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TEATERPARKEN FOKUSGRUPPSFRÅGOR

2019-03-12

Bakgrund
Datum och tid 8 april 13.00-14.20

Fokusgruppsledare från Sweco Karin och Petra

Deltagare från Sthlm stad -

Målgrupp Allmän grupp

Antal deltagare 10 personer, 1 hund och 2 små barn

Kommentar om gruppen utifrån
kön, ålder, funktionalitet
(annat som bedöms relevant för
studien)

Majoriteten mellan 30 - 40 år. En pensionär. 2
hundägare. En med barnvagn. Många hade barn/ett
barnperspektiv. 1 från Cykelfrämjandet, 1 från
Naturskyddsföreningen. Alla kunde gå utan problem.

De flesta är i parken varje dag. Många med barn eller
hund.

Väder 1 grad, kändes som -4. Blåsigt. Molnigt

Möjliga omvärldsfaktorer som
påverkade fokusgruppen

Inga.
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Inledande frågor:
· Parken kallas i folkmun ”Skogen”, ”Amfin”, ”Uppe vid teatern”. Upplevs främmande att

kalla den park. ”Jag tänker på något annat när jag hör ordet park. Känns oroande, gillar
skogen”.

· I en park ligger man och solar och kollar på blommor. Vill att detta ska vara en plats där
barn kan springa och leka. (Flera håller med). En park är ”tillgjord”, det ska in TP vara.

· Men det är viktigt att rensa upp och göra TP mer tillgänglig, det innebär att gallra i
skogen så att det blir lättare för barn att springa där.

· Innan det började byggas ovanför TP var det lättare att röra sig runt och genom parken
– det fanns en naturlig joggingrunda.

· Det är viktigt för alla att platsens karaktär bevaras; berget/åsen och den långsmala
karaktären.

· Idag är TP en ”baksida”, alla hus har baksidan mot parken – vill ha mer känsla av
innegård.

· Idag är det en grön korridor mellan parkerna runt om TP. Undrar vad som kommer
hända med vilt i området nu när man bygger mer hus.

Vad ska man ej göra?

· Spränga upp stora ytor

· Gummera

· Inga fotbollsplaner

· Utveckla försiktigt
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Amfiteatern
· Alla har deltagit vid aktivitet på Amfin. Vill att platsen inte bara ska användas till teater

under mer event som musik - multifunktion. En föreslå att man ska titta på Malmö
parkteater som har mycket bra aktiviteter.

· Flera upplever att det är svårt för teatern idag för de kan inte transportera sin utrustning
till scenen och de kan inte förvara något där. En fast scen skulle kanske underlätta.

· Vid teater är det svårt för de med rullator och barnvagnar. Barnvagnar får bara stå
längst bak på grund av brandsäkerhet.

· Det är ingen kvällssol vid Amfin.
· Man vill ha mer aktivitet, både spontana och arrangerade. Ha som vision att TP ska

vara ett utflyktsmål.
· Personen från Cykelfrämjandet vill ha en plats i skogen där unga kan lära sig

mountainbike. Finns inte i Sthlm idag, denna plats har bra fallhöjd och utrymmen.
· Vill ej ha fotbollsplan eller gummerad lekplats.

Förslag på sociala aktiviteter/aktivitetsytor:
· Solstolar i trä
· Uteschack
· Mattcurling
· Kiosk som sålde kaffe
· Uteloppis (finns mycket sådant i området men aldrig i parken)
· Aktivitet/teater för unga tjejer på Amfin

· ”Unga” hänger i lekparkerna kvällstid och röker på – undvik typ av avskild plats med tak
där de kan hänga. (Man vill inte uppmuntra denna aktivitet).

· Plattyta för att träna mönster kampsport/yoga

· Anslagstavla
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Grönyta
· Pulkabacken ska absolut bevaras, Inte så mycket nostalgi kring skogen runt omkring –

här kan man rensa lite för bättre pulkabacke och mer plats.

· Valborgsfirandet hålls här – väldigt mycket folk. Varje år har även 5:e klassare i
närliggande skola loppis här som är väldigt populärt, runt 1000 personer – för mycket.
Får ej plats.

· I den långsmala skogen skulle man uppskatta en stig mitt i. Då skulle man inte behöva
gå nere vid små villorna och störa de som bor där (en del som bor där uppfattar att det
är mycket störande). På den stigen skulle man också få en känsla av att vara mer ”i
skogen”. Så var det förut innan de började bygga ovanför TP. Det skulle även koppla
ihop ”uppe” och ”nere” i parken

· En ”serpentinväg” i skogen skulle öka tillgängligheten.

· Många använder i dag parken för att fika, rasta hunden och leka med barn.

Förslag på aktiviteter/ytor på grönområden:

· Kollektiv odling/odlingslådor

· Fruktträd och bärbuskar

· Biodling

· Platser som är utvecklade för flera generationer som blir mötesplatser.

· Naturparkour

· Löpspår

· Utegym

· Hinderbana med stockar etc. som smälter in i skogen (finns i Karlberg)

· Klättring/bouldring (jenny.korlin@gmail.com har klättertips)

· Skatepark

· En person föreslår konkret att ytan under bron ska utnyttjas för skate, kickbike och
bouldring park. Liknande Rålambshovsparken. Skaterampen på andra sidan gatan blir
idag blöt när det regnar.

· Plaskdamm

· Studsmattor

· Trädkojor

· Toalett

· Hundrastplats som smälter in i skogen (som i Vitabergsparken)

mailto:jenny.korlin@gmail.com
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· Agility

Gångstråk
· Fotgängarna dominerar i parken. Svårt med framkomlighet för cykel, fotgängare i

vägen. Många små barn som lär sig cykla här – kräver lite mer plats.

· Olika åsikter om hur trygg parken är. Två kvinnor undviker den på kvällstid/när det
är mörkt och tycker den känns mycket otrygg. Två kvinnor tycker den är trygg och
joggar här kvällstid.

· Flera tycker belysningen är ganska dåligt, ”grådaskig”

· Lite fler gångstråk vill man ha generellt. Ett som går över åsen, gärna i kanten vid
tomtgränsen så stör man ej skogen. Flera tycker man ska titta på var folk går –
stigar – de visar de delar som är otillgängliga där folk skapat egna vägar.

· Stigen genom lurparken upplevs som mycket otillgänglig vintertid, den blir isig.
Även svår att gå med barnvagn året om.

