
Svar på webbenkät: ”Var med och utveckla Humlegårdens 
aktivitetsyta!”(svaren är anonymiserade) 
 

1.  
Datum 2016-10-22 17:39 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 

transportera mig) 

Barnen leker, lär sig cykla, springer, promenerar har 
picknick på sommaren 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Grönt, tillgängligt 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Isbana, fotbollsbana. Träningsutrymmen.  

Vad skulle göra att du ville besöka parken 

oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Utegym, träningsklubbar - yoga, löpklubb, tillgängliga 
aktiviteter. Fotbollsskola. Målarverkstad ute på 
sommaren.  
Bättre tillgängliga toaletter. 

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Erbjud sportaktiviteter för barn och vuxna. En 
fotbollsplan att spela fotboll på, en skridskobana till 
vintern.  

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Mörkt på kvällen 
Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Mer ljus, öppna aktiviteter - närvarande personer 

 

2.  
Datum 2016-10-22 12:01 
Hur ofta besöker du platsen idag? Någon gång i månaden 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 

transportera mig) 

för att leka 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

löparbanan är hal 
skateboardarna åker in på basketplan 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

utegym (även för barn) 
lägre basketkorg 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 

att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

7 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Bidra med praktiska insatser? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 

arrangemang som stadsdelsförvaltningen 

anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Nej 

 

3.  
Datum 2016-10-23 11:13 



Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 

transportera mig) 

Promenad, titta på träd och buskar, hundar, vilda djur 
och människor. Träffa kompisar på väg till något annat. 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Bra: Fin växtlighet, fint arboretum av träd och mycket 
grönska runt platsen. Aktivitetsytor som uppmuntrar till 
fritt användande (bollplan, skateplan) och som inte är 
låsta till väldigt specifika användningsområden eller 
utrustning. 
Dåligt: Synd att humlanhuset inte är mer öppet mot sin 
omgivning, med regnskydd över ingångarna, större 
fönster och glasade dörrar som är inbjudande och ger 
insyn in i huset. 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 

förbättrades? 
- Humlanhuset skulle kunna renoveras om och bli mer 
anpassat till sitt syfte som aktivitetshus med större 
öppenhet mot sin omgivning. 
- Bättre sittplatser för att kunna titta på de aktiviteter 
som äger rum på boll- och 
skateplanen. 
- Fler träd, solitärbuskar och buskage. 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

- Regelbundna, gemensamma städdagar med skötsel, 
lövkrattning, målning och rapportera in saker som gått 
sönder. 
- Mindre och långsammare biltrafik på Engelbrektsgatan. 
I nuläget är den västra delen av parken mindre 
rogivande pga störning från gatan och väljer hellre att 
gå till andra delar av Humlegården. 

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 

som inspiration? 

- 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 

alls trygg) 

9 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Delvis fin belysning som sitter lågt och som inte ger 
starka och otrygga skuggor. Lite otryggt att 
Humlanhuset har baksidor och inte är öppet mot alla 
håll. 

Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

- Se till att Humlanhuset vänder sig mot alla sidor (jfr 
Japansk historisk arkitektur) och att huset inte har 
några baksidor. Alltså ingångar, väderskydd och fönster 
mot alla sidor. 
- Ta bort strålkastare över aktivitetsytor och jobba med 
lågt sittande belysning t.ex. pollare och fasadbelysning 
som inte bländar och som inte skapar mörka skuggiga 
platser. 
- Mer delaktighet vad gäller skötseln av ytorna, 
renovering osv. 
- Aktiviteter för alla åldrar, gamla som unga skulle 
skapa ett mer jämnt användande av platsen och 
människor under fler tider på dagen vilket skulle göra 
det tryggare. Viktigt att inte särprägla platsen för 
mycket mot en åldersgrupp. 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 

verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Bidra med praktiska insatser? 

Ja 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 

Nej 



verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 
...Eller har du andra idéer om hur du/ni vill 
engageras? 

Gemensamma städdagar, målning av sliten utrustning 
osv. (T.ex. städdagar på hösten med kratta löv för hand 
istället för högljudd lövblåsning som stör. Då kan löven 
ligga kvar längre och vara vackra.) 

 

4.  
Datum 2016-10-23 14:06 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Hundpromenad och socialt umgänge. För att parkens 
lugn ger kontemplation, reflektion och god hälsa. 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 

idag? 
Mångfalden av aktiviteter är bra, med många åldrar. Det 

är jättebra med en oas i stadens larm som bryter av det 
ständiga påbudet av ljud-, syn- och informationsintryck. 
Det är en fantastisk plats att studera månghundraåriga 
träd, Linnerabatten, stora gräsytor. 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Ett café. För ett antal år sedan hade man fotoutställning 
nere vid Nybroplan, det skulle få vuxna att röra sig i 
parken och lysa upp. 

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Jag tycker faktiskt om Humlegården som den är i dag. 
Det ger sådan energi, glädje och ro att ha tillgång till en 
sådan fantastisk plats i mitt närområde. Jag är lite rädd 
vad ni kommer att hitta på med denna förändring. Jag 
är inte trygg till 10, men det är jag inte någon 
annanstans heller. Genom att öka närvaron av vuxna, 
kanske ungdomarna skulle bli lite tryggare. 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 

alls trygg) 

7 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Otryggt med sovande personer sommartid. Den runda 
barnhagen vid busstationen Karlavägen, är ett tillhåll för 
opassande aktiviteter. Jag undviker parken den mörka 
delen av dygnet. Cyklister (ja, det är cykelförbud) visar 
sällan hänsyn. Mäktiga grenar faller titt som tätt - fasar 
för att det är jag som står under en dag. 

Vad tror du skulle behövas i parken för att 

öka känslan av trygghet? 
Skapa ett cykelstråk igenom parken, så får cyklisterna 
hålla sig där istället för vettvilligt rulla överallt. I värsta 

fall; offentlig toalett, trädfällning, scen för högljudda 
framträdanden, asfaltering. Ungdomar har många 
scener att välja på i närområdet. Genom att lysa upp 
parken, ökar det mängden nyktra, vuxna hundägare. 

 

5.  
Datum 2016-10-23 11:29 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Mest för att träna, ibland även med barnen. Barnen har 
lekt mycket i parken genom åren men börjar bli äldre 
nu. Pulkabacken används vid snö fortafarande  

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

En grön oas i Stockholm. Fortfarande lite dålig belysning 
nattetid. 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Då många tränar i parken skulle ett utegym vara bra. 
Även så att barnen kan träna när vuxna är där och 
tränar. Utegym, Parkour, Bouldering (friklättring), 
Monkey Bars från tex Lappset (representerar dem ej 
men vet att deras produkter är mycket tåliga). En liten 



OCR-hinderbana för barn och även vuxna då det är en 
populär sport (som jag själv utövar) 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Mer sportaktiviteter för både vuxna och barn. 

