Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för samhällsplanering

Rapport
Sida 1 (6)
2018-04-03

Rapport enkät om Krausparken
Resultat från enkät till besökare i Krausparken, Mälarhöjden,
inför planerna på upprustning av parken

Bakgrund

Krausparken är en grönyta med ett gångstråk mellan Axelsberg och
Mälarhöjden. Parken har brist på underhåll, gångbanan är i dåligt
skick och buskage är överväxta. Parken har dock fina möjligheter
att rustas till ett fint och uppskattat grönstråk. Tanken är att hela
sträckan ska rustas med start hösten 2018.
En landskapsarkitekt har under våren 2018 i uppdrag att göra en
förstudie och analys på hur hela parkstråket kan utvecklas. De ska
även ta fram en förslagsskiss att utgå ifrån i utvecklingsarbetet. Som
underlag för det arbetet gjordes en enkät för få in synpunkter från
boende och besökare i parken.
Enkäten kunde fyllas i på webben under perioden 10 mars - 3 april
2018. Information om enkäten spreds via affischer i parken, via
stadsdelsförvaltningens facebooksida samt i annons och artikel i
lokaltidningarna.
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Vilka har svarat på enkäten?

Totalt 100 personer svarade på enkäten.
Av de som svarat besöker de flesta, 68 procent, Krausparken flera
gånger i veckan. Hela 87 procent av dem som svarat besöker
Krausparken minst en gång i veckan.

Åldersfördelningen är ganska jämnt fördelad, se diagrammet nedan.
Den höga stapeln på åldern 25-49 beror på att åldersspannet är
längre (25 år) än de andra åldersgrupperna. Endast fyra personer
under 25 år svarade på enkäten.
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En högre andel kvinnor än män har svarat på enkäten: 61 procent är
kvinnor, 36 procent är män.

Varför besöker man Krausparken idag?

Krausparken idag används framför allt för promenader, både som
rekreation (med eller utan hund) eller som transportsträcka. Många
använder den också för motion, framför allt löpträning men även till
exempel skidåkning på vintern. Parken används också flitigt av
barnfamiljer, som använder lekplatsen och gångvägen.


Promenader: Nästan alla som svarat på enkäten uppger att
de använder parken för promenader. Det kan vara som en
transportsträcka för att ta sig till tunnelbanan eller för att
handla, eller mer som rekreation.



Jogga/träna: Parken används ofta för löpning och annan typ
av träning. 27 av 100 svarande har uppgett att de tränar i
parken.



Rasta hund: 22 av 100 svarande har angett att de använder
parken för att rasta hunden



Lek med barn: 14 av 100 svarande har angett att deras barn
leker i parken och på lekplatsen. Utöver det nämner en del
särskilt att de använder parken som gångväg tillsammans
med barnen, eller att de låter sina barn gå och cykla i parken
för att ta sig till skolan eller kompisar.
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Avkoppling: 10 av 100 svarande anger specifikt att de
använder parken för avkoppling (även om avkoppling och
rekreation sannolikt kan läsas in även i de övriga svaren).



Skidor: 6 av 100 svarande svarade att de åker skidor på
vintern.



Cykla: 3 av 100 svarande anger att de cyklar i parken.
Utöver det finns ett antal som anger att deras barn cyklar
och att det är ett bra ställe att lära barnen cykla.

Bra och dåligt med Krausparken?

Det som de svarande angett att de uppskattar med parken är framför
allt grönskan, lummigheten och lugnet. Att det är en park där man
kan se årstiderna skifta och som är avskild från biltrafiken på
Hägerstensvägen. De som motionerar tycker också att det är bra att
gångvägen inte är asfalterad. Lekplatsen verkar vara uppskattad,
även om några nämner att den är sliten och bör rustas upp. Några
nämner också boulebanan och vill att den ska vara kvar.
Det man tycker är dåligt med parken idag är framför allt att
gångvägen är mycket dåligt underhållen med lera och vattenpölar
när det regnar. Det näst vanligaste klagomålet gäller belysningen.
Parken är dåligt upplyst, framför allt delen närmast Axelsberg, där
en del upplever parken som otrygg när det är mörkt. Många av de
svarande nämner också att parken är sliten i allmänhet, till exempel
vad gäller klotter och skötsel av buskar och växter. Några nämner
också att det är för få sittplatser och papperskorgar.
Förslag till förbättring

