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Otrygga platser
Ungefär hälften svarar att de inte är otrygga någonstans. Ungefär lika många
svarar att de är otrygga i större delen av de område som ingår i enkäten.
Några citat:
Hela området är oinbjudande och lite otäckt.
Otrygg är jag ingenstans egentligen, men jag kan tänka mig att ansamlingen
ungdomar som äter på McDonalds och väntar på Ekerö-bussarna kan oroa vissa,
precis som att alkoholisterna som sitter och gapar och skriker kan störa många.
De stör mig, men jag oroar mig inte för dem.
Underhållet/städningen är bedrövlig med klotter på parkbänkar, lyktstolpar och
kraftig nedskräpning.
Undviker Brommaplan kvällstid och gångvägarna till och från.
Uppgången mot det nybygda höghuset känns inte så tryggt, ganska mörkt.. Där
måste jag gå igenom för att komma hem. Jag tar hellre t-banan till Abrahamsberg.
Fyllona och dragspelaren utanför tunnelbanan är läskiga.
Hela området luktar förfall och nedgång.
Tveksam till att vara i p-garaget på kvällen.
Jag känner mej så otrygg i hela området runt tunnelbanan, så jag går inte dit
ensam.
Ej otrygg, kan vara lite fulla människor runt tunnelbanan men känns ej otryggt.
Det är väl upplyst på de flesta ställen, men jag käner iag otrygg för att det hänger
för många människor som känns olustiga överallt.
undviker hela området när det är märkt. Blir hämtad ibland med bil vid Klädesvägen, men det känns oroligt att stå där och vänta.
Upplever inte området som otryggt.
I princip hela området känns otryggt.
Promenadvägar
De flesta svarar att det inte finns promenadvägar inom området som enkäten avser.
Men fortsätter man Tunnlandsvägen så kommer man till en promenadväg i skogen. Många berättar också att man åker en bit till Judarnskogen eller Drottningholm för att promenera.

Träffa vänner
Många anger att de träffar vänner på andra ställen och inte på
Brommaplan.
Några citat:
Jag träffar inte personer inom området eftersom platsen inte är “upplagd” för träffar
Har det inte som umgängesplats - bara för att fortsätta mot annan
ort med kommunikationer
Jag träffar sällan vänner ute i området, de kommer i så fall hem till
mig. Annars ses man utanför tunnelbanan, men inte för att stanna
där.
Träffas vid tunnelbanan, åker härifrån. Annars Judarnskogen och
ängar och grönområden mellan skogen och Brommaplan.
Restaurang Sorbon
McDonalds
Gateau
Bromma träningscenter.
En naturlig mötesplats är utanför tunnelbaneentrén.
Hemma hos mig.
Vid ICA.
På väg vid tunnelbanan.
Måste man träffa nån, ställer jag mig vid Apoteket.
Biblioteket.
Bromma torg
Man stannar inte och träffas där om man kan hjälpa det. Det finns
för många ställen sär det är skräpigt, där fyllon och narkomaner
håller till och det ser ut som en sämre bemedlad förort.
Jag passerar mest Brommaplan. Handlar på ICA eller Coop ibland,
besöker vårdcentralen, Mc Donalds. Träffa aldrig vänner på Brommaplan. Hade det funnits mer natur, mysiga fik eller galleria där
hade det varit en mer naturlig mötesplats, nu är Brommaplan en
plats jag gärna passerar så snabbt som möjligt.
Skulle aldrig bestämma träff på Brommaplan.
Överallt där jag är ute och går med hunden, i naturen
Promenad på lokalgator.
I parken bakom kvarteret tunnlandet
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Sammanfattning av deltagarnas medskick till planerare
1.
Öppna platser, bra belysning om kvällarna.
2.
Gärna kvällsöppna butiker så att det inte är eller känns tomt och ödsligt.
3.
Det skadar inte att se en och annan polis om kvällarna heller.
4.
Det ska vara ljust och rent och man ska kunna vänta på buss eller tåg i
en mera ombonad miljö.
5.
Ett bra cafe behövs vid Brommaplan.
6.
Avlasta Brommarondellen
7.
Bra och säkert övergångsställe över Drottningholmsvägen, vid Knypplerskevägen/Brommabågen.
8.
Kanske snegla på Liljeholmen som jag tycker blivit väldigt fint och där
man arbetat med känslan både inuti centrumet och utomhusmiljön.
9.
Bygg gångbroar i rondellen så att den stora mängd bilar som passerar
dagligen i alla fall inte behöver stanna för gångtrafikanter.
10.
Taxi-stolpen behöver vara kvar.
11.
Bra med Apotek, systembolag och bibliotek.
12.
Mycket synd att det inte finns en stor allmänn sporthall. Friskis & Svettis Stockholm borde få en central byggnad på Brommaplan.
13.
Cykelställ för “pendlare” till T-banan, där risken för stöld är mindre.
14.
Gärna att flygbussarna till Arlanda går oftare från B-plan.
15.
Gör området trevligare, ljusare och ta bort det “gråa”. Försök skapa
garage för bilarna, eller få besökare att undvika bil i området. Skapa en grönade
känsla, gärna Folk ska vilja stanna till inte bara passera, planteringar eller
“park”. skilda områden för trafik och gående. Bra möjligheter med sittplatser.
Rejält med planteringar och träd.
16.
trygghet, med väkatare och poliser.
17.
En mer grön och levande stadsbild, kanske att biltrafiken leds med tunnlar som komplement under rondellen för att minska trafiken,
18.
mer blommor i centrum
19.
Mer torgkänsla, uteserveringar och fler restauranger.
20.
Att det inte byggs för mycket och tätt. Finns bättre och öppnare platser
att bygga på.
21.
Skapa en trevligare knytpunkt med en liten galleria, både under och över
jord som Västermalsgallerian och Fridhemsplan fast i mindre skala. Gångarna
och t-banaeresenärer skulle kunna ta sig fram i gallerian/gångar under jord för
att kunna välja olika uppgångar runt rondellen.

