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CENTRALA BREDÄNG

Digital dialog om framtidens Bredäng
med elever från Bredängsskolan
Syfte med dialogen: Dialogen syftade till att tidigt i processen få kunskap om hur
skoleleverna i Bredängsskolan rör sig till och från skolan, samt vilka platser de vistas på kring
skolan och i centrum. Kunskapen utgör underlag i framtagande av planförslag rörande
områdets utveckling.
Antal elever som svarade: 147
Antal svar, totalt: 710
Antal svar på karta (kartpunkter och rörelser): 235
Vilken klass går du i?
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Vilket kön tillhör du?
Vill inte svara
Annat alternativ
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Resa och resväg
Hur tar du dig till och från skolan och varför tar du den här vägen?
De flesta promenerar till skolan och de allra flesta väljer den väg som är snabbast och
enklast. Vi har valt att tolka kortaste, närmaste, snabbaste och lättaste vägen som samma
svar. Ingen uppger att de väljer omvägar av någon anledning. På en senare fråga svarar flera
stycken att det är enkelt att ta sig runt i Bredäng och att de hittar. De som kommer från
närliggande stadsdelar, som Vårberg, Sätra och Hallunda, åker tunnelbana eller bil för att det
är för långt att gå. De få som cyklar gör det ”därför” och för att de vill.
Det är då få av dem som svarat som bor bortom gångavstånd.

Så här rör sig eleverna på sin väg till och från skolan. Centrum är ett nav för de som ska
norrut och många av de som ska söderut.
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Stora sällskapets väg och gångvägen längs bollplan och skatepark, och vidare över
Bredängstorget är de vanligaste.

De mörkrosa cirklarna visar entréer till skolgården. Många linjer visar fågelvägen; sannolikt
har den som svarat bara klickat start- och slutpunkt.
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Tittar vi lite närmare på strecken under spåren så ser vi att de flesta väljer samma väg. De
streck som avviker är antingen fågelvägen eller börjar på tunnelbanans plattform.
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Är det något du tycker är bra eller dåligt med din väg till skolan?
De allra flesta tycker att vägen till skolan är bra. Det är nära och går snabbt och man kan ta
sällskap med familj eller kompisar. Någon menar att det är bra att de passerar någon av
bollplanerna på vägen hem. Någon enstaka påpekar att det kan kännas obekvämt att
passera Bredängs centrum på grund av ”alkoholisterna” som samlas där.
De som åker tunnelbana och buss tycker naturligtvis att det är lite för långt, men annars inga
problem. Även bussen till Bredängs centrum funkar bra. Fler hade cyklat om det inte var så
många trappor för att ta sig in i skolan. Även några av fotgängarna tycker att det är för
mycket trappor. Kan vara svårt att göra något åt eftersom skolan ligger på en höjd.

Var går du in i och ut ur skolan?
De gröna punkterna visar exakt var eleverna markerat att de går in. De mörkrosa cirklarna
kring skolgården visar var det är möjligt att tas sig in på skolgården.

Eftersom många punkter ligger på nästan samma ställer är det svårt att avgöra hur de
fördelas mellan entréerna. Värmekartan nedan visar samma data som de gröna punkterna,
var eleverna svarat att de går in i skolan. Dessutom visualiserar den densiteten av punkter; ju
fler kartpunkter som lagts på (ungefär) samma ställe desto ”hetare” blir platsen.
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Tanken med frågan var att ta reda på var eleverna går in på skolgården/skolan, inte in i själva
skolbyggnaden/erna. Vi kan konstatera att de flesta väljer att gå in på skolområdet antingen
via den ingång som ligger vid Bredängs centrum och tunnelbanan, den går dessutom rakt in i
skolbyggnaden, eller via den södra ingången till skolgården.
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Brukar du gå till Bredängs centrum?
Hur ofta brukar du vara i centrum och vad gör du när du är där?
Svaren är ganska jämnt fördelade mellan varje dag, vecka eller mer sällan.
Hur ofta brukar du vara i centrum?
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De som är där varje vecka handlar med sin familj, mat och/eller lördagsgodis, eller är där
med kompisar för att fika eller köpa något att äta. Några få hänger med kompisar i centrum.
De som är där varje dag passerar mest på väg till eller från skolan, eller ska bara handla
något litet. De som är där mer sällan följer också oftast med familjen för att handla.

Vad tycker du om med Bredängs centrum?
De flesta tycker den är bra, med bra affärer som Hemköp och Grillen.
”Jag tycker att det är ett bra litet centrum där ungefär allt finns och en plats där
man kan möta upp vänner.”

Vad saknar du i Bredängs centrum?
Flera stycken skulle vilja se fler klädaffärer samt ICA (som tydligen fanns tidigare och saknas
av väldigt många) eller Lidl som billigare (och trevligare) alternativ till Hemköp.
”Jag saknar dom gamla tiderna och ICA.”
Ett antal uttrycker att de saknar 127-festivalen (som ställts in pga corona).
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Vad är det bästa med Bredäng?
Vi tror att corona-året 2020 påverkar en aning och att svaren blivit lite mindre utblickande.
•
•
•
•
•
•
•

Simma på Mälarhöjdsbadet
Hänga med kompisar på Bredängs bollplan (och Trissan) eller Sätra idrottsplats
Det är nära till parker.
Äta godaste pizzan på Tarantella.
Köpa godis på Hemköp
Leka i Flygplansparken/Gröna stugans park
Att här bor jag själv, släkt och vänner.

Skönt, lugnt och lagom stort och att det är lätt att hitta hem från var som helst.
[Det bästa med Bredäng är] allt, älskar hela, men det borde finnas någon lokal där
man kan vila eller hänga med sina kompisar.
Att jag kan ta mig var jag vill utan att tappa bort mig själv.
DET ÄR LEGENDARISKT STÄLLE OCH ATT DET ÄR DEN BÄSTA ORTEN I STOCKHOLM.
Allt!!!!!!!!
Bästa platserna (inte så många som svarade med kartmarkering).
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