan husen och
parkdelen och ingår inte i detta förslag.Förslaget omfattar den främre gården mellan husen
samt planteringar runt husen och asfaltsvägen mot parken.

gräs utgår

UTEMILJÖN IDAG

Trädskiktet består av tätt planterade klotlönnar som ramar in och skärmar av mot gatan men vars
massiva skugga och ytliga rötter gör det omöjligt för gräsmattorna inunder att utvecklas som de ska.
Träden är placerade ett par meter in från tomtgränsen vilket förstärker avskärmningen från vägen
men det gör också att en stor del av den centrala ytan är svår att utnyttja.

BETONGSTEG VID ENTRÉ
RIVS. ENTRE ANGÖRS
I NIVÅ MED MARKPLATTOR.

EH¿QWOLJWbuskage

buskar
rivs

8WHPLOM|QlULKXYXGVDNSODQHUDGI|UIUDPNRPOLJKHWDYWUD¿NPHGHQNODPHGHORFKIn
detaljer. Den centrala delen mellan husen upptas av en lekplats. En grillplats på gräsmattan i områdets norra del är den enda egentliga vistelseytan för vuxna och den känns
provisoriskt utformad.

asfalt
rivs

buskar
rivs

STÅLRAMP ERSÄTTS
MED MARKPLATTOR
OCH NY MARKNIVÅ

1.

Entréer till området.'HW¿QQVWUHYlJDULQSnRPUnGHW6RPEHV|NDUHlUGHWVYnUWDWW
avgöra var Brf Idlången börjar och slutar, var kör man in/ut, vad som är gång- resp körväg.
Man möts ov osorterad skyltning, en omotiverad staketsnutt och ett omotiverat högt staket.
En markering av områdets entréer, uppsortering bland skyltarna och en tydligare utformning
skulle göra stor skillnad för helhetsintrycket av fastigheten.

Sittplatserna är med några få undantag placerade runt sandlådor och lekredskap på grönytorna
PHOODQKXVSDUHQRFKGHW¿QQVLQWHQnJUDXWHSODWVHUGlUYX[QDNDQVDPODVRFKXPJnV,RPUnGHWV
QRUUDGHO¿QQVHQSURYLVRULVNWXWIRUPDGJULOOSODWVVRPNDQI|UElWWUDVPHQSnJUXQGDYcUVWDVWUnNHW
ingår den inte i det här förbättringsförslaget.
asfalt
rivs
häck
rivs

STAKET MOT GATAN
BEHÅLLS SOM PLANTERINGSSKYDD TILLS HÄCK HAR
ETABLERAT SIG.

Entréerna utgörs av indragna portar. Stora asfaltsytor ger intryck av körväg ända in till
G|UUHQRFKNUDIWLJDVlWWQLQJDUVlUVNLOWYLGQUYLONHWJ|UGHWVYnUWDWWNRPPDLQRPPDQ
har svårt att gå eller sitter i rullstol. För att komma tillrätta med problemet behöver marken
höjas i en större del av området framför huset.

buskar
rivs
asfalt
rivs

RUTCH PÅ KLÄTTERSTÄLLNING (HAGS)
BYTS UT.

EH¿QWOLJWbuskage

grus byts
ut mot ny
sand

gräsersätts med
nytt./utgår

gräs utgår

GUNGA OCH GUNGDJUR FLYTTAS

OBS! Bilder är tagna 2011 av LANDEA. Gröna stålräcken har tagits bort.
buskar
rivs
buskar
rivs

BETONGSTEG VID ENTRÉ
RIVS. ENTRE ANGÖRS I
NIVÅ MED MARKPLATTOR.

DB- BRUNN SÄTTS IGEN.
MARKNIVÅ HÖJD ENLIGT
FÖRSLAG. GÅNGYTA (RÄDDNINGSVÄG) SMALNAS AV.
STAKET MOT GATAN BEHÅLLS
SOM PLANTERINGSSKYDD
TILLS HÄCK HAR ETABLERAT
SIG.

