Nybyggda trädäck längs Magelungens strand i Stockholm. De nya informationsskyltar som sätts upp under våren ska berätta för
områdets besökare om växt- och djurlivet vid stranden.
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Illustrerade skyltar till strandpromenad
Nu kompletteras det upprustade promenadstråket längs sjön Magelungens
norra strand i Stockholm med nyproducerade informationstavlor om områdets
växt- och djurliv. "Skyltarna kommer verkligen att bli till stor nytta och glädje
för områdets besökare."

Upprustad strandpromenad
Stockholms stad har rustat upp en strandpromenad efter sjön Magelungens
strand, ett fem kilometer långt stråk mellan Fagersjö och Farsta
strand. Projektet är en del av stadens satsning Grönare Stockholm och

färdigställdes sommaren 2020.
Promenadstråket är tänkt att erbjuda både nya upplevelser och avkoppling
samt skapa ny framkomlighet. Upphöjda trädäck, nya bryggor, sittytor och
lekplatser har byggts. Ett hundratal holkar för olika fåglar, fladdermöss och
insekter har dessutom installerats i området.

Nya skyltar – välkommet inslag
Denna vår får strandpromenaden även nyproducerade informationstavlor för
besökarna. Miljökonsulter från Calluna AB har tagit fram fem skyltar på
uppdrag av Stockholms stad, om sjön, stranden, skogen, ekmiljöer och
blomsterängen.
– Skyltarna kommer att sättas upp i vår och de kommer verkligen att bli till
stor nytta och glädje för områdets besökare som får lära känna naturen längs
med Magelungens norra strand och kanske lära sig något nytt om
fladdermöss, fåglar eller groddjur, berättar Ann-Louise Dyer, projektledare vid
Trafikkontoret.

Platsspecifika illustrationer
På Calluna jobbar konsulterna med naturinformation i många olika typer av
uppdrag, och ofta görs även lämpliga illustrationer för projekten. I en del fall
används fotografier av arter och miljöer, i andra fall jobbar illustratörerna
med akvarell eller digitalt.
– Till skyltarna vid Magelungen har våra illustratörer tagit fram bilder med
digitala illustrationstekniker och på så vis skapat platsspecifika motiv med
pedagogiskt värde till områdets skyltar, berättar Callunas projektledare Mova
Hebert.
Till Magelungens strandpromenad har även en översiktskarta tagits fram som
visar besökarna var de befinner sig längs vandringen. Skyltarnas texter ska ge
läsarna ord och idéer om växt- och djurlivet i södra Stockholm.

¨¨¨
Calluna AB grundades 1992 och är idag Sveriges ledande

naturmiljökonsultföretag. Vår affärsidé är att stötta våra kunder i deras arbete
för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och
globala miljömål. Med omkring hundra engagerade medarbetare runt om i
landet möjliggörs såväl nationell täckning som regionalt fokus och lokal
erfarenhet.
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