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Planområdets gräns



Deltagare
Antal respondenter, totalt: 305

Antal besökare, totalt (inkl. sådana som inte svarat på något): 1235

Totalt antal svar på frågor: 2552

Totalt antal kartsvar (geografiska data): 698



Var bor du?
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Hur gammal är du?
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Vilket kön tillhör du?
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Om jag skulle gissa på 
något utifrån siffrorna så 
tror jag att skillnaden 
beror på ett samlat 
intresse för en moské 
(runt sextio som nämnt 
det)
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Arbetar

Promenerar

Motionerar

Rastar hunden

Lek eller fritidsverksamhet

På väg till/från arbetet

På väg till/från skolan

På väg till/från en butik

Besöker någon av verksamheterna i området

Passerar på väg till annan stadsdel

Varje dag
Varje vecka
Några gånger per år
Aldrig

Varför rör du dig i området?

Många som dagligen 
promenerar i området 
eller är på väg till sitt 
arbete.

Många som varje vecka 
är på väg till 
verksamheter, butiker 
eller som motionerar

Passerar, 
promenerar, 
motionerar eller 
utför ärenden.



Favoritplatser och otrygga platser



Fler favoritplatser än otrygga platser

Behöver inte 
betyda något 
särskilt men är ju 
ändå trevligt.
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Finns det någon plats som känns otrygg
eller på annat sätt kan uppfattas som

negativ?

Har du några favoritplatser?



Favoritplatser (densitet)

Akalla by 
och 4H-gård

Skogsområde

Akalla 
stadspark

Saimaparken

Akalla 
centrum Lofotenparken

Finlandsgatan

Skogsparti

Husby 

Is-, idrotts-
och simhall

Nystadsparken

Teknisk detalj. En del allmänna 
punkter har landat i Saimaparken 
eftersom den låg mitt i startytan för 
punkterna. En del punkter som t.ex. 
handlar om badet har landat i parken 
samt i centrum, en förflyttning mot 
badet som getts upp halvvägs.



Favoritplatser

Lofotenparken

Skog

Nystadsparken

Nära till något slags avkoppling 
och natur för hela familjen.

Trevlig lekplats och 
samlingspunkt.

Ljudet av fåglar

Enda nära grönområdet som inte är 
en park, gräsmatta eller innergård.

Grönt skydd mot livlig trafik på 
näraliggande, stora vägar.

Lunga
Oas

Slänterna utmed Finlandsgatan och 
t.ex. Norgegatan uppfattas som 
positiva platser även om man inte 
direkt kan befinna sig i dem. De ger 
en närhet till träden/grönska som är 
visuell och trivsam.



Favoritplatser

Avkoppling, 
träning och bad.

Akalla 
centrum

Is-, idrotts-
och simhallBästa faciliteterna 

i Stockholm.



Favoritplatser

Vårdcentralen – viktig på 
ålderns höst när krämporna 
börjar komma.

Akalla 
centrum

Kan träffa andra människor här, sitta 
och prata över en kopp kaffe. Gratis 
qigongkurs och vissa andra aktiviteter. 
Mycket bra för ensamma och gamla. 
Kyrkan ska tyvärr troligen säljas till 
våren vilket jag är väldigt ledsen för.

Liten och trång moské. Behov 
och intresse för något större.



Favoritplatser

Husby 
moské



Favoritplatser

Folkliv, tradition och 
midsommarfirande 
(och andra högtider).

Akalla by 
och 4H-gård

Akalla 
stadspark

Husby konst- och 
hantverksförening

Minigolf, bollplan

Tillgänglig oas för 
barn och vuxna.

Historia och levande 
föreningsverksamhetFin miljö och grönska



Favoritplatser

Folkliv, tradition och 
midsommarfirande 
(och andra högtider).

Akalla by 
och 4H-gård

Akalla 
stadspark

Husby konst- och 
hantverksförening

Minigolf, bollplan

Tillgänglig oas för 
barn och vuxna.

Historia och levande 
föreningsverksamhetFin miljö och grönska

Natur och kultur. Fika.

Motion och promenader



Favoritplatser

Pulkabacke! Bra glid även med 
lite snö. Bred så många barn får 
plats samtidigt. Har man bra fart 
far man ända över cykelvägen 
upp till trädet.

Pulkabacken

Rogivande vacker grässlänt, på 
vintern kan man här åka kälke 
eller pulka vilket många gör om 
det finns snö. På sommaren 
njuter man av det fina gräset.

Används som pulkabacke 
vintertid och har en vacker 
blomstrande vårlöksbädd under 
våren. Det gör en glad.

Saimabacken har använts för att 
åka pulka i över två decennier 
för alla barn i området. På 
somrarna växer det mycket 
grönt som behövs för att 
komplettera bostäderna

Pulkabacke på vintern för 
barnen (när det finns snö). 
Vacker på våren med alla 
nyplanterade blommor.

Akallas bästa 
pulkabacke



Favoritplatser

Sibeliusgången

I Akalla finns en ”osynlig” mur 
som löper ungefär längs 
Sibeliusgången. 



Otrygga platser (densitet)

Akalla by 
och 4H-gård

Akalla 
stadspark

Saimaparken

Akalla 
centrum

Finlandsgatan

Skogsparti

Is-, idrotts-
och simhall

T-banan

Dunge vid 
hotellparkering

Bro

Husby 
centrum



Otrygga platser

Akalla by 
och 4H-gård

Akalla 
stadspark

Akalla 
centrum

Is-, idrotts-
och simhall

T-banan

Husby 
centrum

Hela Akalla torg är en öppen 
droghandel och busliv. 

