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Sammanställning Medborgardialog om 
Medborgarhuset, 5 – 6 december 2014 

Under den medborgardialog som fastighetskontoret genomförde 

med anledning av det planerade utvecklingsprojektet för 

Medborgarhuset, lämnade drygt 200 personer in skriftliga 

synpunkter, tankar och idéer om framtiden. Andra människor nöjde 

sig med att muntligen diskutera och få information om projektet.  

 

Tydligt är att medborgarna värnar om biblioteket och Forsgrenska 

badet och att dessa verksamheter skall bli kvar i huset. Många 

efterfrågar också ett café eller liknande i Medborgarhuset.  

 

Sammanfattningsvis var mycket få människor kritiska till projektet 

eller till våra idéer. Tvärtom tycktes medborgarna positiva och 

lugnade av beskedet att biblioteket och Forsgrenska badet skall bli 

kvar i huset. Några oroade sig över att alltför många kommersiella 

verksamheter ska tas in som hyresgäster (att Medborgarhuset ska bli 

en ”galleria”). 

 

Synpunkterna och idéerna har handlat både om husets utveckling 

och om verksamheternas utveckling.  

 

Vad är bäst med Medborgarhuset och viktigt att bevara? 

 Att alla kan komma hit 

 Fritt, mycket som är gratis 

 Öppenheten 

 Gott om personal men ont om övervakning, vakter och 

kameror 

 Isbanan 

 Simhallen + gym/Badet måste vara kvar (54 st) 

 Bra öppettider på badet + att badet inte kostar så mycket 

 Kulturskolan (4 st) 

 Studieförbundet Sensus (2 st) 

 Debaser (4 st) 

 Biblioteket (41 st) 

 Biblioteket är bra men skulle kunna vara större (2 st) 

 Biblioteket är bra men skulle kunna ha bättre vuxenutbud 
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 Biblioteket är fantastisk kulturhistoria. Får inte flyttas till 

Göta källares lokaler.  

 Biblioteket och det ska vara kvar på gatuplan (5 st) 

 Biblioteket är bra, t.ex. teaterkurserna. Mer resurser till 

biblioteket.  

 Se till att biblioteket inte blir ett tillhåll för fyllon och bus 

 Biblioteket, men det kunde vara mer åldersblandat. Ha kvar 

barndelen men resten ska vara vanligt bibliotek med 

läshörnor för alla. 

 Punkt Medis (biblioteket) 

 Bevara allrummet, dvs möjligheten för alla att bara vara på 

biblioteket 

 Att det finns samlingslokaler (2 st) 

 Vår teater (7 st)  

 Själva huset, snyggt/ Fasaden/Arkitekturen (10 st) 

 En byggnad som är som en kulturskatt - alltihop! 

 Fönsterpartierna 

 Husets historik. Alla viktiga detaljer utvändigt och inuti av 

värde för det historiska 

 Bevara den vackra byggnaden och det fina biblioteket 

 Vackra rum 

 Trapporna 

 De tre huskropparna 

 Neonskyltarna 

 Inredningen 

 Hissarna ska behållas som original men gå snabbare än nu 

 Högt i tak 

 Verksamheterna som finns där idag (5 st) 

 Husets profil/ Icke-kommersiell verksamhet/kultur (7 st) 

 Gymnastiksalen/Idrottshallen (5 st) 

 Teatern och att man får komma in när man vill 

 Närhet till T-bana 

 Läget 

 Mångfalden 

 Dans för seniorer 

 Ett bra dansgolv på plan 5 

 En rimlig hyra när vi ordnar danskurser med Senus 

(internationella dansklubben) 

 Trevlig personal 

 

Vad skulle få dig att besöka Medborgarhuset oftare än idag? 

 

Huset 

 En mer tilltalande byggnad 

 En gemensam entré 
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 Känns som ett stängt hus 

 Ingångar från flera håll 

 Mindre betong 

 Snabbare hissar 

 Nyttja taket till en aktiv yta! 

 Solterrass på taket, med staket och solstolar (2 st) 

 Syrénberså på taket, med café 

 Gård på taket 

 Rulltrappa! (3 st) 

 Nytt golv i idrottshallen 

 Bra med idé om entré från T-Bana 

 Mer upplyst hus, med ljus på fasad och i fönster 

 Gör en talarstol i trappan – ett Söders speakers corner. Den 

långa trappan avskräcker i nuläget.  

