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INLEDNING
Utsikten från naturmarken vid Konstgjutarvägen

över Bolidentriangeln
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INLEDNING
BAKGRUND

SYFTE

Årstastråket 3 är ett stadsutvecklingsområde
där den befintliga stadsstrukturen
kommer att
omvandlas. Landskapslaget har på uppdrag
av Stockholm Stad, Exploateringskontoret,
tagit fram en barnkonsekvensanalys.
Barnkonsekvensanalysen
kommer, tillsammans
med andra utredningar, fungera som
planeringsunderlag
i kommande detaljplaner.

Syftet med denna barnkonsekvensanalys
är
att se och synliggöra vilka värden, viktiga
platser och utmaningar som finns i och omkring
stadsutvecklingsområdet
Årstastårket 3 ur
barnperspektivet
och ur ett barns perspektiv.

Denna rapport redogör för hur barn och unga ser
på utredningsområdet
utifrån aspekterna:
•
•
•
•

Vilka områden uppskattas och anses
intressanta för respektive målgrupp och
varför?
Vilka områden upplevs som problemområden
eller begränsningar och varför?
Hur ser målgruppen på trygghet och
tillgänglighet?
Vad anser målgruppen saknas inom
stadsutvecklingsområdet?

BARNOCH UTMILJÖN
STYRANDE DOKUMENT
FN:s konvention om barns rättigheter,
Barnkonventionen, antogs av FN:s
generalförsamling 1989 och är ett rättsligt
bindande internationellt avtal som slår fast att
barn är individer med egna rättigheter, inte
föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den
innehåller 54 artiklar. Sex av de 54 artiklarna är
särskilt relevanta för Barnkonsekvensanalysen,
dessa är:
•
•
•

•
•
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•

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och
har samma rättigheter. Ingen får
diskrimineras.
Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta
rummet vid alla beslut som rör barn.
Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin
mening och höras i alla frågor som rör barnet.
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till
barnets ålder och mognad.
Artikel 13: Varje barn har rätt till
yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka
sina åsikter.
Artikel 23: Ett barn med funktionsnedsättning
har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv
och hjälp att delta i samhället på lika villkor.
Artikel 31: Varje barn har rätt till lek, vila och
fritid.

Stockholm Stad arbetar för att integrera barnens
rättigheter i alla verksamheter. I Stockholm bor
och lever närmare 150 000 människor som är
yngre än 18 år och räknas därför, i enlighet med
Barnkonventionens
mening, som barn.
Barn lever under mycket olika villkor och
förutsättningar. En sak har dock alla barn
gemensamt: de har små möjligheter att påverka
sina villkor och föra fram sina åsikter. Stockholm
Stad vill förbättra och stärka barns situation och
uppväxtvillkor. Stockholm ska vara en stad som
lyssnar och tar hänsyn till alla barns behov och
önskemål.
Övriga dokument som styr stadsplaneringen
i
Stockholm som berör barns behov och rättigheter:
•
•
•
•
•

Plan- och bygglagen (PBL)
Riksdagens miljökvalitetsmål
Sociotopshandboken
Stockholms parkprogram
Förskoleplan 2009
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INLEDNING

VARDAGENS UTEMILJÖER
Alla i samhället påverkas av urbanisering men
det finns en grupp som påverkas mer fundamentalt när förändring sker i den fysiska
omgivningen: barnen. Genom att ge barn goda
fysiska uppväxtmiljöer ger man dem också en
plats i staden och samhället (de Laval, 2015).
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Movium är en av de aktörer vars uppgift är
att sprida kunskap om utvecklande miljöer för
barn och unga och vad det är för miljöer som är
stimulerande för barn och unga i det offentliga
rummet. De framhåller vikten av utemiljön i
staden som en plats som ska ge spelrum för
lust, spänning och nyfikenhet. Den ska locka
till utmaningar, lek och uppmuntra och tillåta
unga och barn att utforma och skapa platser och
aktiviteter på deras egna villkor (Olsson, 2008).
De framhäver även att vardagens alla miljöer är
utvecklings-möjligheter
för barn och unga och
ska betraktas som arenor som barn och unga ska
kunna
tillgodose sig.
Utvecklande utemiljöer är de som uppmuntrar
barn att ge uttryck för sin fantasi,
nyfikenhet och utforskarlust. En god utemiljö
är en miljö där barn och unga har tillgång till
fysiska utmaningar, rörelsefrihet och tillgängliga
mötesplatser. Det ska vara en miljö som
uppmuntrar både till spontan och programerad
lek samt en miljö som ger möjlighet för barn och
unga att skapa och forma sina egna platser och
aktiviteter.