· En person berättar att de ofta hittar kanyler, underkläder och tomma väskor när de
leker i parken. Upplevs som att skogen är ett område där man kan vara osedd. Är
otryggt nattetid.

· Tillgängligheten är dålig, speciellt för personer med rullator och barnvagn

· Tonåringar är inte i parken dagtid, personer som bor i området som inte har hund
eller barn

· Fanns det bord och stolar tror flera att de och andra skulle komma hit och äta

· Förbjud moped

Förslag på aktivitet/ytor:

· Mer markerade och fina entréer. ”Idag märker man inte att man kommer in i parken”.

· Flera vill ha en översiktskarta, gärna som barn skulle uppskatta (typ som den på
Skansen). Stigarna i parken kan namnges.

· Mer offentlig konst, ”borde märkas att det är nära Konstfack”

· Mer konst som lurarna i lurparken som man kan gå och leta efter med barn.

· Skyltar som berättar om träden, stigarna etc.
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Prickning
Kartbilden:

· Utvecklas: Entréer – ”förstår inte när man kommer in i parken”, stig i lurparken

· Dubbelmarkering: Bra platser men behöver utvecklas

· Älskar: Lurparkens berg, Amfins bergsknallar

Övergripande:

· Gruppen är ganska ense

· Ser mycket potential i parken

· Bevara platsens karaktär – skogen och berget
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TEATERPARKEN FOKUSGRUPPSFRÅGOR

2019-03-12

Bakgrund
Datum och tid 8 april 18.00-19.15

Fokusgruppsledare från Sweco Karin och Emma

Deltagare från Sthlm stad -

Målgrupp Allmän grupp

Antal deltagare 8 personer

Kommentar om gruppen utifrån
kön, ålder, funktionalitet
(annat som bedöms relevant för
studien)

Majoriteten mellan 30–40 år gamla. Vissa insatta i
stadsutveckling (två arkitekter närvarande tex). En
son till en mamma var med (tonåring). Alla kunde gå
utan problem. De flesta bodde i närheten av parken
och rörde sig i parken flera dagar i veckan.

Väder 1 grad, blåsigt

Möjliga omvärldsfaktorer som
påverkade fokusgruppen

Inga
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Inledande frågor:
· Skogen och naturkänslan är väldigt viktig för gruppen – TP är en ”andningspaus”. Det

finns mycket parker i staden men inte så mycket ”vild” natur.

· Deltagarna går gärna i skogen på de små stigarna och tycker att det är viktigt att det
ska bevaras. Bra om man kan kombinera detta med tillgänglighet – 2 sätt att vara i
parken.

1. Vad är viktigt att tänka på när kommunen rustar upp parken?

o Kan vara något som sticker ut och attraherar

o Samarbete med Konstfack, Lurparken är bra och fin!

2. Vad ska absolut inte försvinna från parken? / Oro

o Parken får inte bli för standardiserad, som alla andra parker

o Oro att det kommer bli för mycket folk i parken

o Oro att det försvinner mer träd, naturen är viktig!

o Oro att amfiteatern försvinner

o Oro för vilda djur, tänk på fåglar, harar och rådjur

o Ta ej bort träd
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Amfiteatern
Fokus: Frågor om aktiviteter och sociala aspekter

· De flesta har deltagit på aktiviteter på Amfiteatern

· De flesta instämmer i att det är en plats som används i mycket liten utsträckning idag
och att det finns potential!

· Det är idag en plats för barn, den är lättillgänglig för förskolebarn tex

· En av deltagarna föreslår att amfiteatern kan blir samlingspunkten med många olika
funktioner och att de andra områdena i parken kan lämnas mer orörda

· Ungdomar hänger i området och de behöver också ha platser att vara på, tex avlägsna
platser där de kan prata och ”gömma sig”

· Några är inne på att detta är det enda område man bör förändra/bygga något på.

· Fotbollsplanen är idag outnyttjad och bör rustas upp för t.ex. utegym

Förslag på sociala aktiviteter/aktivitetsytor:
· Skridskobana

· Kiosk

· Grönytor och träning

· Dansbana med högtalarsystem, en plats för tjejer (som tex i Vårby Gård)

· Sittplatserna kan bli gröna etager (som en risodling)

· Gym (tex som vid Mälarhöjdsbadet)

· Ordentlig grillplats där det går att elda (inte bara kol-grill)

· Agility och kaninhopp
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Grönyta
· Behövs mer belysning i pulkabacken

· Pulkabacken är viktig, många barn och föräldrar där på vintern. Kanske kan man ha en
grillplats i anslutning till pulkabacken. Bättre belysning i backen.

· Flera använder pulkabacken för backträning

· Kommer till parken för att läsa

· De flesta promenerar eller springer här ”kan gå planlöst i timmar”

· Tycker att stigen längs småhusen, Amfiteatern och stigen mot lurparken är bland de
vackrast platser som finns

· Dungarna beskrivs idag som oanvända ”så skönt”, ”låt detta bara vara”

· Det märks att det saknas lite omsorg i parken, trasiga bänkar, klotter på stolpar och ris i
skogen – får gärna tas hand om lite bättre

· Man kan lyfta växtligheten i området, att olika områden blir olika ”zooner” beroende på
vilka växter som finns i området. Det skulle kunna göras i utbildningssyfte också, att
man lär sig om djur, växter och natur.

· Viktigt att tänka till mikroklimatet i olika områden och anpassa funktionerna efter det.
Vissa områden är skuggiga och andra områden är mer soliga och varma.

· Den tomma platsen under T-banan får gärna utnyttjas

Förslag på aktiviteter/ytor på grönområden:

· Utegym

· Skatepark under tunnelbanebron, lite som Rålambshovsparken

· Graffitivägg

· Odlingslotter

· Crosscykling (krävs väldigt lite och skulle locka folk från hela staden)

· Skaterampen på andra sidan gatan är alltid använd, framförallt av äldre män (men det
var en 15 årig tjej som skrev medborgarförslag om att den skulle byggas). Kanske kan
man ha en skateramp under bron

· Funderar på vad som händer i byggnaden bredvid T-bane spåret. Kan man ta bort den?
Ser läskig ut.
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Gångstråk
Fokus: Frågor om tillgänglighet, trygghet och passage genom parken

· Mest fotgängare i parken, ingen upplever att det är svårt att ta sig fram. Inga cyklar.
”konstigt lugnt” på ett bra sätt.

· Lurparkstigen är svår att gå på vintertid, isig (men fin!).

