Sammanfattning av
enkätsvaren
- Enkät om centrala Bromma
/Riksby 2013
Stockholm växer. Staden måste planera för bostäder, parker, infrastruktur och arbetsplatser med mera till nya
stockholmare som föds och flyttar in. Vi förväntas bli en miljon stockholmare inom tio år. Det innebär att många intressen
måste kunna samspela på en alltmer begränsad yta.
Området norr om Brommaplan är ett av de områden där Stockholms stad vill planera för fler bostäder. Strategier för hur
staden ska växa beskrivs i stadens översiktsplan, Promenadstaden. En av strategierna är att förtäta i så kallade
tyngdpunkter runt centrala Stockholm. Området vid Brommaplan har goda möjligheter att utvecklas till en ny spännande
del av Stockholm.
Arbetet för hur utvecklingen norr om Brommaplan ska se ut pågår. Med hjälp av enkätsvaren i denna undersökning får vi
i ett tidigt skede få reda på hur du, som bor eller arbetar här upplever området. Tack för din medverkan!

Vid frågor om enkäten, vänligen kontakta Stadsbyggnadskontoret, Fredrik Jensen, telefon: 08-508 265 97 eller
Exploateringskontoret, Mattias Eriksson, telefon: 08-508 264 32.
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Mätning av upplevelsevärden på 12 platser med Meerci™

Exempel på bakomliggande orsaker anges som positiva eller negativa, fysiska attribut och användningar.

1 Brommaplansrondellen

1 Brommaplansrondellen
Rädd

Otryggt

Intresserad
100

Upplivad

Spännande

90
80

Oroad

Glad

70
60
Stressad

Inspirerad

50
40
30
20

Uppretad

Stimulerad

10
0

Otrivsamt
Frustrerad

Harmonisk

Irriterad

Trygg

Nedstämd

Lugn
Uttråkad

Tråkigt

Avslappnad
Ointresserad

Tryggt

Trivsamt

Positiva fysiska faktorer
Platsens har stora utvecklingsmöjligheter
Träden i rondellen
Fina planteringar
Skalan på husen
De böjda formerna på butikslängorna
Platsen är komponerad med en rytm
En fontän skulle passa bra i rondellen
Negativa fysiska faktorer
För mycket för bilister att koncentrera sig
på i rondellen skapar osäkerhet i trafiken
för fotgängare och cyklister
Finns inget fint att titta på
Trångt och underdimensionerat
Eftersatt underhåll
Motorvägsrondell passar inte i stadsmiljö
Dålig belysning
Byggt på 60-talet och inte anpassat till
dagens trafiksituation

Positiva användningar
En plats för möten
Restauranger
Negativa användningar
Bilförare och cyklister respekterar inte rött ljus
Fordon blir stående på övergångsställen
Obehagligt på oövervakade övergångsställen
Omänsklig plats med bilfokus
Farliga trafiksituationer
Bilister prioriteras framför gående och cyklister.
Aggresiv trafik
Köer
Många är ovana att köra i rondeller
A-lagare skapar otrygghet.

2 Platsen bakom OKQ8

2 Platsen bakom OKQ8
Otryggt

Rädd

Intresserad
100

Spännande

Upplivad

90
80

Oroad

Glad

70
60
Stressad

Inspirerad

50
40
30
20

Uppretad

Stimulerad

10

Otrivsamt

0

Trivsamt
Frustrerad

Harmonisk

Irriterad

Trygg

Nedstämd

Tråkigt

Lugn
Uttråkad

Avslappnad
Ointresserad

Tryggt

Positiva fysiska faktorer
Här får fler bostäder plats
Spännande med skyddsrummet
Fin promenadväg
Till tennisbanorna och koloniområdet
Negativa fysiska faktorer
Skräpigt
Återvinningsstationen borttagen
Övergångsställe saknas
Café saknas
Outnyttjat område i södersluttning
Macken hindrar utveckling med bostäder
Ingen insyn
Fult
Oplanerat
Bullrigt
Värmecentralen är
Stockholms fulaste byggnad