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Central Park i New York. Även Rålamshovsparken har 
ett utegym som jag gillar 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

9 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Många personer som rör sig i parken vilket är bra 
Vad tror du skulle behövas i parken för att 

öka känslan av trygghet? 
Mer belysning när det är mörkt ute 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 

fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 

anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Nej 

...Eller har du andra idéer om hur du/ni vill 
engageras? 

Om ni vill ha tips om vad som ska finnas i ett ev utegym 
/ hinderbana så kontaka mig gärna 

Övrigt Ni får gärna kontakta mig om ni undrar över något  

 

6.  
Datum 2016-10-20 22:33 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 

skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Koppla av tillsammans med min hund som går i koppel 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 

idag? 
Att cyklister far fram genom park Mycket farlig miljö för 
barn äldre och handikappade 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Cykelförbud              Soptunnor o grus i hundrastgården  
sanda bättre på gångbanor .Täpp igen gropar i 
gräsmattorna,mera blommor.  

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 

m.m.) 

Jag tycker parkerna är tillför att uppleva natur 
årstiderna blommorna fåglarna lugnet friden lekande 
barn promenaden möten igenkännandet människorna 
skolbarnen vilket störs av cykeltrafiken 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

0 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? cykeltrafiken 
Vad tror du skulle behövas i parken för att 

öka känslan av trygghet? 
förbud för cykeltrafik 

 

7.  
Datum 2016-10-20 11:12 



Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 

transportera mig) 

Vara i ungdomshuset med mina vänner 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Bra det är mycket träd, belysning, inte tillräckligt 
mycket bänkar, dom som finns är ganska sunkiga 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Mer bänkar 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 

m.m.) 

Inget jag kan komma på just nu 

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 

som inspiration? 

Tegnerlunden 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

10 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Med personalen i humlanhuset 
Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Mer lampor 

 

8.  
Datum 2016-10-20 11:10 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 

skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Ha skoj 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Lummiga träd 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Gärna en lekpark till. Gungor, ruschkana. Vattenpool. 

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Lite som i Tosselilla 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 

alls trygg) 

6 

Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Belysning. 

 

9.  
Datum 2016-10-20 11:15 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 

skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Vara med kompisar i humlanhuset 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Bra det är mycket träd och grönt, dåligt inte tillräckligt 
mycket bänkar 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 

förbättrades? 
Mer bänkar 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 

oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Inget jag kan komma på 

Finns det någon annan plats/park som du Vanadislunden 



tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 
På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 

att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

10 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Jag känner mig trygg för att det är bra upplyst 
Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Mer lampor 

 

10.  
Datum 2016-10-20 12:42 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Naturupplevelsen 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

För lite fokus på att vara park. Torftiga planteringar, fär 
få blommor etc samtidigt som andra aktiviteter breder 
ut sig allt mer. Extremt mycket råttor... 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Mer fokus på att vara park med ökade investeringar i 
planteringar och rabatter. Se till att få bort folk som 
sover i parken och skärp kontrollen mot de som skräpar 
ned - bötfäll på plats! 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 

oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Behövs inte - den är välbesökt redan. Möjligen ett 

högkvalitativt cafe som funkar året om istället för 
Debaser eller ett kulturarrangemang som opera eller 
konst (se Holland Park för inspiration map opera, 
Serpentine Gallery för konst) 

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

St James i London och Green Park är bra förebilder. 
Fokus bör fortsatt vara på naturen. Behövs inte fler 
aktiviteter 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

8 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Nedskräpningen. Råttorna.  
Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Patrullering till fots med polis. Bötfäll de som skräpar 
ner. Få bort råttorna.  

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 

fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Nej 

...Eller har du andra idéer om hur du/ni vill 
engageras? 

 

Vill att detta sköts av staden - det är ddärför vi betalar 
skatt.  

Övrigt Gör något åt planteringarna i Stureparken också! 

 

11.  



Datum 2016-10-20 11:26 
Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Bra: God ordning  
Dåligt: Inga bänkar på gräsyta! Uselt träd- och 
buskunderhåll. Tydligare stängningstider. Onödigt stark 
belysning. Bil i parken otillåtet!  
Kan förbättras: Underhåll träd och buskar, vårda 
gräsytorna. Anpassa belysningen och stäng av 
belysningen senast 21.00. Stängsla in lekplanen för att 
skydda gräsytorna. 

 

12.  
Datum 2016-10-28 00:18 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 

skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

För att gå igenom parken 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Bra: väldigt vacker park.  
Dåligt: dålig belysning, leriga stigar 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Mer & starkare belysning.  
Asfalterade stigar. Stigar som går parallellt ut med 
Engelbrektsgatan inte bara som tvärar genom parken 
från NV hörn till SÖ hörn.  

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

7 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Det upplevs som ödsligt när det är mörkt 
Vill du eller din förening vara med i det 

fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 

fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 

verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Ja 

 

13.  
Datum 2016-10-26 21:33 
Hur ofta besöker du platsen idag? En gång i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

promenad o lek med barnbarn. 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

bra:vackert,välskött 
dåligt:mörkt em/kväll 
för liten parklek den är fin men för liten. 
Jag var där 1942 och framåt bra även då!!! 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 

förbättrades? 
belysning:sensorbelysning kvällar efter 20.00 
kamror fler om de finns nu. 
belys buskage där människor idag kissar när de kommer 
från krogen eller står i kö. 
Öka vinteraktivitet: förr fanns rodelbana fr Floras Kulle-
LinnésStaty kul ! 

Vad skulle göra att du ville besöka parken Boulebana i allé Eriksbergsgatan-Linnés staty.(Osäker 



oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

om den redan finns) 
Kanske ett enkelt café-kiosk centralt. 
Hyrstolar (ställ som cykeluthyrning) kanske genom 
kiosken. 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

5 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Bra på dagen svårt när det blir mörkt. 
Kan någon högtalare höra rop på hjälp när det är 
mörkt? 

Vad tror du skulle behövas i parken för att 

öka känslan av trygghet? 
Se ovan. 
Sensorljus 
Kamror nattetid 

...Eller har du andra idéer om hur du/ni vill 

engageras? 
Jourplats under Valborg o Studenttider o Midsommar 
när det "partas" 
Kanske de stora skolornas föräldraföreningar vill delta? 

 

14.  
Datum 2016-10-28 15:00 
Hur ofta besöker du platsen idag? Någon gång i månaden 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

För att transportera mig 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Det är en väldigt vacker park men väldigt dåligt 
"utnyttjad" och dessutom är den lite nedgången på sina 
ställen. Det är väl egentligen bara de öppna ytorna mitt 
i parken (picknick och solning på sommaren) och 
gångvägarna som används ordentligt. 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Ett utegym tycker jag är ett strålande förslag. Det skulle 
äve kunna finnas någon form av scen för lite lugnare 
musik eller teater. 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 

oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Se ovan + något mer av typen cafe/bar/restaurang. 