· Ofta lösa hundar, gruppen funderar på om det är lagligt

· Gruppen diskuterar att det kan få vara en bredare asfalterad väg för passering, men att
stigar och mindre vägar annars uppskattas. ”allt behöver inte vara tillgängligt”

· En person saknar entréer till parken, trevligt och underlättar orientering

· Flera säger att det var lite svårt att förstå var man kommer ut när man går igenom
parken innan man lärde sig – svår orienterad

· En enhetlig slinga saknas som håller ihop området, kan utmärka sig från andra stråk
och se lite annorlunda ut (tex underlag och belysning) Rekreationsstråk

· Huvudstråket är det som går förbi Amfiteatern, det knyter ihop Åsen med Telefonplan.
Stråket skulle kunna bli starkare.

· Olika uppfattningar om trygghet. Några kvinnor uppfattar att det är för mörkt och lite
otryggt kvällstid, andra kvinnor går gärna här då. Alla håller med om att det är väldigt
lite folk som rör sig i parken kvällstid och att mer folk skulle underlätta.
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TEATERPARKEN FOKUSGRUPPSFRÅGOR

2019-03-12

Bakgrund
Datum och tid

11 april 09.00-10.30

Fokusgruppsledare från Sweco Karin och Emma

Deltagare från Sthlm stad -

Målgrupp 5:e klassare

Antal deltagare 8 stycken + 1 lärare

Kommentar om gruppen utifrån
kön, ålder, funktionalitet
(annat som bedöms relevant för
studien)

3 stycken bodde i området, jämn könsfördelning, alla
god fysisk funktionalitet. Alla besökte parken flera
gånger i veckan.

Väder -1 grad, soligt, snöade.

Möjliga omvärldsfaktorer som
påverkade fokusgruppen

Inga.
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Inledande frågor:
Vad gör ni när ni är här?

Gruppen är mest i Lurparken som de älskar och på Amfin.

Gruppen är i Amfiteatern några gånger i veckan. Läraren berättar att skolgården är ganska liten
och att de använder skogen ofta. Man måste dock ha med lärare om barnen ska gå till
Lurparken eller Amfin.

Gruppen tycker att parken framförallt används av barn, yngre barn

När vi frågar vad som inte får försvinna i parken säger en tjej att ”Gungan i Lurparken måste
vara kvar”. En kille nämner att skogen är viktigt och får inte försivnna

· Gruppen berättar att de leker kull i Amfin på bänkarna

· Går i skogen

· Amfin är en mötesplats, om man säger ”vi ses vid amfin” så vet alla var det är

· Gungar i Lurparken (bra, stor gunga)

· Spelar fotboll på fotbollsplanen

· En har spelat boule på boulebanan

· Skolavslutning på Amfin

· Leker mest

Vad vill ni ska finnas i parken?
· Linbana/linbanepark

· Rutschkana

· Studsmatta i marken

· Klätterställning

· Karusell/lekställning

· Fotbolls och basketplan – konstgräs på fotbollsplanen (större mål än de som finns på

Vittraskolan)

· Parkour (många på skolan håller på med det)

· Mer gungor (t.ex. vid boulebanan)

· Lekplats och sådant går gärna smälta in i naturen

· Förstärka att det är stenigt område genom att ha konst i form av stenfigurer
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· Bra stigar

· Gummerad/mjuk mark

· Färgglada bänkar på Amfin

· Hinderbana i skogen

· BMX bana

· Hundrastgård

· Utegym (till pappa)

· Minigolf (med naturkänsla)

· Trädkoja

· Reptorn som man kan klättra i

Vad kan parken heta?
· Regnbågsparken (med färgglada bänkar i Amfin)

· Amfiparken
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Grönyta/socialt
(diskussioner om grönytor går ihop så mycket med sociala aktiviteter så de redovisas
tillsammans för denna grupp)

· Många åker pulka i pulkabacken på intern

· Majbrasa på våren

· Rensa upp lite i Pulkabacken men inte för mycket

· De som åker pulka här vintertid gör det framförallt på dagen, men det får gärna vara

mer lampor på sidan om parken

· Ingen är i den långsmala delen av parken

· Man kan bygga en lång rutschkana på sidan av pulkabacken

· En kiosk som säljer varm choklad

· Många rådjur bor här så det måste man tänka på när man bygger

· Vollyboll plan

· Vattenpark

· En gungbänk där man kan sitta och prata

· Tänk på de äldre barnen med, någon stans där de kan vara

Under bron:
· Klättervägg på stolparna

· Skatepark

· Stänger under bron som man kan hänga i (som på en ninja warrior bana)

· Häng-ställningar (som man kan klättra på och hänga knäveck i)



5 (5)

TEATERPARKEN
FOKUSGRUPPSFRÅGOR
2019-03-12

m
em

o0
4.

do
cx

AE p:\27152\12601995_teaterparken_2018\000_teaterparken_2018\07_arbetsmaterial\protokoll\protokoll 11 april 09.00 klass 5.docx

Gångstråk
· Lite stenigt på stigarna idag, man kan rensa dem

· Flera stycken går mycket i skogen och gillar det

· De flesta i parken går, ingen upplever att det körs snabba cyklar eller mopeder i

skogen. Det upplevs som det är ett lugnt område. Några i gruppen berättar att de

cyklar. Det finns cykelställ på skolan.

· Orienteringsspår i skogen skulle kunna vara roligt.

· Fler lampor längs stigarna, man skulle kunna ha lampor som sitter i marken så blir det

lite mer naturkänsla

· Parken är bäst på sommaren

Parker de gillar/saker de gillar där:

· Parken i Dalbotten, där finns en båt man kan leka i och en bra gunga

· Vippans park, där finns en karusell

· Uggleparken, där finns en bra rutschkana
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TEATERPARKEN FOKUSGRUPPSFRÅGOR

2019-03-12

Bakgrund
Datum och tid 11 april 13.00

Fokusgruppsledare från Sweco Karin och Petra

Deltagare från Sthlm stad Nej

Målgrupp Årskurs 7 Vittraskolan

Antal deltagare 13 elever och 1 lärare

Kommentar om gruppen utifrån
kön, ålder, funktionalitet
(annat som bedöms relevant för
studien)

6 killar och 7 tjejer.