LEK
Det naturliga sättet för barn att vara fysiskt
aktiva och röra på sig är genom lek. Leken är
en allsidig aktivitet och är en fundamental
del av barns utveckling- emotionellt, socialt
och motoriskt (Björklid, 2005). Vad är det då
som lockar barn att börja leka? Det ska finnas
möjlighet till nya upptäckter, stora ytor, lösa
föremål och spännande krypin. I en sådan miljö
kan barn få utlopp för sin kreativitet och fantasi.
Movium påpekar problemet med brist på platser
för barn att leka, mötas och vila. Detta utgör ett
allt större hinder för lek. Den förtätning som
pågår innebär risker att de miljöer som är bra för
barn byggs bort och ersätts av miljöer skapade för
vuxna (Lenninger 2008).
OLIKA ÅLDRAR - OLIKA PLATSER
I takt med ökad ålder utvidgas successivt
utforskandet av den fysiska omgivningen. Barnen
rör sig längre och längre bort från hemmet. Det
är därför viktigt för de yngre barnen att de har
miljöer i närhet till hemmet och andra platser
de vistas på dagligen som förskola/dagis. För de
lite äldre barnen är det istället viktigt att vara
tillräckligt långt bort för att vara utom synhåll
från föräldrar men tillräckligt nära för att få
tillåtelse att gå dit.
Ungdomars användning och upplevelse av
stadens uterum skiljer sig från de yngre barnens.
De har tillgång till större områden av staden på
egen hand. Ju äldre de blir desto större yta av
stadsmiljön tas i besittning (de Laval, 2015). De
har ett behov av platser där de kan avskärma sig
från vuxna och skola, platser där de kan möta
kompisarna och umgås.

Bildkollage 1. Natur, öppna ytor och programmerade
mötas och utvecklas i.

platser utgör miljöer för barn och unga att utmanas,
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UTREDNINGSOMRÅDET

Årstaskogen

GULLMARSPLAN

ÅRSTA
Grynkvarnsparken
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JOHANNESHOV

Lindeparken

Enskede
Gård
Södermalm

SLAKTHUSOMRÅDET

Årstafältet

Hägersten

Enskede
Figur 1. Flygfoto över området. Stadsutvecklingsområdet

Årstastråket

3 är inom den röda markeringen.
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UTREDN INGSOMRÅDET

Årstastråket sträcker sig längs Årstas södra rand.
Bebyggelse möjliggjordes då Södra länken
anlades och trafikleden Johanneshovsvägen
avlastades och därmed fick betydligt mindre
trafikmängder. Även en större kraftledning
grävdes ner.
År 2003 gjordes ett program för Årstastråket
med förslag till 2000 nya bostäder. Sedan dess
har Stockholm utvecklats och riktlinjerna för
bostadsbyggande ändrats och Årstastråkets
program har reviderats. Årstastråkets tre etapper
rymmer nu sammanlagt ca 3000 nya bostäder
varav ca 1600 i Årstastråket 3 där även en ny
F-9 skola och idrottshall planeras. Den första
etappen, Årstastråket 1, är under uppbyggnad
och inom Årstastråket 2 och Årstastråket 3 pågår
detalj-planearbete.
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Årstastråket 3 är ett stadsutvecklingsområde
där
den befintliga strukturen och innehållet kommer
att omvandlas. Från verksamhetsområden
och
allmän plats till en stadsdel med en stor del nya
bostäder där vissa verksamheter kommer finnas
kvar. Årstastråket 3 innefattar verksamhetsområdena i Bolidentriangeln och längs
Bolmensvägen. Dessa fastigheter ägs idag av fem
olika markägare. Stockholm stad äger övrig mark.
Idag finns det inga boende i området. En
ny struktur med nytt innehåll har potential
att binda samman Årsta, Johanneshov,
Slakthusområdet
och Enskede gård. En stad
med tydliga, trygga och säkra strukturer är bra
för barn och ungdomar. Den nya strukturen ska
vara en bra miljö för de barn och ungdomar som
flyttar in i det nya området samtidigt som den
kan förbättra för de barn och ungdomar som bor i
intilliggande bostadsområden.