22.
Gör även ett spektakulärt konstverk mitt rondellen av hög klass.
23.
Man kanske till och med skulle kunna kapsla in bilarna i någon
form av tunnel som ökar effektiviteten i trafiken ytterligare (där bilarna
norrifrån åker rakt över bilarna som kommer från Ekerö och Solna).
24.
Ta bort bensinmacken likaså. Det finns ganska många bensinstationer i området som det är ändå.
25.
I övrig så tycker jag att många av byggnaderna runt Brommaplan
borde rivas och bygga lite högre byggnader på uppåt 20-25 våningar minst,
fast i väldigt attraktiv design a la nya Kista Torn/hotell eller Turning Torso.
Här finns en möjlighet att skapa ett ny knutpunkt med både boende, kontor
och butiker.
26.
Öka torgkänslan och trivseln vid platsen intill tunnelbanan.
27.
Minska trafiken.
28.
Bevara grönskan.
29.
Sätt inga parkbänkar nära systembolag utan tänk efter vilka som
kommer “hänga” där då
30.
Gör det mindre grått och mer trevligt, inte så förortsbetong-stil. lite
mer liv och belysning!
31.
Som cyklist ser jag gärna förbättringar så att jag kan göra en
säkrare passage.
32.
Uppfräschning över lag
33.
Ljusare områden, fler trevliga mötesplatser. Göra finare där
torghandeln är idag. Låt McDonalds och korvkiosken flytta. Antingen kafe
eller torghandel på platsen. Utsmyckning behövs. Blomsterarrangemangen
är vanligtvis vackra.
34.
Att det görs plats för uteserveringar, caféliv i första hand och att
bil- och busstrafik ska synas så lite som möjligt.
35.
Bättre belysning, renovera nedslitan ytor, mindre trafik, mer
grönområden, bättre gång och cykelmiljöer, fler parker, sittmiljöer och
livsrum, mindre trafik parkering och konsumtion!
36.
Prioritera gångtrafikanters och cyklisters framkomlighet framför
bilisternas.
37.
Gör det fint och praktiskt.
38.
Biblioteket lever en alldeles för undanskymd tillvaro
39.
Ta hänsyn till områdets småskalighet. En föreslagen överdäckning
med höghus ovanpå busstorget skulle förstöra områdets karaktär fullstän4

40.
Tunnelbanestationen måste utökas med ytterligare en passage i den
motsatta änden av perrongen. Som det är nu är fruktansvärt trångt och bökigt.
Betänk att flödet av kollektivresenärer ökar än mer om 600 lägenheter byggs.
41.
Absolut högsta prioritet utan jämförelse: - lös trafikproblemet vid och
runt rondellen! Idag strömmar bilar från Ekerö och Hässelby in över villaområdena runt Västerled för att det är omöjligt att ta sig förbi Brommaplan på
rimlig tid. I villaområdena är gatorna inte byggda för så stor trafik, det blir en
farlig miljö. Nya områden byggs på Ekerö och västerut och nya bilar tillkommer - trafikproblemet på Brommaplan måste bara lösas NU!
42.
Torghandel ska ha möjlighet att fortsätta utomhus!!
43.
Närhet till affärer, banker, vård och kommunikationer.
44.
Ett levande torg vid Brommaplan! Mysiga caféer, små butiker, parkbänkar och grönytor + minskat buller och avskärmad trafik. Dessutom vore
det skönt med mindre biltrafik och buller längs de stora vägarna och rondellen. Vore också skönt att bli av med det fula, dygnet-runtupplysta parkeringshuset vid Klädesvägen - kan man lägga det under mark? Sen finns det
en del fin arkitektur som hade kunnat lyftas fram mer, t.ex. Flyghotellet och
kyrkan vid kvarteret Linnet. Bevara barrskogsområdena i sydöstra delen av
kartans område. I övrigt - gärna fler hyresbostäder, i välbyggda hus.
45.
Trivsel, lite grönska, parkeringsplatser, mötesplatser - kaféer m m
46.
Jag tycker att Brommaplan är en av de tråkigaste platserna som finns
så vad som helst måste ju bli bättre.
47.
Jag skulle vilja att det här området blir lite modernare, fräschare och
ljusare. Lite mer blomplanteringar och buskar, ett ansiktslyft helt enkelt. Mer
belysning vore också bra.
48.
Fler butiker, bättre parkering och mycket säkrare övergångsställen.
49.
Bygg tätt och högt (vi har en extrem bostadsbrist för den som inte visste det).
50.
Att inte skapa en ny elefant, typ Kista
51.
Fixa en gång och cykeltunnel under Drottningholmsvägen. Eller gräv
ned vägen. Eller sätt upp bullerplank.
52.
Städa öppna platser! Askkoppar bör sättas upp. Som det är just nu är
det tusentals fimpar som ligger och skräpar i Kapplandstrappan med omgivning.
53.
Fler väktare.
54.
Begränsa störningar för boende under byggnadstiden.