Väder Aprilväder, omväxlande sol och snö, 4 grader

Möjliga omvärldsfaktorer som
påverkade fokusgruppen



2 (7)

TEATERPARKEN
FOKUSGRUPPSFRÅGOR
2019-03-12

m
em

o0
4.

do
cx

AE p:\27152\12601995_teaterparken_2018\000_teaterparken_2018\07_arbetsmaterial\protokoll\protokoll 11 april 13.00 klass 7.docx

Inledande frågor:
· Ett par stycken bor i närheten och har besökt parken utanför skoltid, övriga är endast i

parken i samband med att de är i skolan. De går genom parken när de ska till
idrottslektionerna.

· Vittraskolan har ”Sveriges minsta skolgård”. När vi kommenterar att de kanske skulle
vara mer i TP om det fanns något roligt att göra i närheten av skolan instämmer de.

· De flesta har aldrig varit längre bort i parken, utan endast precis vid Vittraskolan och
Lurparken och någon gång vid amfiteatern.

· De reagerar på benämningen park och under vad det innebär.

· De anser att parken idag är sliten och skräpig, ibland nedklottrad. Det skulle vara viktigt
att rensa och göra det allmänna intrycket mer fräscht. ”Satsa på mer underhåll.”

· Ett gäng killar pratar återkommande om fotboll. De brukade tidigare gå till fotbollsplanen
som nu blivit skateramp, men nu är de bara på skolgårdens minimala fotbollsplan. De
känner inte till att det finns en liten grusplan högre upp i TP. De föredrar
gräsplan/konstgräs.

· ”Nu i april ser man nog inte parkens fulla potential. Man vill bara vara inomhus och
slippa gå ut.”

· ”Jag tror nog att ni frågar lite fel personer faktiskt, för vi vill mest vara inne.”

Vad som inte får försvinna?

· Lurparken är ny och bra för mindre barn. ”Den har vi använt mycket när vi var yngre.”

· Amfiteatern måste vara kvar

· Naturen ska bevaras. ”Den är hem till många djur.” ”Det är fint i dungen ovanför skolan.”
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Amfiteatern
Fokus: Frågor om aktiviteter och sociala aspekter

· De har haft skolavslutningar på amfiteatern

· De gånger de varit där har det varit dåligt ljud och det har inte hörts från scenen pga
blåst

· Förslag på en riktig scen med tak

· Tjejerna säger att de inte brukar gå så långt på rasterna. ”Vi vill mest sitta med våra
telefoner.” Karin och Petra berättar om andra platser där det finns utomhushögtalare att
koppla in sin telefon till och bänkar med gratis mobilladdare och wifi. Sådant är de
positiva till och det kommer förslag på wifi och högtalare vid scenen.
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Grönyta
Fokus: Frågor om möjligheter att använda parken till rekreation och vilka förslag som finns till
utveckling av den grönyta som finns tillgänglig.

· Bara två i gruppen har varit borta vid pulkabacken tidigare. En ganska okänd del av
parken.

· En av dem har varit med vid valborgsfirandet. Då var det mycket folk och aktiviteter och
skolklasser som sålde fika.

· Vi pratar om utegym och hinderbanor. Läraren är mest positiv till detta, men några av
killarna tycker också att det verkar bra. Tre av killarna testar omedelbart att tävla uppför
den branta backen och tillbaka, så backen verkar trots allt inspirera till aktivitet.

· Läraren berättar att många på skolan håller på med parkour, men eleverna som är med
nu säger att det är töntigt.

· Tjejerna associerar platsen till picknick och föreslår plats för en foodtruck och bänkar
med bord så att man kan gå dit och äta när det är äcklig mat i skolan.

· En av tjejerna brukar gå promenad i skogen hemma hos sig och tänker att det vore
trevligt med en promenadslinga. Men skogen hon brukar gå i är mycket mer ”skogig och
vacker”. Hon visar en bild på mobilen av en lummig skog med höga granar i solljus.

· Två andra tjejer säger att de brukar gå ut och gå i skogen på berget (ovanför skolan)
när de får ont i huvudet, för att det är skönt att komma ut och få lugn och ro. Det finns
några små stigar att gå på.

· ”Jag tycker det ska vara mest natur och inte så mycket krimskrams.”

· ”Det kunde vara kul att inte bara måla allt i brunt och tråkiga färger. Som i cirkusparken i
Uppsala vid min farmor och farfar, där finns det saker som är färggranna och lockar
olika åldrar, inte bara småbarn. Studsmattor och snurror som kan vara kul även för
äldre barn.”

· Det skulle vara kul med klättermöjligheter. ”Men varför skulle man vilja klättra utomhus
när man kan vara inne i en hall och klättra jätttehögt?”

· Ett par tjejer vill ha fler gungor som man kan sitta och prata i. En tjej berättar att hon och
hennes kompis brukar klättra upp på taket på vindskjulet vid förskolan och sitta där och
prata

· Några tycker att man skulle kunna odla mer blommor och ha fågelholkar och
insektshotell, de har de byggt med skolan förut

· Under bron vill de ha en graffitivägg/ett klottercenter. De tycker att man ska ta bort
sanden som är där för det ser smutsigt ut.

· Många är positiva till en kiosk
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Gångstråk
· De går sällan genom skogen. Bara när de ska till gymnastiken.

· Ungdomarna tror att det är skillnad på trygghet mellan killar och tjejer. Killarna
säger självsäkert att de skulle gå genom parken när det är mörkt utan problem,
”jag skulle bara gå”, medan tjejerna är mer tveksamma.

· Det behövs fler papperskorgar.

· De verkar inte ha reflekterat över belysning och mörker på gångvägarna. Inga
tydliga åsikter. Belysningen vid förskolan är skarp och otrevlig, stora
strålkastare.

· Många av stigarna är otydliga och smala, ofta nära varandra. En åsikt är att
asfaltera fler och göra det tydligare var man ska gå. En annan menar tvärtemot
att stigarna ska behållas för att det är fint.

·
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Övrigt:

Namnförslag Amfiteatern (som redan används)
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TEATERPARKEN FOKUSGRUPPSFRÅGOR

2019-03-12

Bakgrund
Datum och tid

11 april 18.00

Fokusgruppsledare från Sweco Karin och Petra

Deltagare från Sthlm stad -

Målgrupp Boende i området

Antal deltagare 4 vuxna och 4 barn cirka 3-6 år

Kommentar om gruppen utifrån
kön, ålder, funktionalitet
(annat som bedöms relevant för
studien)

3 kvinnor och 1 man, en utan barn och tre med små
barn. 2 anmälda familjer dök ej upp.

