Meerci-enkät
• Tidig dialog med medborgarna
• Webbenkät stockholm.se/riddersvik
• 3 november – 30 november 2014
• Fokus på det område som inte ska bebyggas,
främst den engelska parken
• Området där f.d. trädskolan låg är inte inkluderad
p.g.a. att platsen inte är tillgänglig i dag (staket)
• 7 undersökningsplatser inom planområdet
• Mätning av upplevelser av området
• Möjlighet till fritextsvar om platserna

2015-03-18

Sida 1

Planområdet är markerat med röd linje. Området som planläggs för nya bostäder är markerat med blå
linje (f.d. trädskoleområdet).

Mätplatser: 1. Miljön kring gång- och cykelbron 2. Området kring busshållplatsen Riddersvik
3. Strandområdet nedanför odlingslotterna 4. Grillplatsen 5. Tempeludden 6. Viken. 7. Stallplan
2015-03-18

Sida 3

Information om enkät
Annons i Mitt i Västerort
Utskick av vykort till boende
stockholm.se
Stadsdelens nyhetslöp
Vykort i stadsdelens reception vid
medborgarkontor
• Information i biblioteket i
Åkermyntan och Hässelby
Gårds centrum
•
•
•
•
•
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Sida 4

Mätning av upplevelser i Riddersvik 2014

Avgränsat område i Riddersvik

Mätning av upplevelsevärden på 7 platser med Meerci™

1. Miljön kring gång- och cykelbron

1. Miljön kring gång- och cykelbron
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1. Miljön kring gång- och cykelbron
Positiva användningar
Positiva fysiska faktorer
Trafiksäker separering av gående/bilar Säker gångväg över vägen
Negativa användningar
Bilköer
Negativa fysiska faktorer
Billar som kör fort
Ful betongbro
Ungdomar “hänger” på bron
Fult grönt gunnebostängsel
Kastas saker från bron på bilar
Mörkt, grått och smutsigt
Sten och snöbollar kastas på bilar
Bra belysning saknas
Belysning i form av konstverk behövs Klotter och bus
Betongtristess (med betonghus intill) Folk som hoppar över staketet
Folk som inte använder gångbron utan springer
Dålig design – trist arkitektur
över Lövstavägen från Älvdalsvägen för att
Förstört staket
komma till busshållplatsen
Ofta sönderslagen busskur
Skolbarn kommer i klunga och springer till bussen
Trång miljö
Bussar kör fort
Brist på underhåll och skötsel
Halkar på is
Skräpigt
Saknar växtlighet på betonbron

2. Området kring busshållplatsen Riddersvik
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2. Området kring busshållplatsen Riddersvik

Positiva fysiska faktorer
Gamla lokstallet är en fin byggnad
med mycket historia
Öppen plats med fina solnedgångar
Historisk plats; smalspårig järnväg slutar här
Frisk luft och bra miljö
Promenadväg ut i naturen
Mycket vacker gammal tegelbyggnad-lokstall
Busshållplats på gångavstånd
Äldre träkåkarna med butik inuti 100m söderut
Negativa fysiska faktorer
Nedskräpning. Skräpigt kring lokstallet
Bättre belysning behövs
Trafikljus behövs
Krossade glas i busskuren
Saknar skylt med karta och info om området
Fula 80-talshus i glassfärger mitt emot
Saknar trottoar
Saknar cykelparkering vid hållplatsen
Saknar grönska

Positiva användningar
Väntar på bussen
Spännande historia med ånglok som gick
genom gavelväggen 1914 (syns på väggen)
Negativa användningar
Många kör för fort - Snabb trafik
Många bilar stannar inte vid övergångsstället
Folk bor i husvagnar
Mycket trafik
Borde vara kvarterskrog i Lokstallet
Skrothandlare/verkstad får förstöra Lokstallet
Bussen är försenad
Överfulla bussar
Dålig turtäthet på bussar
Inga direktbussar
Bilköer
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3. Strandområdet nedanför odlingslotterna
Positiva användningar
Promenader och hundbad vid stranden
Dagisgrupper ute i naturen
Motionärer som springer
Fint område att cykla i
Tränar intervaller och stretchar på denna plats
Stavgång
Skolelever på exkursioner och utflykter
Ute med egna barnen
Barn som leker i strandkanten
Skridsko på vintern
Negativa fysiska faktorer
Luktar illa ibland och surt av allt gammalt bråte Bästa löprundan börjar här
Hundpromenader
Brännässlor och annat fult vildväxande
Strandkanten borde muddras/ fräschas upp
Negativa användningar
Belysning saknas
Rädd för ungdomar och lösa hundar
Riktningsskyltar och en områdeskarta i
trevlig stil saknas
Mycket sly och vass som bör rensas
Saknas badplats med bryggor
Trasiga båtar vid stranden