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Central Park i NY. Självfallet svårt att jämföra med pga 
av storleken men ändå. 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

7 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Jag har aldrig känt mig otrygg men kanske inte går 
genom parken sent på kvällen. 

 

15.  
Datum 2016-10-30 22:51 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Koppla av och hänga med barnen som är 8, 9 och 1 år. 
Spela fotboll med barnen. 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Saknar sittplatser med bord nära fotbollsplanen, gärna 
även grill som är tänd liknade i parklekarna så man kan 
grilla korv/hamburgare med större barn en fin dag. 
Toaletter saknas. 
Bra att det är bemannat på sommarhalvåret, men varför 
inte förlänga säsongen? 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Sittplatser (med väderskydd), grill, toaletter, 
yogaplattform/scen för dans, café för alla, bättre 
belysning på vinter, skridskobana, mer vinteraktiviteter 
för större barn (7-16) 



Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Se ovan + boulebana 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

8 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Lite mörkt och dålig genomströmning av folk när 
mörkret fallit 

Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Någon form av café/bemannad verksamhet, gärna fram 
till 19-20, året runt.  

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 

verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 

verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 

Ja 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Nej 

 

16.  
Datum 2016-10-30 07:43 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Rasta hunden. Promenera till City. Njuta av solen mm 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Bra med ett stort grönområde. Dåligt att det cyklas 
genom parken och att varken polisen eller staden 
åtgärdar detta. Dålig tillsyn av gångar ( hål och gropar 
åtgärdas inte ) gräsmattorna har också förrädiska 
gropar på flera ställen 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Släpp inte en kvadratmeter av grönytorna till andra 
ändamål. Buskage som tas bort exv vid KB borde 
blomplanteras. Undersök om de gröna ytorna kan 
utvidgas. Flytta bort sent tillkomna statyer.Grusning av 
nyplogade gångar. 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Humlan är tillräckligt frekventerad idag. Det skulle bli 
sämre med fler besökare. 

Finns det någon annan plats/park som du 

tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Varje park har sin karaktär. Låt det vara så. 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 

alls trygg) 

9 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Der finns alltid många människor i parken och jag har 
aldrig mött någon hotfull person 

Vill du eller din förening vara med i det 

fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 

fortsatta arbetet med att utveckla 

Nej 



verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 
Vill du eller din förening vara med i det 

fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Nej 

...Eller har du andra idéer om hur du/ni vill 
engageras? 

Jag är ålderspension och tycker att yngre personer ska 
engageras 

 

17.  
Datum 2016-10-26 09:22 
Hur ofta besöker du platsen idag? Någon gång i månaden 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Går förbi den vägen bara, genar genom parken på väg 
till och från jobbet och ibland tar jag vägen där förbi. 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Dåliga grejer: det ser skabbigt ut. Ligger lite dolt, känns 
inte tryggt.  
Bra: skaterampen! Verkar poppis bland kidsen. 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Att det fräschades upp. Skyltat dit så att man hittar. 
Humlanhuset vet jag t ex inte ens vad det är!  

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Café. Fikabord vore fint, för medhavd matsäck t ex, det 
finns bänkar nu men inte bord. Glasskiosk på 
sommaren. Utställningar, kanske något från barnen som 
går i skolorna i närheten eller lokala konstnärer så att 
det blir en anknytning till närområdet. Barnteater. Bjud 
in t ex KB att ha något event i parken! Kul om det 
händer saker på väg hem från skolan för barnen. Även 
helger så klart :) 
 
Tänk om det fanns ett makerspace där!! 
 
I Monica Zetterlunds park finns en musikspelande bänk, 
tänk om det fanns en plats för meditation och 
avslappning och att mötas? När bänken var ny var det 
nästan magiskt, en massa "främmande" personer som 
satt tillsammans och lyssnade på musiken. Det är ju en 
supervacker park som är som gjord för detta också. 
 
Viktigt att inte parken blir överbelamrad med aktivitet 
utan också kan vara en plats för stillhet, sitta och amma 
bebis, promenera för sig själv, fika i lugn och ro, läsa en 
bok etc. 

Finns det någon annan plats/park som du 

tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Hagaparken eftersom att det finns lite olika fik och 

grejer att kolla på (ekotemplet, Gustav III:s paviljong 
etc). Tessinparken med café och plaskdamm och närhet 
till glass- och pastahuset. 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Dålig belysning där borta i hörnan. Ser skabbigt ut 
överlag, kan inte sätta fingret på vad det är. 

Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Mer lampor! Om det fanns ett mysigt café så skapar det 
trygghet också.  

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 

Nej 



Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 

anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Nej 

...Eller har du andra idéer om hur du/ni vill 
engageras? 

Jag har själv tyvärr inte tid att engagera mig mer just 
nu, men kanske KB och/eller Sturebiblioteket kunde 
göra något i parken som främjar läsning eller bara 
berättar om KB som ju är lite anonyma för de flesta? 
Även närliggande skolor kunde bjudas in. I Väsby 
centrum fick skolbarnen t ex dekorera en vägg för 
jättemånga år sedan, kul att lämna ett avtryck. Teater- 
och sportföreningar skulle kunna ha evenemang. Jämför 
med den där sportdagen de har i Hagaparken där barn 
får prova på olika sporter, något liknande fast i mindre 
skala, då skulle lokala sportföreningar kunna komma 
och ha prova på.  

Övrigt Bra initiativ med detta, jättefint att involvera invånare 
så här � 

 

18.  
Datum 2016-10-24 12:22 
På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Hundrastgården: mer "fasta" redskap (agility-liknande) 
Utegym: Finns ett bra i Strängnäs i metall "Sinnenas 
trädgård" skulle kunna skapas här - dofter, ljud, känsel 
m.m. 

 

19.  
Datum 2016-10-23 17:43 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Skateboard 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Mycket är bra.  
 
Men kvällsbelysningen av den långa betongklumpen blr 
vara bättre, så att den går att nyttja även eftermiddagar 
under hösten.  
 
Och rampen behöver byta skivor osv.  

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 

förbättrades? 
Mer lampor!  
 
Bättre ramp! 
 
Och sätt fast railet i marken! 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Skatebord tävling.  
 
Mer lampor.  
 
Mera saker att åka skateboard på. En betong bowl. Eller 
vissa betongramper längs med läktaren eller kanter av 
ytan.  

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 

som inspiration? 

Nej.  

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

8 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? För mörkt på kvällarna.  



Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Lampor!  

Vill du eller din förening vara med i det 

fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 

verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 

verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Nej 

...Eller har du andra idéer om hur du/ni vill 

engageras? 
Inte i nuläget. 

