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Områdets gräns





Deltagare

Antal respondenter, totalt: 1796

Antal besökare, totalt (inkl. sådana som inte svarat på något): 2727

Totalt antal svar på frågor: 13435 

Totalt antal kartsvar (geografiska data): 6386



Var bor du?
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Hur gammal är du? 
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Vilket kön tillhör du? 
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Vad gör du i parken?
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Att bada, picknicka, åka skridskor etc finns som alternativ. 

Varför finns inte alternativet att få njuta lite av naturen så 

nära stan med? [---] Jag njuter av grönskan, tittar på 

fågellivet och ser en del andra djur som harar, ekorrar och 

annat också. DET betyder Trekantsparken för mig!

Aktivitet vs brist på aktivitet

Njuta av lugnet och bara vara.



Det saknas en kolumn …

“Jag rör mig vid Trekanten endast tidigt på morgonen, mellan 05.00 och 07.00.  På

förmiddagen, eftermiddagen och kvällen är det alltför mycket trängsel på de smala

vägarna i området, Jag är långt ifrån ensam om röra mig i området så här dags. Vi är

faktiskt ganska många som motionerar, promenerar, cyklar, badar och rastar hundar

tidigt på morgonen. Även fiskare, burksamlare och fågelskådare är i gång tidigt.  På

våren och sommaren frekventeras området av fågelfotografer i den mera vilda delen

av området.  På morgonen, i synnerhet på helgerna, möter man också de som är lite 

festglada och som är på hemväg. 

Vi morgonpigga och våra aktiviteter borde ha en egen kolumn som visar hur vi 

använder parken. Jag är ganska säker på att morgonens aktiviteter inte är helt de 

samma som förmiddagens.”



Annan anledning

Vi bor vid Trekanten och livet kring Trekanten är otroligt viktigt för oss.

Jobbar i närheten. Möten i park. Träffar kunder och leverantörer i annan miljö.

Jag är lärare på en folkhögskola i närheten och brukar ta med deltagarna hit för 

undervisning utomhus under varma dagar.

Vi går och cyklar hellre denna väg till Söder om tid finns. Vi tar hellre denna väg trots 

att den är längre – för grönskan och vattnet.

Tittar på fåglarna och kollar om grodorna är där. Det finns rovfågel, hackspett och 

sjöfågel som häckar. Väldigt viktigt att dom också får behålla sin fristad, när man 

bygger bort grönområden på andra platser.

Fiska! Ni har glömt fiska!

Flera

corona-

relaterade

med samma

ingang.





Rörelser i området

Hela gångstråket här är

väldigt mysigt, man önskar

dock att det vore ännu mera

välkomnande att fortsätta

vandra ner emot

Winterviken

Återkommande

Vardag

Inte sällananvändande



Rörelser i området

Vandrar runt sjön, 

motionerar runt sjön, del av

sträcka mellan Gröndal, 

Vintervuken, Liljeholmen

Väljer vägen längs med sjön

istället över vägar och

kollektivtrafik

Jag tillbringar mycket av min 

fritid vid Trekanten, jag flanerar, 

stavgår, tittar på fåglar, 

fotograferar, njuter av naturen, 

åker skidor på isen.  Trekanten

är en del av min vardag.

På väg genom

parken mellan

Liljeholmen och

Gröndal, mysigare

än att gå längs

med gatan och

tvärbanan

Tar ofta promenader runt sjön. 

Om inte det är det sträckan

mellan Gröndal och

Liljeholmen som jag använder

för transport hemifrån till 

butiker och kommunikationer

på Liljeholmen.

Mörk och känsla av

otrygghet sträcka

från Nybohov ner till 

Trekanten under 

Essingeleden, men 

det är absolut

närmsta vägen. Bra gångväg till 

Liljeholmen, skulle

dock aldrig gå där

kvällstid.



Favoritplatser



Platser som kan förbättras



Alla markerade platser
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Favoritplatser



Platser som kan förbättras



Alla platser



Favoritplatser



Platser som kan förbättras



Vad tycker du saknas i området idag?

Det bör byggas en badplats till den som finns på andra sidan räcker inte till. En 

badbrygga eller badplats från Trekantsparken vore toppen.

Passerar helst inte kvällar eller nätter.  Är mörkt och obehagligt. Mer belysning skulle 

göra parken mer inbjudande även kvällar och större delen av året.

Mitt förslag är att skapa en upplyst gångbrygga hela södra delen av sjön likt den som 

finns en sträcka mer åt öster härifrån sett.

Popup-verksamhet: Skapa en möjlighet får skridskouthyrning här under vintern, som 

den i Kungsan.

Mer av det som redan finns – både natur, parkytor, aktiviteter och service