55.
Se till att tillräckligt med pakeringar finns för boende, om fler
bostäder byggs. Vill inte bli tvungen ta bilen till jobbet för att den inte får
plats hemma.
56.
Övergångsställen ska fungera bra och kännas trygga.
57.
Man måste fundera noga på konsekverser för trafik om man bygger
bostäder och shoppingcentra.
58.
Prioritera gångtrafikanter och cyklister framför bilister. Hela platsen
är i dagsläget uppbyggd kring bilen som färdmedel.
Sämsta platsen
Hela området och alla platser nämns av ungefär lika manga på vardera platsen. Orsakerna är desamma som kommer fram i mätningen.
Bästa platsen
Många nämner att den “bästa platsen” skulle kunna vara bra med ett OM.
Fyra platser med potential framträder.
Bromma torg
Möjligtvis Bromma torg för att det ligger småbutiker där. Jag skulle kunna
tycka bäst om Bromma torg om det inte vore så sjaskigt.Det skulle kunna
vara ett riktigt rart torg! Fint med torghandel och bra med folkliv. Soffor gör
det möjligt att vistas kortare tid. Har potential att bli ngt bra.
Brommaplan
Brommaplans enda trevliga restaurang, Sorbon, ligger där. Kvarteret Linnet
- schysst restaurang (Sorbon) med god öl, dit man kan gå en snabbis efter
jobbet Funkisakitekturen utmed Brommabågen och kv. Lärftet, den känns
så hemtrevlig.Kyrkan och hotelet gemensamt med G.a Posthuset har lite
nostalgi och igenkänning av mig som har varit Brommabo i 44 år. Det finns
egentligen ingenting som är bra eller fint med Brommaplan, men att bebyggelsen att anpassats och vridits efter rondellen är lite kul.
Stråket vid ICA
Ingen av platserna är särskilt tilltalande. Möjligtvis stråket vid ICA tack
vare träden framför ICA-butiken. ICA ligger perfekt med nära anslutning till
t-banan. Vid ICA är alltid fullt av liv och närhet till allt.
Grönområden vid Tunnlandet
Måste jag välja en av dessa platser så blir det vid Tunnlandsvägen. Skälet är
att det är grönt mellan husen och olika typer av bebyggelse i kuperad terräng. Stopvägen - fina tegelhus och fin utsikt + härlig barrskog - trevligt att
promenera i området.
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Otryggt

Nr 1 Brommaplan
Rädd	
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Upplivad	
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Inspirerad	
  

S;mulerad	
  

Frustrerad	
  

Harmonisk	
  

Irriterad	
  

Trygg	
  

Nedstämd	
  

Tråkigt

Trivsamt

Lugn	
  
UGråkad	
  

Avslappnad	
  
Ointresserad	
  

Tryggt

Positiva fysiska attribut
Vissa av de äldre delarna är fina
Intressant arkitektur (Flyghotellet och kyrkan).

Postiva händelser
Förra sommaren fick man ett skratt när det var folk som hade picknic i rondellen. Bilisterna respekterar fotgängarna bättre än vad cyklisterna gör.

Negativa fysiska attribut
Man borde ha planskilda vägar för bilar respektive personer
På sommaren x:tra stressigt är alla motorcycklar.
Det skulle behövas gångbroar/tunnlar för gångtrafikanterna.
Även designen av närliggande hus är rent deprimerande.
Avsaknad av grönska och extremt mycket trafik.
Det är skräpigt och skitigt.
Det är fula hus och oengagerade trottoarer.
Mycket avgaser och buller.
Rondellen inte är byggd för så här kraftig trafik.
Allt och klotter och nedskräpning
Dåligt underhåll.
Usel cyklebana.
Isigt

Negativa händelser
Trafikkaos. Svårt att färdas oavsett vad man är för trafikanttyp - massor
med bilar nästan jämt.
Det alltid tycks vara stopp i rondellen. Trafikstockningen här upplevs som
ett stort problem!! Det är alltid otroligt mycket bilar och stressnivån på
människorna som vistas här upplever jag är extremt hög.
Det är ett ställe man passerar helt enkelt.
Trafiken är hetsig och intensiv. Som gångtrafikant måste man hålla ögonen
öppna hela tiden
Alltid upprörda människor.
Att det är Stockholms mest olycksdrabbade rondell säger väl allt.
Posten är borta!
När man har bråttom till t-banan kan man bli irriterad över att få vänta
länge vid övergångsstället för att få grön gubbe.
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Otryggt