Markmaterial utgörs i huvudsak av asfalt. Asfalten är i gott skick men ger ett
dominerande intryck av körväg runt husen. Marken har på sina ställen satt sig och man vill
därför ersätta med ordentlig överbyggnad och ny asfalt eller betongmarksten. Marknivåer
intill entréer behöver justeras för att öka tillgängligheten och enstaka trappsteg/trösklar tas
bort. Mindre marknivå justering framför allt framför huvud entrérrna görs. Alla brunnar
EHKnOOVLSODFHULQJRFKQLYnXWRPHQSnIUDPVLGDQDYKXVGlUDVIDOWV\WDQVPDOQDVDY
och ersätts markstensbeläggning.

buskar
rivs

STÅLRAMP ERSÄTTS
MED MARKPLATTOR
OCH NY MARKNIVÅ

asfalt
rivs

asfalt
rivs
buskar
rivs
gräs utgår
NYPLANTERAD KLOTLÖNN FLYTTAS TILL GRILLOMRÅDER NORR
OM HUSEN MOT PARKEN.

buskar
rivs

gräs utgår
TRÄD HAR TORRA GRENAR OCH STÅR
VID GATLAMPA. SPARAS OM ARBORIST
KAN BESKÄRA OCH BEDÖMER ATT
DEN ÄR VÄRD ATT SPARA

TRÄD SPARAS, TORRA GRENAR BEKSÄRS AV ARBORIST.

BRF IDLÅNGEN
ÅTGÄRD OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
HELHETEN

Grundutformningen av utemiljön tar sin utgångspunkt i samma grundstruktur men vissa
justeringar görs för att öka trivsamheten och tillgängligheten vid entréer, förbättra belysningen, öka antalet vistelseytor och generellt höja trivamheten och hemmahörigheten i
utemiljön. Klotlönnarna byts ut för att öppna upp den centrala delen för ett möjliggöra ett
bättre utnyttjande av ytan och kunna inordna nya vistelseytor.

Referensbild pergola

DELARNA

Entréer till området markeras vid trottoaren genom att byta markmaterialet från asfalt till
plattor. Skyltbeståndet ses över och onödiga skyltar och staket tas bort. Den nya inramningen med en klippt avenbokshäck och de blommande träden skapar också en tydlig ram
som markerar fastigheten.
Entréer till husen. Marknivåer justeras för att göra entréer tillgängliga. Marken beläggs
med plattor och en soffa infogas intill porten som ramas in av frodiga planteringar. Under
träden ersätts gräsmattan av marktäckande perenner som ramas in av ett lågt inspringningsskydd.
Gångvägar och stråk förbättras genom att anlägga smitvägar genom planteringarna för
DWWJ|UDGHWVPLGLJDUHDWWNRPPDUXQWKXVHQ9LGQUDQOlJJVHQQ\JnQJI|UDWWNXQQD
ta sig inom fastigheten till tvättstugan.
Ref.bilder - asfalt och betongstensfriser

Markmaterial E\WIUnQDVIDOWWLOOEHWRQJSODWWRUSnDOOD\WRUGlUJnQJWD¿NHQlU|YHURUGQDG
Där inga bilar kan förväntas, som inne vid lekplatsen och den nya sittplatsen, används
också betongplattor men i ett mindre format som känns mer trädgårdsbetonade.
BTG1, St Eriks Munksten 210x210x70, läggs i halvt förband på körbara ytor.
BTG2, St:Eriks Antiksten 210x140x70 på högkant i friser samt med halvt förband på
smala gångstigar.

St: Eriks munksten 210x210x70,
halvt förband

Alla plattytor och planteringsytor, undantaget de närmast huset
och runt avenbokshäcken, ramas in av en fris tvärställd betongmarksten.
Ref.bild Pergola och betongplattor

Planteringarna närmast husen samt vid lekplatsen avgränsas
av kansten.

