Södertäljevägens NATURRESERVAT

I vardagens storstadsmiljö intalas vi ständigt att saker är i ordning och
under kontroll. Vi möter stängsel, grindar och murar som ska finnas
där för att avskilja barnen från gatan, gångtrafikanten från bilarna och
det privata från det gemensamma.

In the everyday urban environment, we are constantly told that things
are in order and under control. We encounter fences, gates and walls
that are supposed to be there to separate the children from the street,
the pedestrians from the cars and the private from the common.

Men tittar vi närmare på dessa barriärer så finner vi återkommande
brister i dess nät. Brister som är ett naturligt inslag i staden. Hålen
och läckorna i stängslen verkar vara tecken på ett fenomen som är
starkare än vår strävan efter ordning.

But if we take a closer look at these barriers, we find occurring defects
in its network. Defects and leakages that are natural parts of the city.
Holes and leaks in the fences seem to be evidence of a phenomenon
that is stronger than our desire for order.

På andra sidan det uppklippta stängslet existerar en alternativ
offentlighet. Här kan vi själva programmera platserna utifrån
våra egna behov. Vi kan utnyttja “otryggheten” och se den som
en möjlighet för att skapa alternativ bortom det “trygga”. Vi kan
definiera vårt egna utrymme i staden, skapa en plattform för att
uttrycka oss och känna en delaktighet genom att själva förändra och
tänja på stadens fysiska gränser.

On the other side of the broken fence an alternative public exists.
Here we are able to program the sites based on our own needs. We
can make use of the ”insecurity” and see it as an opportunity to create
alternatives beyond the ”secure”. We can define our own space in the
city, create a platform to express ourselves and experience a feeling of
participation by changing and pushing the city’s physical boundaries.
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The main purpose of this reserve is to protect the holes that occurs
in the areas’ barriers and promote outdoor recreation. The holes are
parts of the unique environment that has emerged in the zones where
industrial land meets residential neighborhoods. The reserve covers
the existing holes, but also new holes that might occur in the area are
preserved.

3

1
2

• Repair or cover the existing holes or prevent the emergence of new
leakages in the area’s barriers, fences, walls and railings.
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Västberga
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1

2

3

4

5

T

Här är du nu
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Drivhjulsvägen

• Laga och täcka för befintliga hål samt förhindra uppkomsten av
nya läckor i områdets barriärer, stängsel, murar och staket.
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§ In the reserve you are not allowed to:
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§ I reservatet är det inte tillåtet att:
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Området runt Södertäljevägen är avsatt som naturreservat för
att skydda de hål som uppstår i barriärerna med syfte att främja
friluftslivet. Hålen är en del av den unika miljö som växt fram
där industritomter möter bostadskvarter. Reservatet omfattar de
befintliga hålen men inom området ska även de nya hål som uppstår
bevaras.
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Welcome to explore the exciting environment around Södertäljevägen.
It has entries to a non-commercial alternative to the city landscape.
A variety of different publics. It is unclear what is ”secure” and what
is ”insecure”. It has developed a tolerance for the residents’ own
interventions and explorations. The barriers between the owners and
inhabitants are more diffuse and power hierarchies have an ability
to become reversed. The disorder has here been accepted as the
dominant order.
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Välkommen att upptäcka den spännande miljön runt Södertäljevägen.
Här finns ingångar till ett icke-kommersiellt alternativ till stadens
rum. En mångfald av olika offenligheter. Här är det oklart vad som
är “tryggt” och vad som är “otryggt”. Det har utvecklats en tolerans
för invånarnas egna ingrepp och utforskningar. Barriärerna mellan
ägare och invånare är diffusare och makthierarkierna har en förmåga
att omvändas. Oordningen har accepterats som den dominerande
ordningen.
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Hålen här har en varierande
ålder, de uppstår i hemlighet
och formas och förändras
med tiden.
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Tunnelbana
Bara ett stenkast från gång- och cykelvägarna
finns gott om utrymmen som är värda att utforska
Höjdkurva
närmare.
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Genom till exempel dessa hål kan du nå de unika miljöerna som bildats
längs Södertäljevägen, i en zon där industritomter möter bostadskvarter.

För mer information:
se informationsfolder om naturreservatet
Hål förekommer naturligt i staden i olika skala.
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