Positiva användningar
Sköna promenader
Pulkaåkning
Negativa användningar
Folk lämnar skräp fastän sopstationen tagits bort
En extra stig är upptrampad rakt över gräsmattan
Långt till närmaste återvinningsstation
Bilinbrott
Oövervakat område
Vågar inte gå här
Uppställning av bilar med krossade rutor och
utan nummerplåtar
Tidigare knarklangning, stölder, överfall
Människor rör sig inte här

3 Skogsbacken mot Engelska skolan

3 Skogsbacken mot Engelska skolan
Rädd

Otryggt

Intresserad
100

Spännande

Upplivad

90
80

Oroad

Glad

70
60
Stressad

Inspirerad

50
40
30
20

Uppretad

Stimulerad

10
0

Trivsamt

Otrivsamt
Frustrerad

Harmonisk

Irriterad

Trygg

Nedstämd

Lugn
Uttråkad

Tråkigt

Avslappnad
Ointresserad

Tryggt

Positiva fysiska faktorer
Fin promenadstig med naturen nära
Härliga träd under alla årstider
Lummig fin skog runtomkring
Rikt djurliv
Potential för bostäder

Positiva användningar
Promenad och cykelväg till skola, tennis, golf
och koloniträdgärdar
Naturupplevelser av sjungande fåglar
Man kan få syn på räven
Lugnt när skolan är igång

Negativa fysiska faktorer
Skräp
Dålig belysning
För få sittbänkar
Otäcka slyområden
Hellre park än skog på denna plats
Ensam plats
Dålig passage som är otrygg på kvällen

Negativa användningar
Kort promenadsträcka
Stökigt när skolan börjar och slutar
Väldigt halt på vintern
Buskage invid gångvägen som behöver röjas
Nedskräpning
Ibland vistas “typer” här

4 Björklidens Golfklubb

4 Björklidens Golfklubb
Rädd

Otryggt

Intresserad
100

Spännande

Upplivad

90
80

Oroad

Glad

70
60
Stressad

Inspirerad

50
40
30
20

Uppretad

Stimulerad

10
0

Trivsamt

Otrivsamt
Frustrerad

Harmonisk

Irriterad

Trygg

Nedstämd

Lugn
Uttråkad

Tråkigt

Avslappnad
Ointresserad

Tryggt

Positiva fysiska faktorer
Öppen gräsyta
Välvårdad natur
Aktivt djurliv, mycket hare samt räv,
rådjur, fasaner, ormvråk.
Ibland tusentals grodor i golfbanans
vattenhål
Stort antal småfåglar
Flera par med näktergal
En korthålsbana i stort sett mitt i stan
Trevlig restaurang
Glada människor

Negativa fysiska faktorer
Leriga gångvägar med gropar som
blir vattenpölar vid vått väder
Golfbollar
Nära flygplats

Positiva användningar
Promenerar ofta runt banan vår och sommar
Trevlig plats att vara på
Fantastisk mötesplats
Spelar inte golf men tittar gärna på dem
som släpar omkring klubbor och vagnar
på min promenad
Härlig skidåkning på vintern
Joggning runt
Promenad med hunden
Extra kul att titta på planen som lyfter och landar
Tid för sällskap och motion
Populära sommarläger för golfjuniorer
Passar för fritidsaktiviteter (för bullrigt för bostäder)
Negativa användningar
Få golfspelare har lagts beslag på en mycket stor yta
Rädd för golfbollar
Golfspelare ber andra på promenad att vara tysta
Slitet område nära tidigare industri
Bostäder runt en öppen gräsyta skulle vara
bättre användning för fler människor

5 Infart till Glia koloniområde

5 Infart till Glia koloniområde
Rädd

Otryggt

Intresserad
100

Spännande

Upplivad

90
80

Oroad

Glad

70

60
Stressad

Inspirerad

50
40
30
20

Uppretad

Stimulerad

10
0

Trivsamt

Otrivsamt
Frustrerad

Harmonisk

Irriterad

Trygg

Nedstämd

Lugn
Uttråkad

Tråkigt

Avslappnad
Ointresserad

Tryggt

Positiva fysiska faktorer
Väg in till koloniområdet med skön atmosfär
Blandad arkitektur
Individuellt utformande trädgårdar
Bostäder, grönska och fritidsverksamhet
Härligt rofyllt med koloniträdgårdsområdet
Fina inspirerande gångvägar
Entrén till en av Brommas oaser
Själva koloniområdet är oslagbart
i storstaden
Mysiga pittoreska små kolonistugor
Här finns viktig Stockholmshistoria
Doft av syrén, jasmin, äpplen och annat
Negativa fysiska faktorer
Gångbana saknas
Dåligt underhåll av vägen
Farlig kurva utan spegel
En trottoar skulle ge större trygghet
för rullstolsburna.
Belysning saknas
Skräpigt