Nr 2 Klädesvägen
Rädd	
  
Oroad	
  

Stressad	
  

Otrivsamt

Uppretad	
  

Intresserad	
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Spännande
Upplivad	
  
Glad	
  

Inspirerad	
  

S;mulerad	
  

Frustrerad	
  

Irriterad	
  

Trygg	
  

Nedstämd	
  

Tråkigt
Positiva fysiska attribut
Det enda som är bra är Biblioteket och det är för litet .Vårdcentral. Systembolag. Bra att det finns p-platser där man kan hämta upp varandra från
t-banan på kvällen och plats för att vända bilen. Bra med infartsparkerings i
p-hus på Brommaplan.
Negativa fysiska attribut
Det är en intetsägande bakgata. Känns som ett industriområde.
Sunkigt intryck, obehagligt. Nästan slumområde. Finns noll att se känns
bara grå och tråkig, en plats att passera. Fula hus. Känns som någon konstig
bakgård i ett industiområde. Hemska hus designmässigt. Inga gröna ytor.
Garaget ligger otillgängligt och är dyrt. Övergivet och stereotypt intryck.
Brist på omsorg och funktion. Tråkigt och fult. Ser ut som bortglömt
industriområde.Sliten åldrad tråkig ful miljö osäker för gångrafikanter
barn. Tråkig bakgata som borde hänga ihop mer med torget Brommaplan.
Men man hade helt klart kunnat integrera detta område bättre med övriga
centrum/torget. Otroligt ful gata!!För att det här ska bli “roligare” behöver
man få bort postens lastkaj och “bygga ihop” gamla posthuset med det rosa
huset med apoteket. Infartsparkeringen kanske kan ha infart från Drottningholmsvägen istället? Mörkt på kvällar, dålig belysning. Dålig luft, oväsen.

Trivsamt

Harmonisk	
  

Lugn	
  
UGråkad	
  

Avslappnad	
  
Ointresserad	
  

Tryggt

Postiva händelser
Är oftast där när jag ska parkera för att gå till läkaren eller tandläkaren.
Här ligger biblioteket!
Negativa händelser
Biblioteket bör ha en bättre ställning än att vara placerad där den nu finns.
Gatan är verkligen inte trevlig!
Skräpigt. Skitigt.
Här stöter man ofta på alkoholister.
Står bilar överallt fast det är stoppförbud.
Alltid är svårt och trångt att få P-plats.
En plats som man hetsar förbi på väg till bibliotek och systembolag.
Känns som en depå-gata förenad med parkeringsböter och stress.
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Nr 3 Torget vid tunnelbanan
Otryggt

Rädd	
  
Oroad	
  

Stressad	
  

Otrivsamt

Uppretad	
  

Intresserad	
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Spännande

Upplivad	
  
Glad	
  

Inspirerad	
  

S;mulerad	
  

Frustrerad	
  

Irriterad	
  

Trygg	
  

Nedstämd	
  

Tråkigt
Positiva fysiska attribut
Det enda vackra med denna plats är de blomsterarrangmang som ställs ut.
Inspirerad har jag mest blivit av arrangemanget utanför blomaffären :)
Trevligt med träd.
Negativa fysiska attribut
Det hjälper inte att det är stora fina träd på platsen tyvärr.
Jag efterfrågar mer grönska! Hemska hus och torg. Skräpigt. Skitigt.
Det ser hemskt ut arkitektoniskt.
Kunde vara trevligt. Skulle kunna bli en Oas. Idé med uteserveringar på
varm årstid.
Hela torget lutar och torget är mycket ojämnt vilket gör det svårt att gå,
särskilt vid halka. Doftar illa. Varför inte mer gräs och grönt?
I grunden trevlig yta. Borde kryddas upp med nån lite schystare restaurang/
café.
Bygg bort alkisbänkarna med större uteserveringar och nån fontän kanske.
Fontänen är en skum-pump varje år.

Trivsamt

Harmonisk	
  

Lugn	
  
UGråkad	
  

Avslappnad	
  
Ointresserad	
  

Tryggt

Postiva händelser
Här kan de finnas loppmarkander som livar upp platsen.
En plats att möta folk och att tillfots göra ärenden.
Mycket folk i rörelse men ändå en avslappnad stämning.
Glad blir jag när jag går över torget på väg hem då jag känner att jag inte
har långt kvar hem. Sommartid känns torget OK
Inga bilar – trevlig stämning. Detta är den lugnaste platsen vid Brommaplan eftersom den är avskärmad från trafiken.
Negativa händelser
Stökigt med alkoholisterna som hänger där ibland. Tillhåll för a-lagare och
knarkare. Mest en tranportsträcka mellan olika delar.
Här skulle det kunna vara mer liv och rörelse.
Jag besöker Apoteket då och då och har även besökt banken men det känns
aldrig trevligt här. Torget är verkligen inte särskilt välkomnande. Varför
kastar folk så mycket skit omkring sig? Varför fungerar inte städningen bättre? Ungdomsgäng på nätterna. Varför är inte delar av torghandeln placerad
här? För tillfället kastar smågrabbar vattenfyllda plastpåsar från balkonger
på huset till höger i bilden. Tråkigt torg med några tomma butikslokaler.
Gör om den tomma lokalen till konditori
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Nr 4 Tunnelbaneentrén
Otryggt