FRIYTOR I ÅRSTASTRÅKET
Rapporten Friytor i Årstastråket, dat 2016-0318, redogör tillgången till värdefulla offentliga
friytor enligt den s k Alviksmodellen och mäter
två aspekter. Dels % sociotopyta i analysområdet,
dels antal kvm per boende. Alviksmodellens
rekommendationer
är att det ska vara max 200
meter till ett grönt stråk och till ett grönt rum
(d.v.s en minst 2 000 kvm stor park) från varje
fastighet. Maxavståndet till en mötesplats bör
vara 500 m (d.v.s en minst 10 000 kvm stor park).
Se vidare friyteanalysen.
Rapporten visar att efter den planerade
utbyggnaden i Årstastråket minskar den
sammanlagda sociotopytan från dagens 27% till
23,5% av den totala ytan. Detta är en bra siffra
då rekommendationen
är att ligga på minst 15%.
Att det blir så pass bra beror till stor del på att
delar av Årstafältet och Årstaskogen räknas in i
analysområdet.
Vad gäller antal kvm/boende innebär den nya
strukturen att andelen friyta per boende minskar
från 13 till 8,55 kvm sociotopyta per boende.
Detta är mindre än rekommenderade 10 kvm per
boende.
För stadsutvecklingsområdet
Årstastråket 3 är
siffrorna 22% sociotopyta och 11,8 kvm/boende om
Lindeparken räknas in. Motsvarande siffror om
Lindeparken inte räknas in är 16% sociotopyta
och 8 kvm/boende.
Rapporten visar att bevarade friytor bör uppgraderas med fler sociotopvärden, att barriärer
bör överbryggas för att få sammanhängande
parkstrukturer
och att svaga kopplingar bör
åtgärdas för att få sammanhängande
gröna
promenader. Att planera in en ny park i mötet
med Slakthusområdet
är en möjlighet till att
förbättra tillgången på sociotopytor.
Kopplingarna till grönytorna är viktiga att
stärka, inte minst för barn. Att ha tillräckligt
stora grönytor är viktigt för att de ska kunna få
vara just gröna, att inte slitaget blir så hårt att
endast hårdgjorda ytor blir möjliga.

Årstaskogens strand
67020 kvm

Årstaskogen
553572 kvm

Årstaliden
43272 kvm

Storängsparken
49501 kvm

Mjörn
22706 kvm

Grängen
6329 kvm
Storsjöparken
44470 kvm

Årstastråket

1

Kyrkparken
12015 kvm

Steningeparken
17016 kvm

Vättersdäldens parklek
16735 kvm
Vättersberget
Borensstråket
22434 kvm
24569 kvm

Bråviken
5981 kvm

Grynkvarnsparken
31501 kvm

Sundsborgsparken
24088 kvm

Bildhuggarparken
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Ny slänt
6870 kvm
Arlaparken
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Arlaparken
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Fållan

4 1104 kvm
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1990 kvm
1
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Årstafältet
197733 kvm

Bägersta bytomt
24940 kvm

2

Föreningsberget 2
Årstastråket
20337 kvm

Centrala parken
7040 kvm

Enskedeberget
12160 kvm
Parktorg
5224 kvm
Enskedeparken
106800 kvm

Frötallen
28089 kvm
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Figur 2. Plan ur Friytor i Årstastråket.
Planen visar analysområdets Gröna Rum.

kräver åtgärder för att detta ska ske.
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METOD