Väder 1 grad och soligt

Möjliga omvärldsfaktorer som
påverkade fokusgruppen

Inga
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Inledande frågor:
· Alla är ense om att skogen inte ska tas bort. De uppskattar att TP är ett grönområde där

man kan gå runt och bara gå. ”En lugn plats”. De refererar till området som skog,
naturpark och grönområde,

· Barnen gillar att komma till TP och gunga. Det finns ett väldigt bra klätterträd i skogen.
De har även vart här med förskolan och lekt på Amfiteatern. De vill gärna ha en
lekstuga, ett tåg man kan leka på och en klätterställning i framtiden.

· Barnfamiljerna kommer till TP för att göra utflykt och grilla. De säger att de inte finns så
mycket bord och stolar att sitta på – men gillar samtidigt ”skogskänslan” och att det inte
är så iordningställt. ”Härligt att känna att man är i skogen”.

Gör inte:

· Ta bort skog

· Riv bänkar vid Amfiteatern

· Glöm bort att TP fyller en viktig funktion som passage för djur och människor

· h
h
h
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Amfiteatern
· Tre personer har vart på teater på Amfiteatern. För en av barnfamiljerna är

föreställningarna för sent för att de ska kunna gå.

· De tycker alla att det är väldigt roligt att det är evenemang på Amfiteatern och ser gärna
att de kunde få vara mer.

· De funderar på om det kunde vara bra med en scen med tak, men tycker också det är
skönt med naturkänslan.

· Ingen i gruppen har upplevt att tillgängligheten vid teatern varit dålig eller att det vart
svårt att komma fram med barnvagn.

· Det är väldigt fint med stenmuren som markerar Amfiteaterns scen. Här skulle man
kunna ha mer odlingar och blomrabatter.

· Gärna en utkiksplats där man kan titta på tunnelbanan ovanför tunneln.
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Grönyta
· Det är väldigt viktigt att tänka på djurlivet, rådjur, harar och räv som rör sig i området

och behålla grönpassagen som området är en del av.
· Man borde tänka på att utnyttja de få platser som har sol. Aktiviteter som inte behöver

vara i solläge är t.ex. utegym
· Barnfamiljerna är i Pulkabacken på Valborg och framförallt på vintern för att åka pulka.

De tycker att man kan öppna upp backen så att den blir bredare. Ett förslag är att bygga
små kåtor på grönytan framför backen där man kan värma sig mellan åken.

· Offentliga toaletter skulle uppskattas
· Förslag på graffittivägg och muralmålningar på huset bredvid tunneln och under bron.
· Skidspår på vintern
· Odlingslådor i utkanten av parken
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Gångstråk
· Förut gick det att jogga runt parken, nu sedan man byggt hus ovanför parken går det

inte längre att komma runt. Man tycker att det är trevligt med småvägarna, och det kan
blir fler speciellt ovanför pulkabacken.

· Gillar den lilla stigen längs husen men ibland är det mycket folk som går där, då kan
man krocka med personer med barnvagn

· Ser gärna mer belysning, men med skogskänsla
· Det tog ett tag innan man förstod hur man skulle orientera sig i området – hur stort TP

var. Några hade inte förstått att den långsmala delen efter pulkabacken fanns. Men nu
upplever alla att det är ganska lätt

· Vi pratar om att skapa mer tydliga entréer och en karta över området, gruppen tycker att
det skulle bli ”för uppstyrt”

· Upplever inte att det är många som cyklar i området, ibland barn som cyklar snabbt
· ”Är man här är man oftast ensam”
· Det är en park där många passerar, mest yngre barn och hundägare
· En kvinna undviker att gå här på kvällstid även om hon bor ovanför parken och ska till

Puls vid Telefonplan (lång omväg att ta vägen). Hon upplever att parken är otrygg
kvällstid och tror inte att mer folk eller belysning skulle ändra det. De är det stora
skogspartierna som skapar obehag.

· Alla instämmer i att det inte är några människor som skapar otrygg stämning. Det mest
uppseendeväckande man sett är tonåringar som röker gräs

· Bredvid tunneln finns en brant stig där folk brukar snedda – här borde det finnas en
trappa
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TEATERPARKEN FOKUSGRUPPSFRÅGOR

2019-03-12

Bakgrund
Datum och tid 25 april 2019

Fokusgruppsledare från Sweco Karin och Petra

Deltagare från Sthlm stad -

Målgrupp Förskolepedagoger

Antal deltagare 4 st (Nora, Annika, Susanna, Sofia)

Kommentar om gruppen utifrån
kön, ålder, funktionalitet
(annat som bedöms relevant för
studien)

Alla kvinnor i 30-60 årsåldern.

Väder 17 grader och sol

Möjliga omvärldsfaktorer som
påverkade fokusgruppen

Inga
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Inledande frågor:
1. Vad tycker du bäst om med Teaterparken idag?

· Den kuperade terrängen

· Att det är en orörd plats, det är en fridfull oas i staden

· Djurlivet och de olika trädsorterna, ”vi pratar mycket om här och nu med barnen, vad vi
ser i skogen”

· Det är bra att det finns flera lekplatser nära varandra, det innebär att det blir en
samlingsplats för barn

· Samtidigt är det bra att det inte är för mycket människor här, på många andra lekplatser
blir det väldigt trångt. Det är också bra att dessa inte är så tillrättalagda, ”kräks på alla
gummerade lekplatser i staden”.

· Amfiteatern är ”underbar”. Det är synd att man inte kan använda den mera.

Detta vill man absolut inte ska försvinna:

· Det naturliga – skogskänslan

· Träden

Amfiteatern
·

· Det behövs ett sol/regnskydd

· El (en deltagare har försökt att använda det befintliga elskåpet på ett evenemang men
det fungerade inte)

· Bänkarna är för långt bort från scenen idag, barnen ser inte och man behöver göra en
lösning för att komma närmare. Bänkarna är även för höga för barn.

· På en förskola arrangerar föräldrarna varje år en picknik i parken

· Idag går det inte att arrangera teater eller uppträdande här för förskolorna (på grund av
platsens utformning) annars skulle man gärna göra det. Gruppen enas om att det skulle
kunna vara en mötesplats för förskolor.

· Om scenen ska användas mer/byggas upp tror man att det krävs någon avskärmning
för att inte störa de omkringliggande husen. Man berättar att den nybyggda skejtparken
mitt emot gamla Eriksson fått mycket kritik från grannar för att skejtarna spelar musik
sent.
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· Förslag om att scenen även kunde användas som dansbana för sällskapsdans

· Gruppen lyfter fram att området är en unik hubb för kreativitet med Konstfack, Hyper
Island och en särskola med inriktning på scen. Det borde utnyttjas, speciellt i relation till
Amfin och scenen, framtida uppsättningar.
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Grönyta
· Det är mycket skräp i TP, framförallt krossat glas, och få papperskorgar – det vill man

se mer av. En av förskolorna har samlat in och gjort skräpkonst från skogen.
· I skogen vid sidan om Lurparken är det mycket engångsgrillar som slängs på marken.