 Bättre orienterbarhet och tillgänglighet från torget och 

gatorna vore bra 

 Göra entréerna mer attraktiva, som i mer belysning 

 Pilgrimsfalkar på taket 

 Borde vara naturlig samlingsplats på trappan, för tex tal osv. 

 

 

Bad och idrott 

 Event i badhuset 

 Bättre och fräschare gymnasiksal (där man inte kan titta in i 

omklädningsrummet!) 

 En FRÄSCH simhall (2 st) 

 Ett varmare och fräschare bad  

 Vattenbad för rörelsehindrade 

 Fräscha upp badet (2 st) 

 Bubbelpool i simhallen 

 Bättre bassäng för simning på badet. Lek och plask finns på 

Eriksdalsbadet 

 Utöka simhallen med kroppsvård, massage och 

sjukgymnastik. 

 Ha öppet till 22 varje dag (badet) 

 Trampolinhall 

 Gymnastiksal med fler saker, fotbollsmål mm 

 Handbollsmål i idrottshallen 

 Basketplan 

 Fler idrottstillfällen/möjligheter för allmänheten. Det skulle 

locka med idrottsevenemang. 

 Ordna gärna separat vattenrening för bebisbassängen på 

badet, så att inte allt måste stänga vid en ev olycka (2 st) 

 Varmare bad (2 st) 
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Biblioteket 

 Prathörna på biblioketet 

 Upprustat bibliotek som vänder sig till barn. Luma 

biblioteket är en bra förebild men gärna större 

 En mötesplats för alla åldrar, 0-100 år – vi behöver alla 

varandra/Skippa åldersindelningen (2 st) 

 Ut med hyresgästen som finns i planet ovanför biblioteket, 

vidga bibblan och gör gott om plats för alla 

 Bibliotek med mer lekyta och pyssel 

 Utveckla biblioteket så att det blir mer som på Kulturhuset  

 Tidningsavdelning med bekväma stolar på biblioteket. Alla 

äldre känner sig inte välkomna.  

 Större bibliotek  

 Skrivarverkstäder på biblioteket/inte bara konsumera texter 

utan också producera texter (2 st) 

 

Andra utvecklingsförslag  

 

Konst 

 Fler konstutställningar/utställningar (5 st) 

 Konsthall (2 st) 

 

Musik 

 Musik/fler konserter (3 st) 

 Mer musik av alla typer: visaftonar, jazz, klassiskt 

 Ordna musikutbildningar, man ska kunna prova på en dag 

eller helg att göra musik.  

 

Dans 

 Fler dansmöjligheter för äldre (2 st) 

 En danslokal att hyra som inte är för dyr. 

 

Teater 

 Möjligheter för amatörer att hyra en scen. 

 Fler teaterföreställningar (4 st) 

 Föreställningar med Vår teater (3 st) 

 Mer yta till Vår teater 

 Ta in Folkoperan som hyresgäst 

 Gör Södra stadsteatern av Debaser!  

 

Föreläsningar och debatter 

 Författaraftonar som ABF 

 Fler föreläsningar 

 Föreläsningar och kurser om hälsa 

 Jag är här ofta, men mer kultur, debatter och föredrag. 
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Film 

 Visa smala filmer 

 Biograf (2 st) 

 

Kultur, allmänt 

 Mer kultur (2 st) 

 Mer resurser till de olika verksamheterna, till kulturen så att 

den blir mer aktiv. 

 Fler öppna verkstäder, likt Kulturhuset. 

 Mer aktivitet för äldre, t.ex. musik, pyssel, rörelse med 

kropp och själ, dans, lugn stund med en kopp kaffe 

 Fler billiga och öppna kulturverksamheter  

 

Hälsa 

 Man skulle kunna sitta och spela schack någonstans (2 st) 

 Yoga 

 

Medborgarkontor 

 Nyföretagarcentrum och Medborgarkontor, huset ska vara 

det naturliga valet för allt som har att göra med stadsdelen 

(unga, utsatta osv) 

 Medborgarkontor (2 st) 

 

Shopping 

 Gör inte om Medborgarhuset till galleria (4 st) 

 Inte för mycket kommersiell verksamhet  

 Shopping 

 

Mötesplatser 

 Jag besöker Medborgarhuset varje dag men det skulle vara 

kul med mer happenings 

 Fler roliga aktiviteter (4st) 

 Mötesplats mellan flyktingar och svenskar 

 Förbättrade möjligheter för människor inom kultursektorn 

att mötas. Kanske en repititionssal för professionella 

musiker, dansare osv.  