Övrigt Tack för en fin enkät! Hoppas på utveckling!  

 

20.  
Datum 2016-10-24 15:52 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 

transportera mig) 

Promenad med hund och notion 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Det är fint o vackert. Men det saknas en finare 
restaurang och finare byggnader för kultur. Genomtänkt 
arkitektur. Bort med de skräpiga skjulen! Det ser 
förfärligt ut och är skräpigt och ohygieniskt. 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 

förbättrades? 
Allt är ganska fint med växter o träd. Men de 
restaurangbyggnader som finns är väldigt fula och 
skräpiga. Riv dessa skjul de passar inte alls in i en så 
vacker park. Bygg ny restaurang som är öppet året runt 

med dels finare restaurang och dels en bar/café. Och en 
utställningshall för konst och bio mm. Mycket glas så 
man kan njuta av omgivningen. Kan vara flera hus med 
olika kulturella aktiviteter. 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 

m.m.) 

Utställningar, finare restaurang öppen året runt, biograf, 
dans, utomhusscen  

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Central Park i New York. 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 

att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

7 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Fortfarande för mörkt på kvällarna. 
Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Böttre belysning och öppen restaurang/ cafeer, fler 
byggnader ger också mer människor i rörelse vilket blir 
tryggare. 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 

verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Nej 



Bidra med praktiska insatser? 
Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 

verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Nej 

...Eller har du andra idéer om hur du/ni vill 

engageras? 
Samarbete med de mycket fina o bra restaurangerna 
runt omkring Humlegården och någon arkitekt som kan 

ta fram en plan på nya byggnader med olika aktiviteter. 
Utställning, restaurang, café, biograf? 

 

21.  
Datum 2016-10-25 15:46 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 

skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Vi bor på Valhallavägen, besöker hundrastgården med 

vår hund och lekparken med våra barnbarn och det är 
även för övrigt vår favoritpark speciellt vår- och 
sommartid.  

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Det skulle vara trevligt både för hundarna och oss 
hundägare om det fanns lite mera träd och/eller buskar i 
rastgården + bänkar och ett bord. Det är så kalt, finns 
inget att hitta på.  

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Lite liknande Hundens Hus på Djurgården har på sin 
uteplats, aktiveringsutrustning. Problemet är förstås att 
det lätt kan förstöras och stjälas.  
Lekparken är väldigt bra, önskar ingen förändring där.  

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Utställningar och kurser. Utegym. 
Utebiograf och teater sommartid.  
Advent- jul- och luciaarrangemang. 
Hundutställning. 

 
Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 

som inspiration? 

Ang hundrastgården: se hur Hundens Hus, Djurgården 
har ordnat det.  

 
På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

5 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? På dagarna känner jag ingen otrygghet, men på kvällar 
och nätter skulle jag inte våga gå där. 

Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Mer belysning. Aktiviteter kvällstid. Att polisen 
patrullerar där med jämna mellanrum.  

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 

Ja 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Ja 

Övrigt + Min sambo  

 



 

22.  
Datum 2016-10-24 21:53 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Har tvillingar, 10 år, pojke och flicka. Vi spelar fotboll, 
basket, åker skateboard, leker på skateboard rampen, 
hoppar längd, springer 60 meter... 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Dåligt upplyst på kvällen. Även vägen dit/hem i parken. 
Mycket är gjort för pojkar-var ska flickor vara och göra? 
De leker på skateboardrampen-där blir man inte blöt 
och smutsig som på gräset.  

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Tennisbana på hundrastgården! Gratis tennis som alla 
kan få boka. Underhåll av linjer på fotbollsplan och 
löparbana. 2 stora trampoliner, studsmattor, kan läggas 
norr om fotbollsplanen, det gillar alla åldrar (och 
flickor). Klättervägg och mindre utegym för ungdomar 
(ej för stora gymredskap som ingen kan nå eller 
använda). Parcour och lite klätterlianer/hängbroar 
mellan träden vid skateboardplanen. Basketplanen tas 
ofta över av skateboardåkare, så kanske en skiljekant 
där. En stor skulptur som är klättervänlig, en stor Niki 
de Saint Phalle som alla barn kan ha kul på och vuxna 
tycka är intressant.Minska trafiken på Sturegatan, 
Karlavägen, Engelbrektsgatan. Sänka hastigheterna till 

20. Förbjuda hundar i parken. Färre råttor. 
Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Om en parcour del anläggs kan en parcourtränare 
bjudas in någon dag, liksom baskettränare, 
skateboardlärare, gymnast för trampolin, osv. Alltid 
bemanning i humlanhuset så ungdomar/barn kan låna 
bollar och utrustning och någon som har koll på läget. 
Anordna tennisturnering. Klättertävlingar. Humlans 
sportdag. osv Öppna föreläsningar på Kungliga om 
Stockholms historia. 

Finns det någon annan plats/park som du 

tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Park Morceau i Paris. Andra parker med tennisbana.  

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

8 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Efter mörkrets inbrott skulle jag aldrig sätta min fot i 
närheten av Humlegårdsparken (=0). Otroligt dåligt 
upplyst. Se till att skaffa cykelbana på Engelbrektsgatan 
och Sturegatan så att cyklister slapp använda Humlan 
för säkrare väg. Fotbollsplanen där större killar och gäng 
kan samlas-därav bra med några vuxna som kan ha 
uppsyn över den delen av parken. Gamla träd som kan 
falla. Hundar som attackerar. 

Vad tror du skulle behövas i parken för att 

öka känslan av trygghet? 
LJUS. Vuxna.Regler kanske skall stå tydligt på 
Humlanhuset och fotbollsplanen. Vad gäller på 

fotbollsplanen-kan den abonneras?-man vet inte vad 
som gäller. Polisbesök på cykel/till fots (ej i bil). 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Arrangera aktiviteter? 

Ja 

Vill du eller din förening vara med i det 

fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 

Ja 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 

Nej 



verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 
...Eller har du andra idéer om hur du/ni vill 
engageras? 

Göra modeller hur aktivitetsområdet skulle kunna 
utvecklas.  

Övrigt Skridskobana på vintern. På tennisbanan. Utan musik 
dock.  

 

23.  
Datum 2016-10-20 11:07 
Hur ofta besöker du platsen idag? En gång i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 

transportera mig) 

Koppla av och hänga med världens snällast personel! 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Ingenting, förut var det mycket bråk, men de senaste 
veckorna har det varit cool lugnt. 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Kanske... Nej jag skoja allt är perfekt! Ja, men kanske 
godis att köpa! Ungdomar älskar ju godis så det är en 
bra investering. 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Nej för fan! Detta är en ungdomsgård inget panssionat! 