Positiva fysiska faktorer
Fantastisk strandpromenad
Vackra, välskötta och intressanta odlingslotter
Sjöfågellivet
Vacker utsikt över Mälaren
Vårblommor under ekarna (vit- och blåsippor)
Vackra grusade gångvägar (behåll! ingen asfalt)
Isen på vintern
Café i närheten
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4. Grillplatsen
Positiva fysiska faktorer
Använbar grillplats
Fin utsikt över Mälaren
Vatten, eld, samvaro. Härlig plats.
Tystnaden
Naturen och strövområdena
Härlig gammal skog
Negativa fysiska faktorer
Ligger ofta glas runt platsen
Sopor lämnas ofta vid grillplatsen
papperskorgar runt Riddersvik töms
inte så ofta
Sliten och tråkig
Saknar utegym
Nya bord och bänkar behövs
Ingen upplysning finns
om betongfundamentet till vänster
på bilden!Det utgör en rest av det
ståvärn från 1:a världskriget där någon
soldat skulle stå o.skjuta på ev. fiender

Positiva användningar
Dagisutflykter
Familjer och vänner mfl samlas här och grillar
Många mysiga stunder på platsen med elever
Skridskor på sjön
Fungerar alla årstider – grillning, picknick
Fiska och bada på sommaren
Styrketräning
Plocka hasselnötter på hösten
En plats att reflektera på
Negativa användningar
Kan ibland kännas stökigt med stora grupper
runt platsen
Papperskorgar runt Riddersvik töms
inte så ofta
Oroad av hundar som inte är kopplade
Busliv på sommaren
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5. Tempeludden

Positiva användningar
Positiva fysiska faktorer
Inspirerande plats för barns lek
Oerhört fint ekotempel
Solnedgångsplatsen rakt fram är i världsklass!
Vackert placerat tempel på udden
Bröllop på berget
Högt läge
Minne av någon som spelat fiol i Templet
Templet är en pärla
Sitta och titta på båtar och skridskoåkare
Tornet smälter in i naturen
Almqvist skrev sina Songes
Magisk plats
Avskildhet i sin stund med sin ungdoms kärlek
Kontemplativ miljö
Romantiska minnen
Mytomspunnen plats
Ungdomsfester av välkomnande bohemisk
Fantastisk utsikt över Mälaren
natur utan hotkänsla
Vackra syrener vid Templet
Drottning Kristinas häst är begravd här
Bra akustik i Templet
Bra pulkabacke
Fina badklippor
Midsommarfirande
Underbar natur, fågelsång och bladverk
Negativa användningar
Negativa fysiska faktorer
Fyllfester
Templet i dåligt skick
Utsikten mot vattnet från Templet skymd av sly Kan inte gå in i Templet
Har jättemycket positiva minnen från detta
Klotter på insidan
ställe. Tyvärr ligger de flesta 5-15 år tillbaka
Saknas information om Templets historia
i tiden. Templet har förfallit, blivit nedklottrat
Skräpigt
och är något av ett tillhåll. Människor som
Saknas belysning
Saknas sittplatser (i sluttningen framför Templet) förstör. Tänk om det kunde stå öppet så
att de små kan hoooa och leka med ekot!
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6. Viken
Positiva fysiska faktorer
Orörd natur
Ståtliga vackra höga träd
Högväxta lärkträd
Vackra ekar
Mattor av blommor (blåsippor, vitsippor)
Liljekonvaljer
Badplats
Midsommarstång
Finns ett båtvrak som syns vid lågvatten
Vågskvalp och trädens sus
Vackert kuperad terräng
Vindskyddat – ypperligt västläge
Negativa fysiska faktorer
Skuggig plats
Krossat glas i vattnet
Bråte och skräp i vattnet
Saknas inbjudande badbryggor
Saknas sittplatser
Dåligt underhåll
Sly som behöver rensas

Positiva användningar
Midsommarfirande ordnas av Riddersviks vänner
Dans runt majstången
Härlig promenadväg
Löparrunda
Picknick
Skolklassutflykter
Brännboll
Badplats
Pulkaåkning
Hundbad
Fiske
Cykelturer
Plats att stressa av på
Strövområde
Negativa användningar
Busliv
Nedskräpning
Bildäck och batterier dumpas
Löst springande hundar
Bilar, mopeder och motorcyklar som kör på gångvägar
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7 Stallplan
Positiva fysiska faktorer
Lantlig miljö
Påminner positivt om historien
Välskött stall
Vackra byggnader (lada och stall)
Vacker lindallé
Doft från lindar
Hästklamp mot gatan
Trevlig doft och ljud av hästar
Omgärdat av obebyggd natur
Fantastisk tillgång med stall i närheten
Konst i hästparken

Positiva användningar
Aktiviteter kring ridsport alla tider på dygnet/året
Bra verksamheter med hästar
Mycket spännande att titta på för barn
Rogivande upplevelse av hästarna
Trevliga möten med hästar, ryttare och deras skötare
Inspirerande med människor som utövar sin hobby
Minns doft av kålrötter och rovor från förr i tiden
Älskar att titta på hästarna i hagen
Avstressande med människor och djur i symbios
Kärlek mellan barn och hästar
Bra sysselsättning för ungdomar