Rädd	
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Trivsamt

0	
  
Frustrerad	
  

Harmonisk	
  

Irriterad	
  

Trygg	
  

Nedstämd	
  

Tråkigt
Positiva fysiska attribut
Negativa fysiska attribut
Det blåser jämt
En fruktansvärd plats. Trångt och underdimensionerat. Det är murrigt, fult
och litet.Folk går in i och på varandra och om kvällarna känns bropelarna
otrygga. Mycket betong och buller från bussar och tåg.
Lite dekorationsbelysning, nya ytskikt och eventuella konstverk på de
gråväggarna och pelarna skulle kanske piffa till det.
Bättre markbeläggning och snyggare pelare efterlyses.
Nedslitet, fult, trasigt, förfallet. Stark och hemsk betongkänsla.
Dumt med tidningsställ i entrén innan spärrarna som stoppar upp flödet av
trafikanter.
Byggmaterialet som affärerna är gjorda i är urtrist. Kan inte SL passa på
och byta ut betongen mot något annat? Alternativt ha någon klängväxter
som täcker hela vägen. Grushögar och smuts.
Behövs en ingång till i andra änden av perrongen.
Fult och ointressanta byggnader.

Lugn	
  
UGråkad	
  

Avslappnad	
  
Ointresserad	
  

Tryggt

Postiva händelser
Träffpunkt. Fart och fläkt. Trevligt med den lilla torghandeln.
Negativa händelser
Ibland blir det köer uppe vid perrongen för att ta sig ner i trappan och
på väg upp till perrongen är det alltid trängsel i trappan och rulltrappan.
Stressfaktorn är hög!! Mycket trängsel.
T-banestationen är alldeles för liten för den stora mängd passagerare som
dagligen passerar under rusningstrafik. Det skulle behövas ytterligare en
trappa och en rulltrappa Någon sköt skarpt utanför Brommaplans tunnelbana. Känns som Polen innan det blev västifierat. Avsomnat med sunkiga
affärer.Folk trängs. Mörk och otrevlig ingång. Känns som en riktig bromskloss och alldeles för litet för den mängd personer som passerar i rusningen
här. Det måste bli STÖRRE och även bättre avskilt för om man ska in eller
ut i tunnelbanan. Vill helst passera förbi så fort som möjligt! Borde kunna
kompletteras medbutiker/verksamheter för alla pendlare.Brist på hänsyn
från medresenärer. Ungdomar som rusar fram och i stort knuffar undan
äldre som har svårt med balansen. Kaos med alla som springer ut och in
till bussen. Tillkommer att påträngande försäljare ofter försöker ta ens
uppmärksamhet. Butiksnedläggning med tomma lokaler.
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Otryggt

Nr 5 Tunnelbaneperrongen
Rädd	
  

Intresserad	
  
100	
  
90	
  
80	
  

Oroad	
  

Spännande

Upplivad	
  
Glad	
  

70	
  
60	
  

Stressad	
  

Inspirerad	
  

50	
  
40	
  
30	
  
20	
  

Uppretad	
  

S;mulerad	
  

10	
  

Otrivsamt

Trivsamt

0	
  
Frustrerad	
  

Harmonisk	
  

Irriterad	
  

Trygg	
  

Nedstämd	
  

Tråkigt
Positiva fysiska attribut
Skönt att det är utomhus!
Tycker om stationen. Väldigt trivsamt.
Fint med träd omkring.
Negativa fysiska attribut
Bättre vindskydd vore bra. Nu trängs folk innanför dörrarna.
Skitigt med skräp och spyor på helgmornar.
Tråkig utsikt.
Själva tunnelbaneperrongen känns trots allt ganska ljus och trygg borde
dock ha en andra entre mot Stopvägen samt mot idrottshallen.
Irriterad när det regnar att det inte finns tak på hela perrongen.
Tråkig vy mot Posthuset och mot parkeringen utanför höghuset. Förbättras
med växter?

Lugn	
  
UGråkad	
  

Avslappnad	
  
Ointresserad	
  

Tryggt

Postiva händelser
Trevligt, här träffar jag ofta folk jag känner.
När jag väl kommer upp till perrongen minskar stressen eftersom det finns
mer plats men omgivningarna är otroligt oinspirerande och grå.
Väl på plats på perrongen är man ju där man är och kan ägna studnen åt
lugn väntan. Trevligt att titta på den grönska som syns
Det känns fräschare så än inne i någon tunnel.
Bra information från SL med tavlorna.
Gillar att åka t-bana. Har alltid känt mig trygg här även om jag säkerligen
tror att det kan vara stökigt vissa tider på dygnet.
Negativa händelser
Ytterligare en fruktansvärd plats. Det är så trångt på perrongen för att inte
tala om när man ska in eller ut från perrongen. Det går knappt att ta sig
fram. Jag minns att det var svårt att ta sig fram med barnvagn.
Trängsel! Kyla! Blåsigt. Undran om det finns sittplats på t-banan idag?
Kommer t-banan i tid? Känner mig alltid trygg på perrongen - utom vid ett
tillfälle när en av de lokala originalen spottade på mig... Han brukar hänga
runt vid tunnelbanan och verkar inte må så värst bra.
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Nr 6 Bussterminalen
Otryggt