Här finns även trasiga bänkar.
· Gruppen nämner en jättefin lekplats i Uppsala som bara består av naturmaterial, det vill

man gärna se mer av.
· Man vill gärna ha mer stockar att sitta på för rast och matsäck. Ofta är man ca 20 barn

som vill kunna sitta samlat och se varandra.
· Bänkarna som idag finns vid bouleplanen dömer gruppen ut ”konstig placering och inte

tillgängliga för barn och gamla”.
· Överlag vill man att lekytorna ger ”chans för fantasi”, alltså inte för tillrättalagt
· De trassliga buskarna i skogen är bra för barnen, de kan bygga kojor där
· Pulkabacken tycker man är jättebra. Men man vill gärna ha en samlingsplats på toppen,

t.ex. en påle att sitta på. Idag samlas grupperna ofta nedanför backen för lunch och då
blir man ibland på-åkt av andra barn.

· På sidan av backen vill man ha ett räcke, rep eller naturtrappa som gör det lättare att ta
sig upp för backen – det blir väldigt isigt idag.

· De tycker en rutschkana på sidan av backen är en bra idé – ”som i Blecktornsparken”
· En naturklätterställning vill man gärna ha.
· Man odlar mycket inne på förskolan i krukor, skulle vara jättekul om man kunde sätta ut

det i odlingslådor/land i TP
· Om man bygger en lekpark är det roligt om husen har en historisk anknytning, berättar

något om plasten
· Gruppen vill gärna ha offentliga toaletter

Under bron:
· ”Bygg en plats för ungdomar”
· Skatepark
· Bjud in Konstfack för att måla på cementen
· Arrangera loppis
· Fika
· Replokaler (skulle inte störa någon här) med en årlig konsert för alla som utnyttjar

platsen
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Gångstråk
· Alla skolor är mycket i skogen ovanför Lurparken och gillar den mycket.
· På stigen vid Lurparken är det mycket stora stenar som gör den oframkomlig och farlig,

speciellt på vintern när det är halt. Men man tycker mycket om stigen.
· Dock upplever man inte att den är tillgänglig för rullstolsbundna eller synskadade. En

pedagog säger att om de fick en elev med rörelsehinder skulle man inte kunna ta med
dem från förskolan upp i parken – det är viktigt.

· Lurparken är mörk. När de går där på vintern/kvällen lyser de med mobilen.
· Gruppen är överens om att parken inte känns trygg vintertid och på kvällstid. De säger

att de känner miljön bra, men de skulle inte gå igenom parken när det är mörkt annars.
· Man upplever inte att det är så många olika trafikslag i parken, några cyklister, men

framförallt fotgängare
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TEATERPARKEN FOKUSGRUPPSFRÅGOR

2019-03-12

Bakgrund
Datum och tid Torsdag 25 april, 13.00

Fokusgruppsledare från Sweco Emma Andersson och Karin Forss

Deltagare från Sthlm stad

Målgrupp Boende

Antal deltagare 7 st

Kommentar om gruppen utifrån
kön, ålder, funktionalitet
(annat som bedöms relevant för
studien)

Tre pensionärer, två hundägare i 40-års åldern, en
dagledig pappa med barn, en kvinna i 30-års åldern.

Väder 15 grader molnigt

Möjliga omvärldsfaktorer som
påverkade fokusgruppen
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Inledande frågor:
1. Vad är en bra park för dig?

2. Vad tycker du bäst om med Teaterparken idag?

3. Vad är viktigt att tänka på när kommunen rustar upp parken?

4. Vad saknar du mest i parken idag?

5. Vad skulle få dig att besöka Teaterparken oftare?

6. Vad ska absolut inte försvinna från parken?

Vad får inte försvinna

· Träden får inte försvinna

· Naturkänslan är viktig

· Att det är en plats där naturen skyddar barn och hundar från trafiken. En hundägare

berättar att alla närliggande hundrastgårdar ligger precis intill vägar och tunnelbana

vilket stressar hundarna.

· Om man bygger lekplats så anpassa till skogen, kunna klättra.

· En hundägare berättar att gångstråket vid Lurparken är det bästa, får inte försvinna.

· Amfiteatern måste finnas kvar

· Råder delade meningar om parkbänkarna ska vara kvar eller inte, några menar att de

tar onödigt stor plats för att bara användas några gånger per år. Andra menar att de är

viktiga att behållas.

Vad saknar man/önskar man

· En person önskar sittbänk med ryggstöd

· Utegym vill flera ha

· Skateboard (Fast det bullrar mycket från skateboard, vi har hört från de som bor bredvid

parken där nere att det är mycket oljud)

· En äldre kvinna säger att hon inte vill ha högljudd diskjockey och rap

· Scenen används idag för kalas och lekar, viktigt att öppna ytor finns kvar

· Det finns en boulebana men den ligger lite undangömd ”kan man inte göra som på

kontinenten och ha boulebanan mitt på torget?” så blir det lite mer socialt och en

mötesplats..

Vad kallas platsen?
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- De flesta i gruppen använder Amfiteatern för att beskriva parken

- Gruppen tycker att Teaterparken låter som ett bra namn

- Pulkabacken kallas Himlabacken
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Amfiteatern
Fokus: Frågor om aktiviteter och sociala aspekter

1. Har Ni deltagit vid någon aktivitet på Amfiteatern? Hur var det?

2. Vilka aktiviteter skulle ni vilja att man arrangerade på Amfiteatern i framtiden? (Vad
krävs för det?)

3. Är ni oftast i parken själva eller tillsammans med andra? Vilka då?

· De flesta i gruppen har varit på evenemang i amfiteatern, tex skolavslutningar

· Parkteaterns evenemang är det många som varit på. Roligt! Hair och Vanna

Rosenberg. ”Alltid mycket folk” när det är evenemang här.

· Alla tycker det skulle vara roligt med utomhusbio här

· En boende berättar att han tycker att teaterdelen är viktigast” Jag har kommit hit för jag

tycker framförallt det är viktigt att det blir mer teater här, det måste ges förutsättningar

att driva teater här. Svårt att köra in sakerna, logistiken. Inga toalett eller vatten. Ingen

scen eller tak för huvudet. Detta måste ordnas så det går att genomföra event här”

Kanske kan Konstfack engageras i detta på något sätt.