Planteringar längs fasad och intill entréer rustas upp, med ny växtbädd ( tj 400 mm +
200 mm luckring) och nya planteringar av buskar i lämplig höjd med en variation i artvalet som ger både vårblomning, höstfägring och en del vintergrönt. Alla buskplanteringar
kompletteras med marktäckande perenner. Intill entréerna läggs fokus på tidig vårfägring
o variation över säsongen. Närmast huvudentréerna anläggs växtbäddar för sommarblomsplantering som sköts av föreningens markskötselentreprenör.
Mot gata och infartsväg ramas fastigheten in av en klippt bokhäck.

Fris BTG2 210x140x70. Sätts på högkant.
BTG1: 210x210x70. Halvt förband

Trädskiktet utgörs av i huvudsak av mindre träd ca10m breda och höga, japanska prydnadskörsbär, bergskörsbär och för variation en blodhägg med röda blad och en himalyabjörk med extra vitbark. De ger också en lättare skugga än klotlönnarna vilket gör det lätWDUHDWWHWDEOHUDEnGHJUlVPDWWDRFKSHUHQQ\WRULQXQGHU'HKDUDOOD¿QDK|VWIlUJHUIUnQ
EM|UNHQVJXODWLOOEHUJVN|UVElUVRPKDUVSUDNDQGHU|GD9l[WElGGXWI|UVPHGWMPLQ
mm och luckring 200 mm samt diameter 2,0 m. Alla träd förses med trädstöd enligt AMA
samt med trädbevattnings påse, threegator eller likvärdig.
9l[WOLVWDPHGNYDOLWHWRFKSODFHULQJLSODQ¿QQVSnVHSDUDWVLGDSODQ
Sittplatserna. En ny sittplats under pergola infogas i den frigjorda ytan vid lekplatsen.
+lU¿QQVVRIIRUERUGRFKHQJULOO DOODPDUNIDVWDPHGQHGJUlYQLQJ 3ODQWHULQJDUQDXWgörs i huvudsak av höga perenna gräs och klätterväxter på pergolan vilket tillsammans
PHGWUlGHQRFKERNKlFNHQJHUHWWVWLOUHQWXWU\FNVRPVDPVSHODU¿QWPHGKXVHQVVWUDPD

Inspringningsskydd, YDUPI|U]LQNDWVWnOODFNDVP|UNJU|Q5DO

MÖBLER OCH UTRUSTNING

,QVSULQJQLQJVVN\GGYDUPI|U]LQNDWVWnOODFNDVP|UNJU|Q5DO

Bord: April Stavanger

Bänk: April Stavanger bänk

Cykelpollare: Vestre Forum

FÄRGSÄTTNING
Ståldetaljer möbler målas röd RAL 2001
Pergola målas i grå NCS S 2005-G10Y
Inspringningsskydd, handledare och planterLQJVVN\GGPnODVLP|UNWJUnJU|QNXO|U5$/
+DQGOHGDUHYDUPI|U]LQNDWVWnOODFNDVP|UNJU|Q5DO

Färg Pergola: Sicklagrå

Grill: Söve Fixgrill dubbel

BRF IDLÅNGEN
PLANTERING och VÄXTLISTA

Himalaybjörk

Avenbokhäck

Blodhägg

Prunus accolade

Sommarblomsmss
plantering för
de boende

Prunus accolade

Murgröna som marktäckare

Marktäckande perenner - Geranium

Sockblomma

Prydnadsgräs - tuvrör ‘Kalr Forsterer

Lagerhägg

Sommarbloms-plantering för
de boende

Marktäckande perenn - Alchemilla alpina

Marktäckande perenner och lågt staket

Vintergröna rhoddentron med rosa blom

Klätterrosor på pergola ‘New Dawn’

BRF IDLÅNGEN
BELYSNINGSKISS
ARMATURER, Förslag
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Väggmonterad belysning
på byggnad är befintlig
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Spotlights

Pollare
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Parklykta

Väggmonterad belysning
på byggnad är befintlig

Pollare ut mot parkstråket
samordnas med stadens
entreprenör.
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