Rädd	
  

Intresserad	
  
100	
  
90	
  
80	
  

Oroad	
  

Spännande

Upplivad	
  
Glad	
  

70	
  
60	
  

Stressad	
  

Inspirerad	
  

50	
  
40	
  
30	
  
20	
  

Uppretad	
  

S;mulerad	
  

10	
  

Otrivsamt

Trivsamt

0	
  
Frustrerad	
  

Harmonisk	
  

Irriterad	
  

Trygg	
  

Nedstämd	
  

Tråkigt
Positiva fysiska attribut
Bussterminalen är ganska smidigt ordnad.
Bussterminalen fungerar bra.
Rent estetiskt en katastrof.
Negativa fysiska attribut
Dåligt skyltat om man ska försöka sig på att åka någonstans.
Lite svåröverskådligt när man inte vet var bussarna går.
Få parkeringsplatser framför ICA.
Tar enormt stor plats och fokus av torget, den här ytan skulle man kunna
använda till mycket bättre saker som affärer.
Busstorget borde grävas ned som man gjort vid Liljeholmen.
Göm detta busstorg under jord. Buller och avgaser.
Kaosartat, skulle inte skada med
bättre ordning.
Obegripligt stor utspridd ful bussterminal.
Bilden visar tydligt hur överdimensionerad ytan är.
Svårighet att passera tryggt till fots eller med cykel.
Ganska mörkt kvällstid.

Lugn	
  
UGråkad	
  

Avslappnad	
  
Ointresserad	
  

Tryggt

Postiva händelser
Här träffar jag också ofta någon jag känner.
Snart hemma.
Glad när bussen man väntat på kommer
Trevligt är att man kan ta buss till så många platser direkt från centrum.
Negativa händelser
Många springer mellan bussarna och det känns det lite läskigt.
Svårt att korsa som fotgängare.
Bussarna kommer väldigt snabbt från alla håll.
Blivit irriterad av påstridiga a-lagare.
Det tar lång tid innan man hittar rätt buss och alla trafikanter som rör sig
mellan buss och tunnelbana blockerar ofta torget.
De få gånger jag åkt buss har jag alltid sprungit runt och letat efter rätt
buss. Stationen är inte lättöverskådlig.
Tillbringat många kalla vinterkvällar här väntandes på buss.
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Nr 7 Stråket vid ICA
Otryggt

Rädd	
  

Intresserad	
  
100	
  

Spännande

Upplivad	
  

90	
  
80	
  

Oroad	
  

Glad	
  

70	
  
60	
  
Stressad	
  

Inspirerad	
  

50	
  
40	
  
30	
  
20	
  

Uppretad	
  

S;mulerad	
  

10	
  

Otrivsamt

Trivsamt

0	
  
Frustrerad	
  

Harmonisk	
  

Irriterad	
  

Trygg	
  

Nedstämd	
  

Tråkigt
Positiva fysiska attribut
Här är min närmaste affär. ICA-butiken är det bästa med Brommaplan!
Bra med en hyfsat stor livsmedelsbutik med delikatessdisk vid torget!
Klimatskyddat. Känns trevlig och lugnt. Bra med utstående tak vid dålig
väderlek.Överblickbar sträcka. Uppskattar även att det finns bankomat och
kemtvätt. Sommarhalvåret är det ok när träden bär löv. Brevlådorna uppskattas. Bra med cykelparkering. Träd mot gatan i en miljö där det rör sig
människor ger en dynamisk miljö. Ett av de bästa stråken i området. En
ganska lugn plats vid brommaplan avskild från den direkta trafiken.
Negativa fysiska attribut
En ganska intetsägande plats trots att jag valt den som bästa gångväg.
Här finns inga inspirerande butiker utan platsen är mer en transportsträcka.
Alldeles för trång trottoar inklämd mellan butiken och parkeringen.Trångt
och grått. Centrum skulle kunna vara väldigt trivsamt med mer buskar samt
med fint placerade stora blomkrukor som ger en riktigt lyft och lyster. Betong och grått. Hemsk utformning av byggnader.
Den enda som är fint är träden. Förfärliga soptunnor. Mörkt.