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Nej! 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

8 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Personalen är inga att jidra med! Det är därför! 
Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

3 polisbilar, 4 civilpoliser gömda inne i huset (tex under 
borden). Möjligtvis försvarsmakten som kan avvakta på 
taket. Och Arvids hund Leto gömd på toan. 

 

24.  
Datum 2016-10-16 19:07 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 

skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Leker med barn. Cyklar. Fotboll. Skateboard  

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Ser kanske lite avskalad och institutionellt ut.  

 
På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Mer ljus är alltid trevligt. Inte dåligt idag men kan alltid 
bli bättre.  
Baksidan av huset vid skateparken skulle kunna bli 
trevligare. Är det ett skyddsrum eller garage vid 
skateparken ? Ser väldigt sovjetiskt ut.  

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Utomhusbio på sommarkvällar vid skateparken! Gärna 
med blandat barnfilm och vanlig film.  
Fotoutställningarna vid nybroviken ger både ljus och 
kultur. Vore trevligt med liknande. Kanske med utdrag 
från bibliotekets sällsynta böcker för att anknyta till KB.  

 
Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 

som inspiration? 

Vet ej. Men jag gillar humlan.  



På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

9 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Känner mig trygg men undviker att gå genom park när 
det är mörkt. Ingen speciell anledning. Gäller alla 
parker.  

Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Belysning.  

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 

fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 

Ja 

Vill du eller din förening vara med i det 

fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Nej 

...Eller har du andra idéer om hur du/ni vill 
engageras? 

Om ni gör utomhusbio i parken hjälper jag gärna till på 
något sätt. Skulle även kunna tänka mig vara drivande i 
detta.  

Övrigt Bor precis bredvid skateparken. Nöjd med detta 

 

25.  
Datum 2016-10-16 19:05 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Cykla, Åka skateboard och leka med barnen. 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Jag gillar att det är varierad ålder på besökarna. Dålig 
belysning vilket märks av från september till mars. Våra 
barn älskar skateparken. Och det är toppen att den lilla 
ytan finns. För oss är inte att åka till Årsta eller 
fryshuset ett alternativ. 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 

förbättrades? 
Ljusinstallationer. Ev en kiosk eller ett kafé vore mysigt. 
Bökigt att behöva lämna parken för att köpa saft eller 
vatten till barnen. Vore mysigt med mer konst i parken. 
Och en bättre basketboll plan som inte krockar med 
skateparken. 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Vi är i humlan varje dag.  

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Vondelpark i Amsterdam är en favoritpark. Men även 
Stadsparken i Lund är toppen. 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 

att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

7 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Bättre belysning hade klart hjälpt. Jag går aldrig själv i 
parken när det blivit mörkt. Tråkigt också med så 
mycket råttor. Känns ohygieniskt. 

Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Parkrangers. Belysning. Alkoholförbud. 

Vill du eller din förening vara med i det Ja 



fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Arrangera aktiviteter? 
Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 

Ja 

Vill du eller din förening vara med i det 

fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Nej 

 

26.  
Datum 2016-10-17 11:12 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 

transportera mig) 

Jag promenerar genom parken varje dag till och från till 
jobbet. 
 
Jag nyttjar konstgräsplanen minst en gång i veckan till 
bollteknikträning. 
 
Jag nyttjar grusgången bakom Humlanhuset till 
intervallträning (löpning). 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 

idag? 
+ Belysningen i ungdomsparken. 
+ Välstädat. 
+ "Ordning". 
+ Skaterampen + tillhörande öppna ytan är väldigt 
populär bland kidsen. 
 
- Löparbanan bakom Humlanhuset är hal och rent 
livsfarlig att springa på. Beläggningen måste göras om, 
grus kanske? Området, framförallt i nordvästra hörnet, 
är väldigt mörkt och måste belysas för att folk ska 
"våga" sig dit. Kanske i kombination med ett litet 
utegym!? Tack vare mörkret så är detta en helt 
outnyttjad yta.  
- Ingen spelar basket! Beläggningsgraden på 
basketplanen är obefintlig. Ytan kan nyttjas bättre.  

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 

förbättrades? 
Anlägg en beachvolleybollplan på platsen där 

basketplanen är idag (det går till och med att anlägga 
två planer, i nordsydlig riktning, om man tjuvar ca 2 
meter från den öppna asfaltsytan). 
 
Jag skickade in ett medborgarförslag sommaren 2013 
(Medborgarförslag Dnr. 2013-622-1.2.4.) där jag 
föreslog att det anläggs en beachvolleybollplan i 
anslutning till Humlegårdens ungdomspark. Argumenten 
jag anförde då håller än idag!  
 
Tilläggas kan göras att i och med ombyggnaden av 
beachvolleybollplanerna på Gärdet så togs det bort 2 
planer till fördel för en beachsoccerplan (som jag aldrig 
setts användas sedan den blev klar...). 
 
Att ersätta den oanvända basketplanen i Humlan med 
en beachvolleybollplan skulle inte påverka parkens 
befintliga utformning och dess unika kulturhistoriska 
värden. Snarare tvärtom!  
 
Då beläggningen på Gärdets beachvolleybollplaner är 



skyhög (det är svårt att få en tid!) så skulle det 
innebära mer liv och rörelse i Humlan med en ny 
beachvolleybollplan.  

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

N/A 

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

De nya beachvolleybollplanerna på Gärdet. Gänget som 
utformade planerna och valde utrustning kan säkert 
bidra igen. 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

6 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Väldigt lite folk i området på kvällarna. 

 
Jag är ganska trygg i mig själv så jag har inga större 
problem med vare sig mörker och ensamhet. Men 
eftersom jag är i princip ensam i området på kvällarna 
så är jag övertygad om att jag inte delar den tryggheten 
med andra medborgare. 

Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Bättre belysning samt något mer som drar dit besökare.  

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Arrangera aktiviteter? 

Ja 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 

verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 

Ja 

Vill du eller din förening vara med i det 

fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Nej 

 

27.  
Datum 2016-10-18 17:00 
Hur ofta besöker du platsen idag? Någon gång i månaden 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 

skateboard, för att träna, koppla av, för att 

transportera mig) 

promenerar eller cyklar igenom parken. Tillbringat 
många skolktimmar där i ungdomen. Har lunchat och 
solat där ibland. Har vissa perioder besökt hundgården.  

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Trevligt att promenera där - det är en lunga precis 
bredvid där shopping- och nöjescity börjar. 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Lite fler sitt grupper, kanske en miniscen för Parkteatern 
och liknande verksamheter.  

Vad skulle göra att du ville besöka parken 

oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Gärna både aktiviteter och utställningar (som man 
ibland har på Nybroplan) 

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Kan inte komma på; men gärna mer av allt 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Kvällstid är det inte så kul att gå igenom parken (eller 
alls vara där). Mer belysning + spotlights på statyer och 
byggnader 

 
Vad tror du skulle behövas i parken för att Belysning + fler aktiviteter där olika tider på dygnet 



öka känslan av trygghet?  
Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 

verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Bidra med praktiska insatser? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Medverka och hålla i aktiviteter på 

arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Ja 

Övrigt Bor snett emot Gustav Adolfsparken som gärna får 
efterhållas bättre, rensa från skräp och råttor oftare. 