Negativa fysiska faktorer
Negativa användningar
Dåligt ordnad parkering för bilar och vagnar Biltrafik
Saknar, höns, tupp, kanin och gris.
Oro för att nya bostäder tvingar bort stallet pga lukt
Saknar ridskola
Gångtrafikanter och bilar samsas – behövs trottoar
Cykelställ saknas
Minnen av stora råttor
Flugor
Luktar från stallet
Konsten (häst) i hästparken är nedklottrad Hästarna har för liten hage
Dåligt underhåll av vägen

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

"Negativ (%)"
"0 (%)"
Positiv (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Kvalitetsfaktorer att värna om
(enligt 58 % eller fler av deltagarna)
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HISTORIA; den historiska betydelsen av hus och platser
GÅNGSTRÅK; placering och utformning
VEGETATION; inslag av natur, park, träd och annan grönska
DJURLIV; till exempel fåglar
UTBLICKAR; öppenhet och utsikt
VATTEN; i konstarrangemang eller i naturen
ÅRSTIDER; anpassning av platser för vinter, vår, sommar och höst
HÄNDELSER; mänskliga möten och möjligheter till egna aktiviteter
MIKROKLIMAT; väderförhållanden som lä, sol, vind och regnskydd
MILJÖKVALITET; upplevelse av föroreningar i luft, vatten samt buller

Brister att åtgärda

(enligt 15% eller fler av deltagarna)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOLLEKTIVTRAFIK; utbud av bussar och tunnelbana
TRAFIKRÖRELSER; bilar, bussar och cyklar
BYGGNADSARBETEN, ordning och information
PARKERING; bilar
MÖBLERING; sittplatser, papperskorgar och cykelställ
KOMMERSIELL SERVICE; butiker och affärer
BLANDNING; variation av boendeformer och verksamheter
VERKSAMHETER; arbetsplatser
ALLMÄN SKÖTSEL; skötsel och underhåll av gator och platser
KONST; skulptur och installationer

Synpunkter gällande omkringliggande grönområde
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bevara 1700-talsmiljön, Riddersviks gård samt allén och annan kulturhistoria
Bevara den vilda naturen, öppenheten, grönskan, vatten och bad. Behåll
grönstråk över Lövstavägen.
Rensa skräp, vass och sly längs strandkanten
Belysning och sittplatser längs strandpromenaden, Stallplan, Riddersviks gård
och Tempeludden men inga övriga elljusspår
Åtgärda trafikproblem med t ex höga hastigheter på Lövstavägen, skapa bl a en
bussfil
Bättre kollektivtrafik med tvärförbindelser, högre turtäthet, direktbussar och
båtlinjer till innerstaden
Öka kommersiell service med t ex fler caféer och restauranger vid
Busshållplatsen och livsmedel vid Lövstavägen
Utveckla ridverksamheten. Skapa en 4H gård. Låt ungdomar odla
Bevara och utveckla rekreationsmöjligheterna med picknickplatser,
strandpromenaden, kolonilotterna, lekplatser, ridskola, fotbollsplaner,
utomhusgym, badbryggor, boulebanor, rastgård för hundar, båtklubb osv.
Bevara tystnaden och lugnet.

Synpunkter gällande framtida byggnation
•
•

•

•

•
•

Bygg med blandade boendeformer, äldreboende, olika hustyper och
lägenhetsstorlekar samt olika verksamheter
Bygg ingenting. Hässelby har alltid kallats trädgårdens stad. Historiskt sett har
det varit växthus på många ställen i Hässelby, men alla har rivits för att kunna
bygga bostäder. Ta till vara på "gamla trädgårdsodlingen" och skapa närodlade
produkter.
Om det ska byggas bostäder inom området ska det inte vara flerbostadshus
pga av att det kommer att förstöra miljön. Villor alternativt radhus kan passa
in. Bygg i gammal stil som passar in.
Placera flerfamiljs-/-våningshusen närmast Lövstavägen och villor/radhus
närmast Riddersviks gårdsväg så undviks konstrasten mot befintlig bebyggelse
i Riddersvik (t ex stallet och gården). Bygg småskaligt, max 2 vån.
Planera för skolor.
Ställ hållbarhetskrav på byggherrar.

Bästa platsen

Promenadslingan med intressanta händelser från Riddersviks gård, allén, gångväg
längs vattnet, Tempeludden och tillbaka förbi hästarna och stallet är vackert
lantlig och njutbar rekreation som inger lugn och harmoni.

Sämsta platsen

Trädodlingen som inte sköts om känns öde och ovårdad samt Lövstavägen där
bilarna kör för fort och som är bullrig och otrivsam särskilt vid viadukten och på
väg mot sopstationen där det är skräpigt.

Enkäten
•
•
•
•
•
•
•
•

Digital enkät – 787 svar
4 veckors svarstid i november 2014
102 deltagare 35 år eller yngre
534 deltagare mellan 36 och 64 år
151 deltagare 65 år eller äldre
345 män och 441 kvinnor har svarat
Yngsta personen var 11 år
Äldsta personen var 87 år

•
•
•
•
•

20 pappersenkäter lämnades in
7 besvarades av kvinnor 66-81 år gamla
12 besvarades av män 57-87 år gamla
Två besvarades gemensamt av man 68/72 och kvinna 70/69 år
Två var bortfall på grund av att de var ofullständigt ifyllda.
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