· En person säger att om det krävs en större väg in i parken för att ha mer teater så

skulle nog många i området ändå motsätta sig det. Naturen > teater. Vill inte att det ska

blir ”en nöjespark”

· En boende säger att ”området känns lite dekis”. ”Det flyttar in massa folk här och så

men det känns inte som det är på uppåtgående när man ser den här parken i alla fall…”
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Grönyta
Fokus: Frågor om möjligheter att använda parken till rekreation och vilka förslag som finns till
utveckling av den grönyta som finns tillgänglig.

1. Hur använder ni grönytor i parken idag? (skillnader under olika årstider?)

2. Hur skulle ni vilja att grönytorna utformades för att möjliggöra fler aktiviteter? (Vilka
aktiviteter skulle ni använda parken till då? Vad krävs för att möjliggöra dessa
aktiviteter?)

· Pulkabacken kallas Himlabacken

· En klassisk plats för de boende som berättar att det ofta är på platsen och åker pulka

med barnen

· Även de äldre har varit på platsen när de var yngre samt i dag med deras barnbarn

· Platsen används på vintern och på valborg

· På sommaren är det vissa som backtränar i backen, vilket gör att några av de boende

föreslår att ett utegym kan förläggas i närheten av backen. Men samtidigt viktigt att har

fritt spelrum nere i backen eftersom barnen åker snabbt ner från backen.

· Man kan röja upp gamla kvistar i skogen men ändå behålla skogsdungen mellan den

vänstra och högra backen. Den ena backen är lite brantare och används av de äldre

barnen medan den ena används av de yngre barnen. Detta är bra och en trygghet.

· Det är lite halt i backen på vintern så man skulle vilja att man löste detta, tex med ett

räcke eller rep. En i gruppen berättar att han brukar sanda en gångväg på sidan av

backen på vintern.

· Stingen längst husen nere vid backen kan bli lite blöt ibland, preparera marken vore

önskvärt

· Hundägarna önskar en hundrastgård. Det finns idag en vid dagiset men det är inte

tydligt vem som ska få bruka den. ”Det är klart att dagisbarnen får vara där på vissa

tiden, men det borde blir mer tydligt vad som gäller”. T.ex. genom att sätta upp en skylt

”Klockan 16-22 är hundar välkomna här”. Annars kanske man kan lägga

hundrastgården någon annanstans. Förslag kom upp att lägga den under bron men en

av hundägarna menade att vissa hundar kanske kommer bli rädda för bullret.

· Man gillar att det finns olika träd och fruktträd i TP, ”kul för barnen”
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· Fotbollsplanen används ofta, både av barn och hundar – alla ser behov av att rusta upp

den

Gångstråk
Fokus: Frågor om tillgänglighet, trygghet och passage genom parken

1. Upplever ni att Teaterparken är en trygg plats idag? Varför, varför inte?

a. Vad skulle behöva förändras för att parken skulle upplevas som tryggare?

b. Finns det någon skillnad i hur trygg platsen upplevs under olika tider på dygnet
och/eller olika årstider?

c. Vad tycker ni om ljussättningen/belysning i parken idag?

2. Är det lätt att passera genom parken idag? Varför, varför inte? (notera skillnader
beroende på deltagarnas funktionalitets-erfarenheter)

a. Finns det tillräckligt många gångstråk i parken idag?

b. Finns det konkurrerande trafikslag som inte får plats tillsammans (ex cykel,
fotgängare, barnvagnar, permobil)?

3. Hur tar ni er till parken idag (buss, till fots, cyklar)? Finns det något som skulle kunna
underlätta framkomligheten till parken (t.ex. cykelställ)

4. Tror ni att det är någon grupp som rör sig i området som inte utnyttjar parken idag?
Varför då?

· Många uttrycker att de önskar att slingorna ska bindas ihop bättre i området. Det är idag

stängd genomfart vid området där man byggt nya hus. En mer sammanhållen slinga

vore önskvärd. En man använder ordet ”connectivity”

· En person önskar en karta och vackra skyltar för bättre orientering

· En person berättar att Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen i andra

skogsområden satt upp små informationsskyltar riktade till barn för att lära dem mer om

skogen – det tycker hon borde finnas i TP med.
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· Ovanför TP finns en stor parkeringsyta. Där skulle man kunna göra platsen vackrare

genom att plantera blomsterrabatt vid ingången till parken, och fortsätta med en

blomsterallé ner genom huvudstråket i parken

· En äldre man som bott i området sedan 1971 berättar om den gamla stigen till

spårvagnen ”det är därför det finns lampor på den här stigen” berättar han.

· Allt behöver inte vara asfalt, snarare tvärtom. Grupper framhåller att grus eller flis är

bra. Flis är dock svårt att ta sig fram med barnvagn.

· Många säger att stigen vid lurparken är uppskattad, många går där med sina hundar.

Det är lite stenigt och lite rötter som sticker upp här och där och det borde man ordna

till.

· De flesta känner sig trygga i parken men några säger att de undviker att gå ut vissa

tider på dygnen (ffa kvinnorna..)

· Belysning skulle kunna öka tryggheten menar de flesta

· Ingen konkurrens om färdmedel, men när det är grusigt på våren så har cyklisterna

svårt att bromsa. En man säger att han uppmärksammat kommunen på det.

· Gruppen vill inte ha cykelbanor i parken

· Gruppen tycker att det är ganska skräpigt i området

· En person berättar att papperskorgen vid Lurparken är väldigt unik – den har helt annan

design än alla andra papperskorgar i Stockholm stad och har stått där i evigheter.
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TEATERPARKEN FOKUSGRUPPSFRÅGOR

2019-03-12

Bakgrund
Datum och tid 25 april kl. 18.00

Fokusgruppsledare från Sweco Petra Bäckman och Emma Andersson

Deltagare från Sthlm stad

Målgrupp Boende

Antal deltagare 4

Kommentar om gruppen utifrån
kön, ålder, funktionalitet
(annat som bedöms relevant för
studien)

En kvinna i 30 års åldern med hund, två kvinnor i 50-
års åldern, en man i 40 års åldern. Samtliga boende i
nära anslutning till parken.

Väder 13 grader och molnigt

Möjliga omvärldsfaktorer som
påverkade fokusgruppen
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Inledande frågor:
1. Vad är en bra park för dig?