Lugn	
  
UGråkad	
  

Avslappnad	
  
Ointresserad	
  

Tryggt

Postiva händelser
Här brukar jag alltid kolla vad om annonseras av butikerna.
Damklädesbutiken har bäst fönster
Brukar köpa Situation Stockholm av försäljaren utanför ICA.
Kul att handla på ICA.
Man kan snabbt kan parkera och handla det man behöver i matväg.
Bra med mataffär som ligger nära men handlar oftast på stormarknader som
är billigare.
Negativa händelser
Störande med tiggare och gatumusikanter. Parkeringen kan vara kaotisk
och stressande. Irriterad över att samma gatumusiker så ofta sitter där och
gnisslar.Mycket svårt att få p-plats.
Helt ärligt: Det ser ut som FAN. Varför städas det inte? Illa underhållet.
Trasigt. Trist. Saknar vettiga restauranger/caféer i området. En rensning av
gamla cyklar behövs.
För få parkeringsplatser. Många jag känner väljer annan butik med bättre
plats för bilen.
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Nr 8 Entré Brommaplan från Tunnlandsvägen
Otryggt

Rädd	
  

Intresserad	
  
100	
  
90	
  
80	
  

Oroad	
  

Spännande

Upplivad	
  
Glad	
  

70	
  
60	
  
Stressad	
  

Inspirerad	
  

50	
  
40	
  
30	
  

Otrivsamt

20	
  

Uppretad	
  

S;mulerad	
  

10	
  
0	
  
Frustrerad	
  

Irriterad	
  

Trygg	
  

Nedstämd	
  

Tråkigt
Positiva fysiska attribut
Man möts av lite grönska.
Negativa fysiska attribut
Tråkigt och intetsägande. En död yta.
Mörkt, trångt, baksida. Mer belysning!
Ganska hal på vintern då det är dåligt underhållet.
Inte särskilt inbjudande entré.
Saknas något intressant.
Känns som en bakgård.
Den här biten ser ut som en bakväg inte en entre.
Här kommer man precis från skogsvägen från Olovslund och är glad för att
det är så mysigt att gå på skogsvägen. Kunde förstås vara roligare här när
det första man ser är den bunkerliknande BVC-byggnaden.

Trivsamt

Harmonisk	
  

Lugn	
  
UGråkad	
  

Avslappnad	
  
Ointresserad	
  

Tryggt

Postiva händelser
Smart ingång till brommaplan.
Har barn i Kristofferskolan på Marklandsbacken och då han var yngre så
brukade följa med barnet varje dag till skolan, men bara en ointressant passageväg.
Negativa händelser
Brukar inte komma den vägen.
Tråkig väg som jag inte använder.
En plats man passerar utan att reflektera över att den finns.
Vet många som blivit rånade&hotade här.
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Kapplandsvägen
Otryggt

Rädd	
  

Intresserad	
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Spännande

Upplivad	
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Glad	
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Inspirerad	
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Uppretad	
  

S;mulerad	
  

10	
  

Otrivsamt

Trivsamt

0	
  
Frustrerad	
  

Harmonisk	
  

Irriterad	
  

Trygg	
  

Nedstämd	
  

Tråkigt
Positiva fysiska attribut
Funkar för parkering. Bättre sedan det nya huset byggdes på Kapplandsvägen. Nytt landmärke för Brommaplan. Nya höghuset är fint. Här har
det blivit mycket fint med det nya fler våningshuset och man skulle säkert
kunna förtäta ytterligare bredvid. Bra arkitektur. Spännande byggnad. Fint
och modernt höghus. Mest fräscha delen av “Bromma centrum”. Det nya
huset känns lite fräckt och är ganska fint med lite lagom inslag av färg.
Negativa fysiska attribut
Jättefult hus till vänster, stackars männiksor som bor där. Omänsklig och
kal miljö. En stor garageport och trappa upp mot en parkering - det är
ingen trevlig plats på kvällarna! Det är alltid svinkallt när man går förbi
just där påväg till tunnelbanan! Det är ett sådant köldhål just där. Något
mörk och enslig trappa upp till Kulturskolan. Skulle kunna vara bättre
skyltat för barnen. Tråkig bakgata med ful betongarkitektur. Tråkig plats
som känns som att den inte är riktigt klar. Blåsigt runt höghuset. Det var
tråkigt med detta stora hus som är hemskt fult och passar inte alls i bilden
med all låga byggnader. Ser den nya byggnaden från eget fönster och måste
säga att den sticker ut enormt fult. Tråkig parkering på Kapplandsvägen.

Lugn	
  
UGråkad	
  

Avslappnad	
  
Ointresserad	
  

Tryggt

forts. negativa fysiska attribut
Undrar vem som skulle vilja bo så där som i ett akvarium.
Bra att det är öppet då man kan se hur många minuter det är kvar till tunnelbanan kommer! kanske mer belysning dock. Hemskt höghus som inte
passar in men lite renovering och nyanläggning som gör att det känns en
pytteliten bit fräschare än resten av Brommaplansområdet. Saknar bra
lösningar för rörelsehindrade. Inte ens Bromma VC har en handikapptoalett
som fungerar om du har trasiga höfter/knän. Fult hög hus. Ännu en plats
som saknar funktion.
Postiva händelser
Här hör/ser man ändå folk från perrongen och känner då mer trygghet.
På väg till Vår Teater. Trappor och gångvägar är illa underhållna.
Negativa händelser
Ödsligt och bara en massa bilar. I och med att man går över vändplanen/
parkeringen till höga huset är det ofta “krock” mellan oss som går och
bilarna. Mörkt och eländigt och på helgkvällar en hel del stök i och kring
trappan. Tomt och öde på kvällstid. Det blåser/stormar alltid runt detta hus!
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Kapplandstrappan
Otryggt