 Ställen att umgås på/En träffpunkt (3 st) 

 Mysiga chillplatser 

 Fler sittplatser där man kan mötas spontant 

 Icke kommersiella träffpunkter, där man kan sitta ner och 

prata och koppla av, gärna för äldre och ensamma 

 

Café etc 

 Café/Billigt café/Caféer (9 st) 
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 Café med böcker 

 Kafé på gatuplan med tidningar 

 Ett prisvärt ekologiskt café 

 Studiecafé 

 Kafé till badet och till biblioteket 

 Kaffe och öl! 

 En restaurang utan alkohol (2 st) 

 Food court 

 Café som drivs av sociala företagare 

 Restauranger 

 Om man kan sitta någonstans och fika och se ut över torget, 

som på Kulturhuset. 

 

Föreningslokaler 

 Att det finns lokaler som föreningar kan hyra för att träffas 

(till rimlig hyra) 

 Fler utrymmen för föreningsverksamhet 

 Det ska vara arbetsplatser på dagtid men föreningstider på 

kvällstid 

 Lokaler som kan hyras av föreningslivet 

 Debaser skulle kunna användas för föreningsmöten på 

dagtid 

 Bra och prisvärda möteslokaler för föreningar att kunna ha 

möten i, gärna också fungerande föreningsservice (dock ej 

för främlingsfientliga grupper!) 

 

Barn och ungdomar 

 Barnvänlig lekyta 

 En mötesplats för småbarnsföräldrar 

 Lekplats eller liknande för barn (3 st) 

 Öppna barnaktiviteter (kvalitet) 

 Fritidsgård/Ungdomsgård (2 st) 

 Mer aktiviteter för barn och ungdomar (2 st)  

 Fler platser på Kulturskolan. Mer och bättre aktiviteter för 

barn 

 Barnteater 

 Ungdomsdans 

 

Ljunglövska salongen 

 Öppna Ljunglövska salongen 

 Öppna upp Ljunglövska rummet för dop och vigslar 

 

Övrigt 

 Studiero 

 Speakers corner 
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 Lyft nationella minoritetsfrågor 

 Skapa en marknadsyta/ ett invändigt torg 

 

Öppettider 

 Att biblioteket öppnade tidigare på helger 

 Om huset hade öppet sent en dag, t.ex. fredag (öppet till 24) 

(2 st) 

 Mer verksamheter som håller öppet på kvällstid 

 Utökade öppettider i huset (2 st) 

 Längre öppettider på badet och på biblioteket 

 Bättre öppettider på biblioteket (2 st) 

 Att biblioteket öppnar tidigare på helger 

 

Medborgarplatsen och kringliggande miljöer 

 Mer grönska runtomkring 

 Bättre trygghet i närområdet – idag Stockholms farligaste 

plats! 

 Att Medborgarplatsen blev säkrare (2 st) 

 Skulle besöka mer om det inte stod akoholister överallt och 

drack alkohol och skräpade ner 

 Baksidan är otrygg 

 Bättre städning på torget utanför 

 Rusta upp platsen, sunkigt 

 Fler träd på torget (2 st) 

 Gärna något som lyfter platsen 

 Göra torget grönare 

 Bajens logga i skridskoisen 

 Livemusik på torget 

 

Information/kommunikation 

 Mer information om vad det finns för aktiviteter och 

verksamheter i huset 

 Mer tilltal till besökare (2 st) 

 Skapa en social yta med tydliga skyltar och budskap 

 Gör huset mer tillgängligt i ett alltmer internationellt 

samhälle, med engelska skyltar 

 

Övrigt 

 Bättre wifi 

 Om man köpte en serie tavlor av mig (Yvonne Lindvall) 

 Lättare att komma åt allting 

 Inte så hög musik efter kl 22. 

 Drogfritt och rökfritt hus 

 Kulturhuset är en bra referens att inspireras av. 
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 Medborgarhuset kan vara för Söder som Stadshuset är för 

Kungsholmen 

 Är faktiskt ganska nöjd. Har jobbat i huset, badat, tränat och 

tagit del av verksamheternas utbud. 

 Olika verksamheter kan kanske samsas om samma lokaler, 

olika tider på dygnet 

 Är redan där mycket ofta 

 