Positiva användningar
Promenader i lugn och ro
Promenader under alla årstider
Kul att gå gonom kolonin och se vad som
görs på lotterna – kanske får en idé
En stor tillgång att kunna promenera och se
vad som händer i trädgårna alla årstider
Kommer bort från trafiken på Spångavägen
Som att komma ut på landet
Promenad med hunden
Aktiviteter i trädgårdarna som grillning
Träffar och pratar med trevliga människor
Negativa användningar
Några av husen är för stora enligt reglerna
Osäker när det kommer bilar
Bilar parkeras vid entrén till koloniopmrådet
Avfolkat på höst och vinter.

6 Spångavägen

6 Spångavägen
Rädd

Otryggt

Intresserad
100

Spännande

Upplivad

90
80

Oroad

Glad

70
60
Stressad

Inspirerad

50
40
30
20

Uppretad

Stimulerad

10
0

Trivsamt

Otrivsamt
Frustrerad

Harmonisk

Irriterad

Trygg

Nedstämd

Lugn
Uttråkad

Tråkigt

Avslappnad
Ointresserad

Tryggt

Positiva fysiska faktorer
Grönt på båda sidor om vägen
Blåsippor och vitsippor på våren
Fint sedan vägen och busshållplatsen
fixades till
Området runt Kyrksjön är fint och
måste bevaras
Grodskylten livar upp
Bra med separat cykelbana
Negativa fysiska faktorer
Kraftledningen bör grävas ned
Trafikguppen är för höga
Planteringa och bänkar saknas
Dålig beläggning på cykelbanorna
med sora hål som ger punktering
Överdimensionerade ytor

Positiva användningar
Trivsam cykelväg till jobbet
Promenerar en hel del här, trevligt.
Bra väg att köra med bil
Här känns inte trafiken påträngande så
det funkar jättebra att jogga här på väg till
spåren i skogen bakom Åkeshovsbadet.
Negativa användningar
Kraftledningen skapar obehag
Transportsträcka
Öde – bygg bostäder
Inte så kul nattetid
Upprepade ombyggnader
Dåligt plogat
Bilar kör för fort
Dålig skötsel av nyplanterade lindar

7 Linta gårdsväg

7 Linta gårdsväg
Rädd

Otryggt

Intresserad
100

Spännande

Upplivad

90
80

Oroad

Glad

70
60
Stressad

Inspirerad

50
40
30
20

Uppretad

Stimulerad

10
0

Trivsamt

Otrivsamt
Frustrerad

Harmonisk

Irriterad

Trygg

Nedstämd

Lugn
Uttråkad

Tråkigt

Avslappnad
Ointresserad

Tryggt

Positiva fysiska faktorer
Runstenar
Spännande byggnader
Minnesvärd aktivitet med flygmotorer
i betongbyggnderna
Fint skogsparti

Negativa fysiska faktorer
Tråkig miljö
Fulaste platsen I Bromma
Mycket trafik
Fula byggnader
Dölj byggnader med buskar, rött plank
Outnyttjat område
Gång och cykelväg saknas
Belysning saknas
Svårt att mötas för två bilar

Positiva användningar
Linta återvinning (Stockholms bästa)
Promenadväg
Cykelväg
Motionsområde
Brukar äta på restaurangen och/eller handla
Bra att det finns återvinningscentral, brädgård
och trägårdsbutik i området
Negativa användningar
Folk slänger skräp