Rädd	
  

Intresserad	
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Otrivsamt

Trivsamt

0	
  
Frustrerad	
  

Harmonisk	
  

Irriterad	
  

Trygg	
  

Nedstämd	
  

Tråkigt
Positiva fysiska attribut
Spännande oupptäckt vrå! Äntligen lite fint i ett hörn! Det räcker dock inte
hela vägen. Fina träd.Funkar för att ta sig fram till fots. Snyggare än innan. Fin gångväg. Björkarna är fina. Gillar att det känns mer planterat och
genomtänkt. Tycker de gjort bästa möjliga av en väldigt otacksam plats m
utsatt läge. En av de mer inspirerande platserna vid brommaplan rent arkitekturmässigt.
Negativa fysiska attribut
Obehagligt att gå där om kvällarna p g a skyskrapans placering och gångtrafiken som måste runda huset för att komma upp på Stopvägen.
Tråkig bakgata med ful betongarkitektur.
Passagen känns skum när det är mörkt. Mer belysning.
Tråkig utsikt. Lite nya ytskikt och dekorationsbelysning skulle göra susen.
Det är handkapp anpassat halva vägen ner och sedan är det bara trappor
sista biten. Skulle gärna se en bredare trappa med ramp liknande den breda
trappan vid medborgarplatsen som vetter mot södra station
Trots lite grönt så är detta inte speciellt fint utformat. Vanvårdad äldre bebyggelse :- Negativ betongkänsla känns kallt och tråkigt.

Lugn	
  
UGråkad	
  

Avslappnad	
  
Ointresserad	
  

Tryggt

Postiva händelser
Kul att de har snyggat till denna plats. Förr kunde det ofta finnas stökiga
gäng däromkring.
Bra genväg. I övrigt bara tråkigt.
Negativa händelser
Det är tråkigt och jobbigt och stressande att så många använder den lilla
parken som toalett på helgkvällarna.
Den har svårt att bli något meningsfullt.
I trappan ner mot brommaplan (här) vet jag folk som blivit hotade/rånade
så lite oroligt kanske.
Illa skött nyplantering.
Ett tillhåll för vissa som hänger vid tunnelbanan.
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Trettiosex värderade faktorer som påverkar upplevelsen av stadsmiljön

Stapeldiagram som visar hur många procent av deltagarna som upplever 36 faktorer positivt, neutral eller negativt
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10 kvaliteter att värna om
(enligt ca 30 % eller mer av deltagarna
KOLLEKTIVTRAFIK;
utbud av bussar och tunnelbana

10 brister att åtgärda
(enligt ca 40% eller mer av deltagarna)
TRAFIKRÖRELSER;
bilar, bussar och cyklar

OFFENTLIG SERVICE;
skolor, bibliotek, sjukvård

MILJÖKVALITÉ;
föroreningar av luft och vatten samt buller

KOMMERSIELL SERVICE;
butiker och affärer

PARKERING;
bilar

LJUS;
dagsljus, belysning

VEGETATION;
inslag av natur, park, träd och annan grönska

TILLGÄNGLIGHET;
för rörelsehindrade och öppethållande för allmänheten

VATTEN;
i konstarrangemang eller i naturen

GÅNGSTRÅK;
möjligheter att promenera

FÄRG;
harmonier och kontraster

CYKELSTRÅK;
möjligheter att cykla

DJURLIV;
till exempel fåglar

VEGETATION;
inslag av natur, park, träd och annan grönska

ARKITEKTUR;
byggnadskonst

CYKELPARKERING;
placering, utformning och storlek

MIKROKLIMAT;
väderförhållanden som lä, sol, vind, regnskydd

ALLMÄN SKÖTSEL;
skötsel och underhåll av gator och platser

RUMSKÄNSLA;
rumsbildande utformning
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Enkäten
Digital
78 personer har svarat på den digitala enkäten
Av dem var 31 män och 47 kvinnor.
Åldersfördelning bland deltagarna:
11 personer 30 år eller yngre
55 personer mellan 31 och 59 år
12 personer över 60 år
Enkäten har funnits tillgänglig på Stockholms stads hemsida 19 mars - 9 april

Totalt har 96 personer deltagit
14 ungdomar
65 vuxna
17 äldre
Resultatet av upplevelsemätningar kan anses tillförlitligt då det upprepar sig balanserat fr o m ca 30 deltagare.
Undersökningen visar inga tendenser till olika upplevelse av olika
åldersgrupper.

Papper
18 personer har svarat på pappersenkäten
Av dem var 7 män och 11 kvinnor
Åldersfördelning bland deltagarna:
3 personer 30 år eller yngre
10 personer mellan 31 och 59 år
5 personer 60 år eller äldre
Enkäten delades ut på perrongen vid tunnelbanan
Svarsfrekvens 15%

www.qualityarchitects.se
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Brommaplan i fokus
Mätningen av upplevelse med Meerci är en del av underlaget till en rad planeringsarbeten med Brommaplan i fokus.
I första skedet kommer resultatet av enkäten att användas i detaljplanearbetet för centrumområdet.
Läs mer på projektets hemsida: www.stockholm.se/brommaplan

STADSBYGGNADSKONTORET
EXPLOATERINGSKONTORET
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