 

28.  
Datum 2016-10-18 11:21 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 

transportera mig) 

promenera med hunden 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 

idag? 
För mörkt, för många träd, ingen servering 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Färre träd, bättre belysning, cafeer 

Finns det någon annan plats/park som du 

tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Tessinparken 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

4 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? För mörk, vågar inte besök när det är mörkt ute. 
Vad tror du skulle behövas i parken för att 

öka känslan av trygghet? 
bättre belysning, färre träd 

Vill du eller din förening vara med i det 

fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 

arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Nej 

 

29.  
Datum 2016-10-16 12:55 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 



Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

går genom parken 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

önskar utegym i nv hörnet 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

6 

Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

lite bättre men anpassad belysning, typ 
Luxenburgparken i Paris 

 

30.  
Datum 2016-10-14 10:07 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

För att promenera, slappna av och inte minst för att 
njuta av de gamla träden på platsen - den stora eken 
och linden och dessutom den lilla bokskogen, ja alla träd 
som finns på platsen. 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Bra: de stora gamla träden, alla träd, karaktären av liten 
"botanisk trädgård" särskilt mellan gångvägen och gatan, 
men också på östra sidan av konstgräsplanen.  
Dåligt: plastgräset (det skapar mikroplast som förorenar 
miljön) och att det är för stora hårdgjorda betongytor. 
Löparbanan används i princip aldrig och tar värdefull 
grönyta. Eftersatt underhåll - det behövs någon som är 
ansvarig för platsen och tar hand om den kontinuerligt, 
som i många andra länder! 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

1) Viktigast: utveckla platsens karaktär som "liten 
botanisk trädgård", främst väster om gångvägen, mot 
gatan. Platsen är en förvånande lugn hörna av Humlan, 
vilket bör tas tillvara. Se området som två: dels väster 
om gångvägen och öster om konstgräsplanen (med 
många olika slags träd), dels sportytorna. Utveckla 
grönytorna till en liten "botanisk trädgård" med en 
mångfald nyplanterade träd som ersätter de döda 
almarna, små skyltar som anger trädens namn på 
svenska och latin och ersätt löparbanan med en liten 
naturstig med träflis där man kan gå runt och studera 
träden. Slingan kan gå runt hela det inringade området. 
2) Minska ytan som är hårdgjord. Ta ingen grönyta till 
utegym eller liknande, använd redan hårdgjorda eller 
grusade ytor till det. Varför tas alltid grönytor till 
sportverksamhet? Lägg ett eventuellt utegym eller 

liknande söder om betongplanen, i allén, INTE där det 
finns träd idag. 
3) Anställ några som alltid tar hand om Humlegården, 
som finns där och tar hand om parken varje dag. 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Om de gröna/trädbeklädda delarna av området 
utvecklades till en liten "botanisk trädgård"! Ta hjälp av 
landskapsarkitekter med kompetens inom 
resiliens/ekologi och utveckla området väster om 
gångvägen och öster om sportytorna till en botanisk 
trädgård med mjuk naturslinga.  

Finns det någon annan plats/park som du 

tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Ja, absolut: den lilla trädgården runt tehuset vid 
Etnografiska museet på Djurgården 
(http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamu 
seet/program/japanska-tehuset/) - mycket känsligt 
genomförd. Samt i större skala: Slottsparken i Oslo, så 

väl omhändertagen 
(https://no.wikipedia.org/wiki/Slottsparken).  

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 

9 



alls trygg) 
Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Tryggt: de flesta som besöker platsen har respekt för 

den. 
Otryggt: klotter på Humlanhuset och kring 
sportplanerna.  

Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Ta bort klotter och skräp direkt! Ta hand om parken 
kontinuerligt, anställ en grupp som har ansvar för 
Humlan varje dag, som arbetar där hela tiden.  

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 

verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 

arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Nej 

...Eller har du andra idéer om hur du/ni vill 
engageras? 

Jag vill gärna vara med i de fortsatta diskussionerna om 
hur delar av området kan utvecklas till en liten botanisk 
trädgård med den lilla trädgården runt tehuset vid 
Etnografiska museet på Djurgården som förebild. 

 

31.  
Datum 2016-10-14 12:34 
Hur ofta besöker du platsen idag? Någon gång i månaden 
På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Anlägga skridskobana på vintern och rullskridsko på 
sommaren. Låt någon entreprenör hyra ut skridskor. 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Arrangera aktiviteter? 

Ja 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 

Ja 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Ja 

 

32.  
Datum 2016-10-15 10:19 
Hur ofta besöker du platsen idag? Någon gång i månaden 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 

transportera mig) 

Promenad 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Växtligheten inte mycket krimskrams/tivoli etc. Det ska 
vara rent och fräscht/ välstädat. 

Vad skulle göra att du ville besöka parken Jag har ofta tänkt att det skulle vara bra och 
inspirerande med ett hörn med talarstol/ speakers 



oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

corner som i London där vem som tycker sig ha något 
att berätta/framföra sin åsikt/ide'. Dock ej ska politiker 
få använda denna plats. Man kan få en begränsad tid att 
tala. T ex 1-5 minuter.  

 
Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 

som inspiration? 

Hyde Park, Central Park 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

3 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Ödsligt tidvis. Skräpigt drar till sig skadedjur. Tiggare 
som sover där/som antastar folk. Tillhåll för kriminella, 
våldsbrott har inträffat. 

Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Polisnärvaro. Mer belysning. Kameraövervakning. 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Arrangera aktiviteter? 

Ja 

 

33.  
Datum 2016-10-14 13:34 
Hur ofta besöker du platsen idag? Någon gång i månaden 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 

skateboard, för att träna, koppla av, för att 

transportera mig) 

Transportera mig, genväg.  

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Mörkt och ödsligt 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Bättre belysning!!!!!!! Trevliga planteringar, belysta 
konstverk. Samt att planen vid humlanhuset är 
vansinnigt dåligt upplyst.  

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 

m.m.) 

Utställning, cafe, liten bar, mer människor, happenings, 
fler och bättre lampor. Öppnare känsla. 

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Tessinparken, rosendahls trädgård, den höga "high-
linen" parken som finns även i Paris - en gångväg med 
växter och ljus.  

 
På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

1 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Fåniga lampor som inte lyser. Lys upp och gör det 
möjligt att stanna och inte bara skynda igenom. Täta 
buskar.  

Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Konst, människor, en affärsrörelse av typen gateau som 
lockar människor att köpa bröd och fika alla tider på 
dygnet.  