Val av metod har varit att samla in barn
och ungdomars berättelser. Insamlingen har
anpassats efter barn och ungas ålder och
sammanhang. Dessa har kompletterats med
samtal med pedagoger i deras roll som företrädare
för barnen. Fyra förskolor, två skolor, två
gymnasier samt kulturskolan i Årsta har besökts
under februari och mars månad 2016.
ETT BARNS PERSPEKTIV OCH
BARNPERSPEKTIV
Denna barnkonsekvensanalys
förhåller sig både
till barnperspektivet
och till barns perspektiv.
Barnperspektivet
beskriver vuxnas syn på frågor
som rör barn. Ett barns perspektiv beskriver
barnets egna synpunkter och förslag. Detta kan
ske i dialog med barnet eller att barnet själv får
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uttrycka sina åsikter genom olika medier.
För att låta barnen få sin röst hörd har olika
metoder valts anpassade till ålder. Exempelvis
genom lek för de mindre barnen och genom foto
och film för de äldre barnen. Genom dessa
metoder har barnen fått en möjlighet att även
uttrycka sig på andra sätt än genom det verbala
språket. Metoderna ger utrymme för barnens
berättelser. Metoderna presenteras i mer detalj
under respektive ålder.
Barnens perspektiv har för de flesta
åldersgrupper kompletterats med pedagogernas
utsagor. Genom att fånga både barnens perspektiv
och barnperspektivet
får vi en djupare förståelse.
I samband med framtagningen av denna barnkonsekvensanalys har ett instagramkonto
öppnats. Kontot är en del av undersökningsmetoden och även ett verktyg för återkoppling för
deltagarna. Kontot är:
https://www.instagram.com/uppdragarsta

Bildkollage 2. Fotogra

er från samtalstillfällen

och workshops.
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METOD

FOKUSFRÅGOR
För att uppnå syftet har vi fokuserat på fyra
fokusfrågor som genomsyrat samtliga samtal och
metoder. Dessa fyra fokusfrågor har varit:
•
•
•
•

Vilka områden uppskattas/ anses
intressant och varför?
Vilka områden upplevs som problemområden/
begräsningar och varför?
Hur ser målgruppen på trygghet och
tillgänglighet?
Vad anser målgruppen saknas inom
stadsutvecklingsområdet?

URVAL
Ca 170 barn i åldrarna 3-18 samt 16 pedagoger
har intervjuats i denna barnkonsekvensanalys.
I
stadsutvecklingsområdet
finns idag verksamheter
men inga bostäder. Det har varit en utmaning
att hitta deltagare, barn och pedagoger, till
barnkonsekvensanalysen.

Skanskvarnsskolan
Värmdö
Gymnasium
Årstaskolan

Årstalidens
Förskola
Årstagårdens
Förskola
Kulturskolan

Kontakt togs med alla skolor i närheten av
stadsutvecklingsområdet.
Att engagera förskolor
var relativt enkelt då intresse och tid fanns. Att
få kontakt med de äldre barnen/ungdomarna
har
varit svårare då skolornas scheman är fasta.
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Backstugans
Förskola

Bägersta Gårds
Förskol a

Enskede Gårds
Gymnasium

Figur 3. Plan över de deltagande skolorna och förskolorna

markerade.
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ska man
Något
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ser barasätt som gör att parken
ett staket.” att parken
finns?
syns.
Jag

Bild från ut ykt till Grynkvarnsparken

med Backstugans

förskola.

barnens

SAM TALEN
FÖRSKOLA
LÅG- OCH MELLANSTADIET
MELLANSTADIET
HÖGSTADIET
KULTURSKOLAN
GYMNASIET
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FÖRSKOLA

METOD
Samtalsintervjuer
med åtta föreskolepedagoger
samt samtal med 27 barn har genomförts.
Förskolorna har valts ut utifrån närhet till
utredningsområdet.

TECKENFÖRKLARING

7

Förskola
Ut yktsmål

Intervjuerna har främst skett på så kallade
storbarnsavdelningar,
dvs där barn i 4-6
årsåldern går. Detta för att de rör sig mest
utanför sin förskolegård och gör utflykter flera
gånger i veckan.

2

Otrygg väg
A
Promenadvägar

D
H

De förskolor som har besökts är Backstugans
förskola, Årstalidens förskola, Årstagårdens
förskola och Bägersta gårds förskola. (Se bilagor
1-4 för detaljerad redovisning per förskola).
Vid besöken i förskolorna har information och
diskussioner förts med personalen i sin roll
som barnföreträdare. Förskolans användning
av närområdet i sin verksamhet har kartlagts.
Barnen har intervjuats i deras lek och på
utflykter. I vissa fall har även förskolebarnen fått
fotografera platser de anser värdefulla eller är
deras favoritplatser.