Förslagen som kommit in är många och de skiljer sig åt på flera
olika sätt. De mest önskade förslagen handlar om 1) Aktiviteter, till
exempel utegym, fler lekmöjligheter och platser för annan fysisk
aktivitet, 2) Gör parken finare med nya växter, buskar och träd, bra
belysning och fler mysiga sittplatser, och 3) Rusta upp det som är
slitet, framför allt gångvägen, men även lekplatsen, klottret osv.
Utegym och fysisk aktivitet: Hela 33 svarande nämner utegym som
förslag. Dessutom är det 15 personer som nämner andra möjligheter
till fysisk aktivitet, till exempel platser för boule, skateboard,
basket, padel och parkour. Hundrastgård är ett annat önskemål från
fem av dem som svarade. I det här sammanhanget är det intressant
att också nämna de som uttryckligen inte vill ha den här typen av
aktivitet i parken. Nio svarande har på något sätt sagt att parken är
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bra som den är, att lugnet bör bevaras och någon är direkt kritisk till
tanken på utegym.
Cyklar är också en fråga där de svarande har olika åsikter. Några
har mycket bestämda åsikter om att cykling inte bör tillåtas i
parken, medan andra tycker att cykling ska underlättas. Några
förslag som gäller cykling inbegriper även Hägerstensvägen och
möjlighet till säker cykelbana där.
Rusta upp befintligt/gör parken finare: Att upprustning av
gångvägen bör prioriteras är de svarande eniga om. Den är lerig och
full av vattenpölar. Några nämner specifikt att de inte vill ha asfalt.
Belysning är en annan fråga som står högt på önskelistan, särskilt i
den smala delen närmast Axelsberg, eftersom den upplevs som
mörk och otrygg på kvällarna. En person har motsatt uppfattning
och vill absolut inte ha belysning, eftersom det är det enda stället i
trakten som inte är upplyst på kvällen och man kan se stjärnor där.
Nio personer nämner någon typ av avskärmning mot
Hägerstensvägens trafik, antingen buskar eller staket för att öka
säkerheten.
Hela 41 svarande nämner särskilt växtlighet – träd, buskar och
blommor – i sina förslag till förbättring. Man vill att det ska se
trevligt ut och skötas om. Flera önskar ätbara bär, fruktträd och
fläder. Blommor och dofter är andra vanliga förslag. Några nämner
fjärilsrestauranger och insektshotell.
Fem personer nämner önskemål om möjlighet till stadsodling i
parken.
Mer sittplatser är ett vanligt önskemål (23 personer nämner det).
Det gäller både för att vila under promenader och med bord, till
exempel för picknick. Papperskorgar är också något man vill ha fler
av. Några nämner gemensamma grillar som ett önskemål.
De som nämner den befintliga lekplatsen tycker oftast att den är fin
men att den behöver rustas upp. Ett förslag från familj med barn
med funktionshinder är en gunga som går att ligga i och möjligheter
att lukta och leka i rullstolshöjd. Fler möjligheter till lek än på
lekplatsen föreslås också, till exempel en inte nudda mark-bana.
Tio personer nämner konst, till exempel någon skulptur, som ett
önskemål. Några nämner Hertha Hilfons skulptur, som de anser nu
inte har en bra placering utanför tunnelbanan.
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Flera lyfter förslag om att ha områdets historia som tema i parken,
och några nämner specifikt parkens spårvagnshistoria. En person
föreslår namnändring till Spåret eller Spårvagnsparken.
Andra aktiviteter:
I Krausparken arrangeras Mälarhöjdsfesten varje vår med
underhållning, det lokala föreningslivet och ett motionslopp i
parken. Mälarhöjdsföreningens styrelse svarar att de är särskilt
angelägna att plats för en scen med sittplatser framför ska finnas
även i fortsättningen. Några som svarat nämner att det är viktigt att
kunna fortsätta med det. Det finns också förslag på andra typer av
aktiviteter, till exempel möjlighet till loppis, julmarknad,
julgransförsäljning. Någon typ av försäljning/caféverksamhet är ett
annat önskemål, till exempel glasskiosk på sommaren eller plats för
foodtrucks.
Fyra personer nämner någon typ av utomhusscen eller trädäck, där
man kan ha aktiviteter som uppträdande, dans eller yoga.
Skillnader i svar beroende på bakgrundsvariabler?

Önskemålen om förbättringar skiljer sig vid en snabb översikt inte
åt beroende på om det är kvinnor eller män som svarar. Skillnader
kan dock märkas utifrån ålder, där vi kan se att intresset för utegym
och andra aktiviteter minskar med stigande ålder. Bland de som är
över 65 år överväger önskemålen om grönska, lugn och en bra
gångväg, men det finns även äldre som vill se utegym och plats för
aktiviteter.