8 Lintaverken

8 Lintaverken
Rädd

Otryggt

Intresserad
100

Spännande

Upplivad

90
80

Oroad

Glad

70
60
Stressad

Inspirerad

50
40
30
20

Uppretad

Stimulerad

10
0

Trivsamt

Otrivsamt
Frustrerad

Harmonisk

Irriterad

Trygg

Nedstämd

Lugn
Uttråkad

Tråkigt

Avslappnad
Ointresserad

Tryggt

Positiva fysiska faktorer
Klassisk byggnadsstil

Negativa fysiska faktorer
Tråkig byggnad
Dåliga gång- och cykelvägar (saknas)
Gångförbindelsen mellan handelsområdet
och busshållplatsen på Kvarnbacksvägen
är för dålig
Området känns omodernt och öde
Slöseri med yta
Här borde förtätas med bostäder
Dålig belysning

Positiva användningar
Enkelt och smidigt att parkera
Handlar gärna här
Butik/Café
Restaurang
Återvinningscentral med bra öppettider
på sena kvällar och helger
Negativa användningar
Bilberoende
Stressig att ta sig in även med bil
Saknar stor arbetsplats i området
Man ser sällan människor

9 Kvarnbacksvägen / Linta gårdsväg

9 Kvarnbacksvägen / Linta gårdsväg
Rädd

Otryggt

Intresserad
100

Spännande

Upplivad

90
80

Oroad

Glad

70
60
Stressad

Inspirerad

50
40
30
20

Uppretad

Stimulerad

10
0

Trivsamt

Otrivsamt
Frustrerad

Harmonisk

Irriterad

Trygg

Nedstämd

Lugn
Uttråkad

Tråkigt

Avslappnad
Ointresserad

Tryggt

Positiva fysiska faktorer
Kvarnen är ett vackert landmärke
Ängen och cykelvägen är jättefin
Negativa fysiska faktorer
Långa köer till bromma blocks
Skräpigt
Trista, hemmagjorda, sviktande,
hemska skyltar
Trafikljus behövs
Snö som dumpas gör platsen ful
Höga ljud från trafik och flygplan
Trist belysning
Blåsigt
Dåligt planerade cykelvägar som
korsar bilvägen flera gånger

Positiva användningar
Norr om Kvarnbacksvägen behövs en tät
kvartersstruktur och sammanhängande gatunät
Kvarnbacksvägen bör i sig få bli en stadsgata
med avsmalnad bilyta och breda trottoarer.
Smala hus på bägge sidor längs Kvarnbacksvägen
skulle verka bulleravskärmande
Negativa användningar
Går inte att prata på tottoaren pga all trafik
Tråkig promenadväg till Bromma blocks
Svårt att svänga till vänster mot Linta då det är
hårt tryck på Kvarnbacksvägen
Mycket köer
Svårt att ta sig ut på kvarnbacksvägen
Trafikkaos, det tutas, vrålas, ingen släpper fram

10 Lillsjön

10 Lillsjön
Rädd

Otryggt

Intresserad
100

Spännande

Upplivad

90
80

Oroad

Glad

70
60
Stressad

Inspirerad

50
40
30
20

Uppretad

Stimulerad

10
0

Trivsamt

Otrivsamt
Frustrerad

Harmonisk

Irriterad

Trygg

Nedstämd

Lugn

Uttråkad

Tråkigt

Avslappnad
Ointresserad

Tryggt

Positiva fysiska faktorer
Bästa promenadslingan i Riksby
Oas med vattenkontakt
Spännande med flygtrafiken
Kulturhisoriska spår
Broar
Hängande pilar
Utegym
Näktergal och skäggdopping
Negativa fysiska faktorer
Störande tafikbuller
Buller borde avskärmas med bebyggelse
Saknar skyltar som beskriver kulturhistoria
Saknar fikaställe
Vattenpussar - bättre dränering behövs
Sly och buskage skymmer vattenutsikt
Gångvägen ligger ibland för långt från vattnet
Planteringar behövs
Bänkar behövs
Bättre belysning behövs
Skräp som flyter i sjön
Sjön borde renas och rensas vid stranden

Positiva användningar
Mycket trevlig motionsslinga
Underbar promenadväg
Mata ankorna
Härligt område för picnic
Roligt att titta på flygplanen
Rogivande att se vatten
Barnen kan springa fritt
Promenad med hunden
Apportering
Fisketävlingar
Drakflygning
Negativa användningar
Överfulla papperskorgar
Tråkigt att inte få bada
Trångt med alla olika användningar
Överfall
Trädfällning som blottar röda hus mot
gångvägen vid vattnet