Affärer med gallergrindar längs 
hela Sibeliusgången, inget folk 
som vill vara ute i onödan här på 
kvällarna.

Stökiga ungdomar.

Öde och mörkt

Huvudsakligen 
på kvällen

Sätter märket på Husby centrum, men det är 
mörkret som gör en otrygg. Dagtid är jag inte 
otrygg någonstans i området. Jobbade på Akalla 
ungdomsgård så ungdomar är inget som skrämmer 
när det är ljust.

Inga kameror, otryggt på 
kvällarna, hotfulla ungdomar.

Många ungdomar som samlas vid 
kiosken. Ger en otrygg känsla.

Tomt på kvällen



Otrygga platser

Finlandsgatan

Skogsparti

Buskar gör gångvägen helt 
fri från insyn. 

Ödslig och mörk, dålig 
belysning.

Inte mycket folk som rör sig 
där. Man vet inte vad som 
gömmer sig i buskarna.Hela området känns ogästvänligt. en 

väg som ges för mycket prioritet, 
dunkla skogsdungar utan mycket 
rekreationsvärde och lite utspridda 
hus som inte möter någon av 
gatorna.

Osäkert, skräpigt, brända bilar, 
stökigt … ungdomar.

Livsfarligt övergångsställe, folk kör i 
70 på Norgegatan och tar kurvan 
snabbt, varit flera incidenter som jag 
bevittnat.



Otrygga platser

Finlandsgatan

Dunge vid 
hotellparkering

Mörkt och ensligt. Inget ställe man 
stannar på kvällarna.

Gångtunnel och bro, osäker (otryggt) 
medan bron har ett farligt gupp.

Skymt, tråkigt och folktomt (vid hotellet).

Gångtunnel där man känner sig 
utsatt och ensam.

Belysning saknas



Min väg genom området

Nattmat på Cirkle K
McDonalds och CK

Cykla till IKEA

Promenera till Sollentuna

Går till bussen
Går till tunnelbanan
Sibeliusgången
Torget

Moskén

Klättercentret

Akalla by

Cykla och joggar
Cyklar eller promenerar till Barkarby
Cyklar till Järvafältet, Barkarby, Översjön
Ut i skogen



Min väg genom området

Passerar här varje dag. 
Sorgligt underskattad smitväg.

Finlandsgatan

Trevligt promenad- och cykelstråk

Där kan jag åka longboard med 
mina barn samtidigt jag är inte 
long borta från hem och njuta 
av naturen.

Grönt stråk mot Kista



Centrum och tunnelbanan upplevs som otryggt

Akalla by upplevs som 
mycket positivt

Finlandsgatan upplevs som otrygg på kvällar och nätter

Osäker tra
fik

Positiv grönyta dagtid
Otrygga gångtunnlar

Uppskattade anläggningar

Bästa pulkabacken



Vad saknas i området? (ett urval)
Aktiviteter för olika åldrar

• En ordentlig centrum med bättre utbud.

• Det behövs en upprustning vid centrum.

• Deliaffärer, banker, idrottshallar, caféer, 
bageri, kvalitativ natur.

• Fler affärer, mysiga caféer, och andra 
verksamheter, restauranger, livsmedel

• Apotek finns bara av och till.

Spara pulkabacken för allt i världen
Bygg en moské

På grund av den rådande mångkulturen 
tycker man att en moské också bör finnas i 
området, för att jag och andra muslimer i 
området ska känna oss inkluderade. Vi har 
en fin kyrka i Akalla, det vore trevligt att se 
en fin moské även här. Gärna i närheten av 
kyrkan, det skulle nog stärka banden mellan 
folket i området och visa mångkulturen i 
området. Fint skulle det vara :)

•

• Inglasat centrum och övervakningskameror



Vad saknas i området? (ett urval)
• Trygga platser, människor i rörelse eller ute 

på en mysig promenad.

• Snart ska man klubba igenom försäljning 
av kyrkan som är i mitt tycke bästa 
träffpunkten.

• Akalla saknar kaféer och ett slags folkets 
hus där boenden kan ha aktiviteter och 
liknande.

• Sports hall for community use is needed in 
local area

• Indoor space for children - Kista and 
Husby have libraries open etc.

Tryggare centrum
• Inglasat centrum och övervakningskameror

• Polisnärvaro

• Fartgupp och ungdomsaktiviteter

• Övergångsställen på lämpliga platser
• Området är skymt och är väldigt lite folk 

som rör sig här på kvällarna. Gör det mer 
levande med bättre förbindelser.

• Skapa mer attraktiva ytor, utegym
exempelvis.

• Fler fasta grillplatser



Vad saknas i området? (ett urval)
Med tanke på placering av Akalla mellan 2 
jättestora trafikleder så behöver vi all 
grönska vi har kvar och det är inte mycket 
om man räknar på befolkningsmängden i 
vårt område.

Spara dom grönområden som finns kvar. 
Akalla och Husby behöver INTE byggas 
ihop mer än det är.

Tycker att området ska förbli orört. Den lilla 
skog som finns kvar kommer man lätt 
åt från promenad vägen närmst 
Finlandsgatan. Skogen är redan naggad i 
kanten. Och känns som en barriär mot E4. 
Så jag tycker inte att det saknas något.

• Konstnärlig verksamhet, kulturaktiviteter 
och kulturskola

• I Akalla saknas bibliotek, bank, gymnasie, 
universitet, handikappverksamhet för 
vuxna, center för föräldrar med barn och 
ungdomar med skolsvårighet, 
föräldraföreningar, föräldranätverk, 
samarbete med kommunen, sjukvård och 
polisen.

• Soptunnor i närhet av grönområdena

• Renhållning vore fint, folk slänger skräp i 
skogen konstant.