 

34.  
Datum 2016-10-20 10:38 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Jobbar, promenerad, koppla av, parkleken. 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen Stort och grönt område. Finns mycket att göra, men 



idag? även för att koppla av.  Dåligt: Belysningen på kvällar. 
På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Belysningen på kvällar och helger. Spontan idrottsplats, 
med mjukare underlag för t.ex. parkour, freerunning.  
Skateparken bör rustas upp - förnyas. 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Flera Open air-aktiviteter, levande musik, uppträdande 
m.m. 

Finns det någon annan plats/park som du 

tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Vasaparken. Skytteholmsparken. 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

7 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? På kvällar och helger. 
Vad tror du skulle behövas i parken för att 

öka känslan av trygghet? 
Belysning. Aktiviteter som varar längre in mot kvällen. 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Arrangera aktiviteter? 

Ja 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 

Ja 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Medverka och hålla i aktiviteter på 

arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Ja 

 

35.  
Datum 2016-10-20 08:42 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 

transportera mig) 

För att umgås med mina sex barnbarn 0-12 år gamla - 
leka, pic nic och ha allmänt trevligt tillsammans. 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Trots cykelförbud är ingen som ser till att förbudet 
efterlevs. Att låta cyklister jaga bort barn, gamla, 
motionärer m fl fotgängare från trottoarer, parker och 
gågator minskar inte bilismen.  

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Anlägg skridskobana i Humlegården. Förr fanns det en 
på gräsmattan där det nu finns en vattenspridare 
sommartid. Runt banan fanns små stugor där man 
kunde sätta på sig sina skridskor. Det fanns även 
skridskobana på den inhägnade fotbollsplanen. En 
skridskobana men och en utan klubbor skulle locka 
såväl äldre som yngre barn och även vuxna. 
Se till att få bort alla cyklister från Humlegården. Inte 
tillåts bilarna gena tvärs genom parken för att komma 
fortare fram. Det finns gator runt parken där det går 
utmärkt att cykla. Alla trafikanter är skyldiga att visa 
varandra hänsyn så både bilister och cyklister måste 
anpassa hastigheten till rådande förhållanden och följa 
de regler som finns. 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Skridskobana gärna skridskobanor samt inga cyklister. 
Det är inte lätt att lära barn följa regler när de hela 
tiden ser vuxna som bryter mot dem och inte visar 
hänsyn. 
Ta bort cykelbanan på Karlavägen nedanför Floras kulle. 



På den trottoaren är omöjligt att mötas och livsfarligt att 
gå med barn. 
Övervaka trottoaren och gågator (te x allén på 
Karlavägen) så att vi slipper cyklister bland gående. 

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Vasaparken. 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Cyklister och hundar som inte är kopplade. 
Vad tror du skulle behövas i parken för att 

öka känslan av trygghet? 
Ordentliga anslag där det tydligt står vad som gäller. 
Tyvärr tror jag att det behövs vakter som ser till att de 
regler som finns följs. Gärna poliser som bötfäller de 

som cyklar.  
Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 

verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Nej 

...Eller har du andra idéer om hur du/ni vill 

engageras? 
Enkäter som denna är bra för t ex mig som inte har 
praktisk möjlighet att delta aktivt. 

Personuppgifter - Övrigt Vill vara anonym eftersom jag har barnbarn i området 
och cykelmaffian är stark och hänsynslös. På 
trottoarerna runt Humlegården kör man rally kors och 
tvärs helt utan tanke på människor. 

 

36.  
Datum 2016-10-20 10:59 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Jag går ofta igenom för att transportera mig genom en 
oas. Varje dag går jag på utsidan utefter 
Engelbrektsgatan. 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 

idag? 
Humlegården är en underbar plats. Stora härliga 
trädplanteringar. En lunga. Trevligt häromåret var 
guidningen som handlade om träd och buskar. Men - 
någon typ av plattläggning på gångvägarna vore 
toppen! När det är torrt ute dammar det så man är 

alldeles grå på benen. När det regnar eller snögloppar är 
vägarna som en lervälling. Och - detta är jag angelägen 
att framhålla - varför ser ingen till utsidan mot 
Engelbrektsgatan. Jersminbuskarna är inte tuktade på 
flera år. Snart kan man inte gå 2 personer i bredd. 
Grenar hänger ner så man får ducka. Brännässlor och 
tistlar växer som kantväxter. Hemskt. Det är så tråkigt 
att ingen bryr sig. Har kontaktat socialförvaltningen 
utan resultat. 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 

m.m.) 

Bra att man satsar på ungdomsgrejer men glöm inte att 
det finns folk över 15 år i världen. En damm vore fint. 
Saknar vatten. 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Kväll/natt = 0 trygg. Dag = 10 trygg. Dagarna är 
heltrygga. När det är mörkt skulle jag inte drömma om 
att gå igenom. 



 

37.  
Datum 2016-10-20 11:03 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Kul 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Bra 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 

förbättrades? 
Biljard 

Finns det någon annan plats/park som du 

tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Nej 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

10 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Säkert 
Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Vet ej 

 

38.  
Datum 2016-10-20 11:01 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 

skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

För att vara i Humlanhuset 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Det är bra att det finns en ungdomsgård. Det borde vara 
öppet oftare. 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Att Humlanhuset var öppet mer dagar. 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 

oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Att Humlanhuset var öppet oftare. 

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 

som inspiration? 

Nej 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

10 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Vet ej 
Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Vet ej 

 

39.  
Datum 2016-10-19 20:33 
Hur ofta besöker du platsen idag? Någon gång i månaden 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 

skateboard, för att träna, koppla av, för att 

transportera mig) 

Min dotter åker skateboard och leker där.  

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Rampen är bra. Att det finns personal och ibland grillas 
korv osv känns tryggt för ungdomarna.  

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Möjlighet till fler aktiviteter skulle locka fler.  



Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

UTEGYM! 

 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

7 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Inte jättebra belysning 
Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Mer belysning 

 

40.  
Datum 2016-10-18 17:15 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Jag promenerar i parken och passerar platsen på vägen 
ner till stan. 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Humlan är fantastisk. Enda nackdelen är cyklisternas 
framfart på gångarna. Jag utnyttjar inte platsen direkt. 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 

förbättrades? 
Platsen är bra som den är. 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Jag besöker parken i stort sett dagligen och blir på gott 
humör varje gång. Kanske lite mindre nerskräpning, 
färre cyklister och stopp för flera nyupptrampade stigar 
på gräsytorna.  

Finns det någon annan plats/park som du 
tycker om, och som du vill att vi använder 

som inspiration? 