11 Riksbyvägen

11 Riksbyvägen
Rädd

Otryggt

Intresserad
100

Spännande

Upplivad

90
80

Oroad

Glad

70
60
Stressad

Inspirerad

50
40
30
20

Uppretad

Stimulerad

10
0

Trivsamt

Otrivsamt
Frustrerad

Harmonisk

Irriterad

Trygg

Nedstämd

Lugn
Uttråkad

Tråkigt

Avslappnad
Ointresserad

Tryggt

Positiva fysiska faktorer
Mycket bra att husen inte är
högre än 3 våningar
Stora gräsytor och träd på gårdarna
Ingen trafik
Vackra färger på smalhusen
Fin kvartersstruktur
Gillar smalhusens arkitektur

Negativa fysiska faktorer
Husen bör ligga med verksamheter i
bottenvåningarna mot omgivande gator
Dåliga gator med stora vattensamlingar
För få parkeringsplatser
Buller från Kvarnbacksvägen
För smala trottoarer – behöver breddas
Dåligt plogat på vintern
Monotont utformade byggnader

Positiva användningar
Mysig bostadsmiljö
Lugn småstadskänsla
Skönt med 30 km/tim hastighetsbegränsning
Nära till mycket
Grillning på gården på sommaren

Negativa användningar
Dålig skötsel och städning
Bilar kör för fort
Inga övergångsställen
Tråkigt bostadsområde med sovstadskaraktä
utan service och verksamheter

12 Kvarnbacksvägen

12 Kvarnbacksvägen
Rädd

Otryggt

Intresserad
100

Spännande
Upplivad

90
80

Oroad

Glad

70
60
Stressad

Inspirerad

50

40
30
20

Uppretad

Stimulerad

10
0

Otrivsamt

Trivsamt
Frustrerad

Harmonisk

Irriterad

Trygg

Nedstämd

Lugn
Uttråkad

Tråkigt

Avslappnad
Ointresserad

Tryggt

Positiva fysiska faktorer
Bra med träden som ger grönska
Trevlig bebyggelse utformad som en stadsgata
Fint att det inte är så höga hus
Negativa fysiska faktorer
Frustrerande att det saknas bussfiler
Bullrigt, smutsigt, illaluktande
För tråkiga färger på husen
Gatuplanteringar saknas
Kullersten på gatan kan minska hastigheten
Vattensamlingar på gatan
Trottoaren lutar, svårt att gå t ex med rullator
Ful utsikt
För mycket trafik (går inte att sitta på balkongen)
Portarna ligger på gårdssidan vilket
försvårar angöring för t ex taxi
Snygg och bra belysning saknas
Fler övergångsställen behövs
Fler träd behövs
Byggt för bilen istället för människan
Skyltar behöver förbättras

Positiva användningar
Bra konditori i Flyghotellet
Bilservice
Frisör
Ölpub
Gata med ombyggnadspotential för
mer aktivitet i bottenvåningarna

Negativa användningar
Hård trafik med hög hastighet
Mycket tung trafik
Tillbud i trafiken när barn springer till bussen
Hörs inte när man pratar på trottoaren
Mer service av alla former behövs
Det tutas och rent ut sagt otrevligt I trafiken