2. Vad tycker du bäst om med Teaterparken idag?

3. Vad är viktigt att tänka på när kommunen rustar upp parken?

4. Vad saknar du mest i parken idag?

5. Vad skulle få dig att besöka Teaterparken oftare?

6. Vad ska absolut inte försvinna från parken?

Hur parken används idag

· Gruppen berättar att de ofta är i parken, många är i parken varje dag.

· Kvinnan som har en hund berättar att hon tar en promenad i parken dagligen.

· En annan kvinna använder parken som en passage, ibland går hon där med sin

väninna som har en hund.

· En annan kvinna, som bor i en villa vid lurparken, berättar att hon är uppvuxen i

området och har sina föräldrar boende på andra sidan parken. Hon går ofta genom

parken.

· Mannen, som har barn hemma, berättar att han brukar vara i parken och leka med

barnen. Han berättar också att han har sett på kommunens hemsida att TP betraktas

som en hundrastgård. Gruppen börjar då reflektera över vad detta innebär och om det

är koppeltvång eller inte.

Vad får inte försvinna?
· Man får inte spränga bort berg

· Naturkänslan är viktig, ta inte bort skogen.

· En person undrar om det finns något unikt för området och berättar att nostalgin kring

området är viktig att behålla, allt är uppbyggt kring Ericsson och man får inte förlora

detta. Snarare stärka detta i en ombyggnad.

· Man får inte nagga området i kanterna, med bebyggelse.

Vad saknar ni?

· Kvinnan med hund berättar att hon skulle vilja ha mer ”parktänk”, lite som central park i

London. Då kanske tryggheten ökar också

· En kvinna önskar ett Cafe eller kiosk
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· Mannen berättar att det ofta är ungdomar som sitter och hänger uppe vid förskolan,

kanske kan man göra något för dem

· Mer träd av olika karaktär, typ fruktträd, röda lövträd eller sådär

· Odling är populärt nu, säger en kvinna, kanske kan man ha odlingslotter här. En annan

kvinna säger då att det kan bli problematiskt med förstörelse.
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Amfiteatern
Fokus: Frågor om aktiviteter och sociala aspekter

1. Har Ni deltagit vid någon aktivitet på Amfiteatern? Hur var det?

2. Vilka aktiviteter skulle ni vilja att man arrangerade på Amfiteatern i framtiden? (Vad
krävs för det?)

3. Är ni oftast i parken själva eller tillsammans med andra? Vilka då?

· Gruppen berättar att de varit på parkteatern och att de uppskattar när det är teater i

området

· En kvinna säger att hon kan tänka sig en barnteater

· En kvinna berättar att hon varit på sina barns skolavslutningar i parken

· Mannan säger att man kanske skulle kunna ha mer spelningar i området, jazz eller

popspelningar

· Matiné

· Dansbana

· Gruppen är positiva till fler evenemang men undrar också vad det innebär för ljudnivån

och för grannarna. Hur blir det med det nya området vid telefonplan, hur nära kommer

de husen mot parken? Måste väga in detta vid planeringen
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Grönyta
Fokus: Frågor om möjligheter att använda parken till rekreation och vilka förslag som finns till
utveckling av den grönyta som finns tillgänglig.

1. Hur använder ni grönytor i parken idag? (skillnader under olika årstider?)

2. Hur skulle ni vilja att grönytorna utformades för att möjliggöra fler aktiviteter? (Vilka
aktiviteter skulle ni använda parken till då? Vad krävs för att möjliggöra dessa
aktiviteter?)

· Grupper berättar att pulkabacken är populär, ”himlabacken” kallas den.

· Mannen föreslår att Pulkabacken skulle kunna bli mer avancerad med skydd och sådär.

· Gruppen börjar reflektera över stigen som går längst husen från pulkabacken. Mannen

som bor i närheten berättar att det ofta är översvämning där och det blir nog svårt att

göra en bra stig där. Någon säger att man kan göra en större passage där men då

måste man nog fråga grannarna.

· Mannen säger att han brukar gå ut i skogen och leka med barnen. ”Barnen gillar

skogen”

· En kvinna föreslår ett utsiktstorn i parken. Uppe på höjden. En annan kvinna är tveksam

och undrar om det kanske drar till sig lite otrevliga grupper, kanske börjar blir folk som

hänger och bosätter sig där då

· En kvinna berättar att det är en park i Årsta som är nominerad till årets bästa park.

Kanske kan man kolla på hur den ser ut för att inspireras

Under bron

· Skulle kunna öka tryggheten under bron men konst och belysning
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Gångstråk
Fokus: Frågor om tillgänglighet, trygghet och passage genom parken

1. Upplever ni att Teaterparken är en trygg plats idag? Varför, varför inte?

a. Vad skulle behöva förändras för att parken skulle upplevas som tryggare?

b. Finns det någon skillnad i hur trygg platsen upplevs under olika tider på dygnet
och/eller olika årstider?

c. Vad tycker ni om ljussättningen/belysning i parken idag?

2. Är det lätt att passera genom parken idag? Varför, varför inte? (notera skillnader
beroende på deltagarnas funktionalitets-erfarenheter)

a. Finns det tillräckligt många gångstråk i parken idag?

b. Finns det konkurrerande trafikslag som inte får plats tillsammans (ex cykel,
fotgängare, barnvagnar, permobil)?

3. Hur tar ni er till parken idag (buss, till fots, cyklar)? Finns det något som skulle kunna
underlätta framkomligheten till parken (t.ex. cykelställ)

4. Tror ni att det är någon grupp som rör sig i området som inte utnyttjar parken idag?
Varför då?

· Grupper berättar att de känner sig otrygga på kvällen att gå i parken

· En kvinna berättar att ”otrygg är man ju på de flesta platser på kvällen” så kanske inte

så unikt med just Teaterparken

· En kvinna, som är uppvuxen i området, berättar att tryggheten att stärkt i och med att

husen på telefonplan har byggts vid lurparken. ”Nu ser jag att barn får gå här själva så

var det inte när mina barn växte upp”

· Ingen direkt konkurrens om trafikmedel i området, mest gångtrafikanter

· Slingorna kan bli mer enhetliga i området, dumt att vägen är avstängd där JM har byggt

uppe på höjden

· Allt behöver inte vara asfalt, kul med stigar också. Stigar är inte så bra för barnvagnar,

men det finns ju numera ”alternativa vägar” för de som har barnvagn

· Mer belysning skulle stärka tryggheten