Humlan är unik, en stor tillgång mitt i stan. Låt den 
förbli park och hindra att den går samma bedrövliga öde 
tillmötes som Kungsträdgården! 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 

alls trygg) 

9 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Någon enstaka hotfull person sena fredags- och 
lördagskvällar 

Vad tror du skulle behövas i parken för att 

öka känslan av trygghet? 
Några enstaka patrullerande poliser 

...Eller har du andra idéer om hur du/ni vill 
engageras? 

Jag uppskattar att ibland få information om parken och 
möjlighet att komma med synpunkter på den. 

 

41.  
Datum 2016-10-18 17:05 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 

transportera mig) 

Promenerar med hund 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Roligt se på aktiviteter, synd inte cafeet kunde vara mer 
öppet för andra så man kunde köpa med kaffe tex utan 
att vara ungdom i klubben 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Saknar boulebanor så äldre mixades in. Obs även yngre 
kan börja med boule! Helst mer än 1 bana så man kan 
ha turnering. Fler bänkar så inbjuds att sitta och titta. 
En tennisbana vore kul, paddletennis! 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 

m.m.) 

Kafe. Som i tessinparken. Boulebanor. Tennisbana. 
Bikupor. Infoträffar om stadsdelens historia, 
utomhuskör regelbundet, hundkurser, oficiella picnicarr, 
utomhusteater/musik, jazzband typ brunnsmusik 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 

att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

8 



Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Gillar ej gäng utanför husets baksida mot 
engelbreksgatan. Lite mörkt där och färre vuxna. 

Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Belysning. Tillåt ej övernattning som sker och matrester 
som samlas. Ha ett gäng Humlegårdens värdar som går 
runt och fixar och pratar. Berättar var man slänger 
skräp till alla som bara släpper allt efter grillning o 
picnicar. Inte vakter, utan positiva värdar. 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Bidra med praktiska insatser? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 

fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Nej 

...Eller har du andra idéer om hur du/ni vill 
engageras? 

Ha en facebooksida med aktiviteter som informeras om 
där ni kan be om hjälp tex  

 

42.  
Datum 2016-10-18 18:48 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Framförallt promenerar jag i Humlegården, men skulle 
under sommarhalvåret kunna vistas där mer om parken 
kändes mer inbjudande. 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Idag känns hela Humlegården för dåligt belyst och 
därför otrygg när det är mörkt ute.  

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Bättre gatubelysning, ökat fokus på renhållning, 
fräschare bänkar. 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Aktiviteter etc. är mindre viktigt. Satsa hellre våra 
skattepengar på trygghetsåtgärder såsom bättre 
belysning, bänkar, soptunnor och allmän renhållning så 
att man sommarhalvåret kan ha picknick och utan 
problem sitta i gräset. Ett riktigt lyft för hela 
Humlegården vore att ta in någon entreprenör som kan 
driva ett trevligt café/kiosk med en liten uteservering. 

Finns det någon annan plats/park som du 

tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Humlegården borde vara Stockholms Central Park. 
Inspiration finns att hämta såväl därifrån som från 
Luxembourgträdgården och Tuilerierna i Paris. I 

Stockholm kan viss inspiration hämtas från Mosebacke, 
Nytorget och Axelspark på söder samt kajen utanför 
Grand Hotell, men tyvärr lever flera av parkerna i 
Stockholm inte upp till sin fulla potential.  

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

7 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Framförallt känns Humlegården dåligt upplyst. 
Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Belysningen, som nämnt, men ev. även en översikt av 
planteringarna. 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det Nej 



fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 
Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Nej 

Övrigt Jättebra initiativ att detta arbete har påbörjats!  

 

43.  
Datum 2016-10-19 13:05 
Hur ofta besöker du platsen idag? Flera gånger i veckan 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka 
skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 

Jag går igenom Humlegården varje dag, med eller utan 
hunden. 

Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 
idag? 

Det är vackert! 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Bättre underhåll på gångvägar, som under regniga 
perioder är bara en massa lera. 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 
oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Odlingslådor! Samt aktiviteter som tai-chi, yoga 
gymnastik utomhus under varma tider. 

Finns det någon annan plats/park som du 

tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Möjligtvis Rålis 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 

att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 
alls trygg) 

5 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? Det är väldigt otryggt där på kvällen. Jag går aldrig 
genom parken på kvällarna längre. Inte ens tidigt på 
kvällen. Min son var till och med knivhotad och rånad kl. 
22.30 på en sommarkväll i Humlan för några år sedan! 

Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Mycket mer belysning! Samt kvällsaktiviteter.  

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 

verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Arrangera aktiviteter? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 

verksamheten på området? Vill du/ni... - 
Bidra med praktiska insatser? 

Nej 

Vill du eller din förening vara med i det 
fortsatta arbetet med att utveckla 
verksamheten på området? Vill du/ni... - 

Medverka och hålla i aktiviteter på 
arrangemang som stadsdelsförvaltningen 
anordnar? (t.ex. nationaldagsfirandet) 

Nej 

 

44.  
Datum 2016-10-18 22:07 
Hur ofta besöker du platsen idag? Någon gång i månaden 
Varför besöker du platsen? (t.ex. för att åka För att transportera mig. 



skateboard, för att träna, koppla av, för att 
transportera mig) 
Vad tycker du är bra/dåligt med platsen 

idag? 
För mörkt och enslligt. 

På vilket sätt skulle du vilja att platsen 
förbättrades? 

Fler sittplatser, men inte bakom buskage. Det blir för 
mörkt och skrämmande. Bätre belysning runt hela 
området. 

Vad skulle göra att du ville besöka parken 

oftare än idag? (aktiviteter, utställningar, 
m.m.) 

Ha några sköna sittplaser och intressanta aktiviteter att 
sitta och titta på.Utegym,redskap plaserade så, att 
större barn kan leka skeppsbrott" om så önskas- hänga, 
kasta sig,hoppa osv. Kreativhörna med Lärare-stafli-

penslar och intresserade ¨konstnärer¨.Motiv finns i hela 
Humlegården. Ev. Konstutställning 

Finns det någon annan plats/park som du 

tycker om, och som du vill att vi använder 
som inspiration? 

Platsen framför Kungliga Biblioteket. Slänten ner till 
Humlegårdsgatan skulle jag vilja se byggas ut med en 
vattenspegel. Det fullständiga förslaget finns i mitt 
examensarbete vid SLU..Alnarp. Är ni intresserade kan 
ni få ta del av hela mitt examensarbete för prof. Per 
Friberg 

På en skala från 1-10, hur trygg upplever du 
att platsen är? (10 = mycket trygg, 0 = inte 

alls trygg) 

5 

Vad tycker du är tryggt/otryggt på platsen? För mörkt.Även Humlegårdsgatan framför KB. 
Vad tror du skulle behövas i parken för att 
öka känslan av trygghet? 

Bättre belysning. 

 
...Eller har du andra idéer om hur du/ni vill 
engageras? 

Vara med och bearbeta mina förslag. 

 