TRAFIKRÖRELSER; bilar, bussar och cyklar
VERKSAMHETER; arbetsplatser
CYKELPARKERING; placering, utformning och storlek
MILJÖKVALITÉ; hantering av föroreningar i luft, vatten samt buller
KONST; skulptur, installationer
PARKERING; bilar
BYGGNADSARBETEN, ordning och information
SKYLTNING; reklam, gatupratare, infoskyltar, vägskyltar
ALLMÄN SKÖTSEL; skötsel och underhåll av gator och platser
TILLGÄNGLIGHET; för rörelsehindrade och öppethållande
VARIATION; kontraster i utformningen
MÖBLERING; sittplatser, papperskorgar, cykelställ
ARKITEKTUR; byggnadskonst
GRÄNSER; mellan privata, halvoffentliga och offentliga områden
RUMSKÄNSLA; rumsbildande utformning
MIKROKLIMAT; väderförhållanden som lä, sol, vind och regnskydd.
FÄRG; harmonier och kontraster
MATERIAL; i byggnader och markbeläggningar
ORDNING; stadsmönster av gator och kvarter
HÄNDELSER; mänskliga möten och möjligheter till egna aktiviteter
ÅRSTIDER; anpassning av platser för vinter, vår, sommar och höst
KOMMERSIELL SERVICE; butiker och affärer
PRIVAT SKÖTSEL; skötsel och underhåll av byggnader
CYKELSTRÅK; placering och utformning
LJUS; dagsljus, belysning
UTBLICKAR; öppenhet och utsikt
SKALA; storlek och proportion på byggnader
SAMMANHANG; anpassning mellan nytt och gammalt
BLANDNING; variation av boendeformer och verksamheter
GÅNGSTRÅK; placering och utformning
DJURLIV; till exempel fåglar
VATTEN; i konstarrangemang eller i naturen
HISTORIA; den historiska betydelsen av hus och platser
OFFENTLIG SERVICE; skolor, bibliotek, sjukvård osv.
VEGETATION; inslag av natur, park, träd och annan grönska
KOLLEKTIVTRAFIK; utbud av bussar, tunnelbana och flyg

"Ej svarat (%)"
"Negativ (%)"
"0 (%)"
Positiv (%)
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Kvalitetsfaktorer att värna om
(enligt 35 % eller fler av deltagarna)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOLLEKTIVTRAFIK; utbud av bussar, tunnelbana och flyg
VEGETATION; inslag av natur, park, träd och annan grönska
OFFENTLIG SERVICE; skolor, bibliotek, sjukvård osv.
HISTORIA; den historiska betydelsen av hus och platser
VATTEN; i konstarrangemang eller i naturen
DJURLIV; till exempel fåglar
GÅNGSTRÅK; placering och utformning
BLANDNING; variation av boendeformer och verksamheter
SAMMANHANG; anpassning mellan nytt och gammalt
SKALA; storlek och proportion på byggnader

Brister att åtgärda
(enligt 30% eller fler av deltagarna)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRAFIKRÖRELSER; bilar, bussar och cyklar
MILJÖKVALITET; föroreningar i luft, vatten samt buller
PARKERING; bilar
KOMMERSIELL SERVICE; butiker och affärer
ALLMÄN SKÖTSEL; och underhåll av gator och platser
KONST; skulptur, installationer
MÖBLERING; sittplatser, papperskorgar, cykelställ
HÄNDELSER; mänskliga möten och egna aktiviteter
CYKELPARKERING; placering, utformning och storlek
ARKITEKTUR; byggnadskonst

Till planhandläggarna
• Åtgärda trafikproblemen, planskildhet vid Brommarondellen. Utveckla
och förbättra gång- och cykelbanor.
• Behåll grönområden! Utveckla friluftslivet.
• Möjligheter för mer kultur och mänskliga möten.
• Ungdomsgård och sysselsättning för ungdomar.
• Bevara och underhåll lekplatser.
• Verksamheter, kommersiell service och skolor behövs
• Bättre belysning.
• Fler och finare återvinningsstationer.
• Bygg riktiga stadshus med verksamheter i gatuplan. Arkitektur –
viktigt
• Inga enstaka bostadsområden utan sammanhängande gatunät och
tydliga stråk och platser, öppet Bromma torg.

Bästa och sämsta platsen
• Bästa platsen => Lillsjön, (koliniområderna)
• Sämsta platsen => Brommaplansrondellen,
(Brommaplan – torget)
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Enkäten
Fyra veckors svarstid fram till 6 dec 2013.
Digital enkät – 243 svar
81 personer 35 år eller yngre
124 personer mellan 35 och 65 år
38 personer 65 år eller äldre
108 män och 132 kvinnor har svarat
Yngsta personer var 14 år
Äldsta personen var 81 år
Fem person valde att få enkäten i pappersform
2 män 68 och 75 år
3 kvinnor 58, 70 och 71 år

www.qualityarchitects.se