Problemområde

B

1

Årstalidens
Förskola

13.
Backstugans
Förskola

9
6

10.
Årstagården
Förskola

8

C
12

E

F

Natur/Skog
1. Årstaskogen
2. Trollparken
3. “Vår skog” - Bägersta gårds förskola
4. “Vår skog” - Årstagårdens förskola
5. “Hoppa backe”, naturområde
6. “Vår natur” - Årstalidens förskola

11
G

4
Bägersta Gårds
Förskola

3
J

1416
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UTFLYKTSMÅL

I

Lek i Park
7. Utsiktsparken
8. Årstafältet
9. Vättersparken
10. Fotbollsplan
11. Kulturskolan
12. Ekorrparken
13. Grynkvarnsparken
14. Tunnelbaneparken
15. Vår odsparken
Övriga ut yktsmål
16. Enskede ridhus/Kolonilotter

15

PROBLEMOMRÅDEN

5

Figur 4. Sammanställd plan över samtliga samtal med förskolepedagogerna.
Planen visar ut yktsmål, problematiska
platser, otrygga vägar och promenadvägar. Ju större markering (mål- och problemplatser), desto er har påtalat platsen.

A. Gullmarsplan
B. Årstaskogen
C. Tunnel till Globenområdet
D. Övergångsställe saknas
E. Bolmensvägen
F. Övergångsställe saknas
G. Brant skogsslänt
H. Sköntorpsvägen
I. Smala trottoarer
J. Returstation
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FÖRSKOLA

RESULTAT
PROMENADEN EN DEL AV UTFLYKTEN
Förskolebarnen rör sig över stora delar av
Årsta/Enskede och alla förskolor har egna
rörelsemönster. Gemensamt för samtliga förskolor
är att de väljer att promenera på parkvägar
och mindre vägar som de uppfattar som mer
varierade.
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Pedagoger på flera förskolor menade att själva
promenaden är en viktig del av utflykten
och hindren som uppstår längs vägen ses
som tillfällen för lärande. En förskola följde
exempelvis byggprocessen i Årstastråket 1.
Skolan fotade en byggarbetsplats varje gång de
passerade den och såg hur byggnaderna växte
fram. En annan förskola arbetade med trafikvett
under promenaden och pratade om hur cyklister
och fotgängare beter sig i trafiken. De tillfrågade
pedagogerna beskrev att förskolorna rör sig
över stora ytor. På frågan vad maxavståndet
till en lekpark är svarade de att det inte finns
ett maxavstånd så länge parken är utrustad så
att grupperna har möjlighet att äta matsäck
och gå på toaletten. Pedagogerna menar att
barnen behöver träna på att gå, en utveckling
till följd av ett allt mer stillasittande samhälle.
Promenaderna är alltså viktiga ur både ett
folkhälsoperspektiv och pedagogiskt perspektiv.

namn för platserna de besöker. Namnen kopplas
oftast till vad för typ av utrusning som finns i
parken, ex. Trollparken.
NATURLEK
Ur pedagogernas perspektiv är det bra att kunna
gå till lekparker men de och barnen uppskattar framförallt närheten till miljöer som inte
är programmerade. Samtliga förskolor går minst
en gång i veckan till skogen. Skogen innebär
riktig natur med en förändlig miljö. Under
skogsutflykterna lär sig barnen hur man beter
sig i skogen och det finns många aktiviteter och
ytor fria att utforska. Skogen är en viktig lärmiljö
och undervisningen kan lätt vävas in i utemiljön.
Vilken pinne är längst? Hur ser kotten ut? Var
kommer kotten ifrån? Träd i skogen följs från
knopp till löv, ena dagen är vattenpölen flytande,
andra dagen utgörs den av is och den tredje
kan pölen vara borta. En pedagog upplevde en
markant skillnad när barnen gick från parken
med programmerad lek till naturområdet intill.
Plötsligt var alla barn koncentrerade och de
hittade sina egna lekar. I skogen finns obegränsat
med material, pinnar och kottar som med barnens
fantasi formas till hästar, byggklossar etc.

Årstaskogen. En plats i naturen där pedagogiken
blir tydlig. Vilken pinne är längst?

Trollparken har fått sitt namn efter Trollskulpturen.

UTFLYKTSMÅL
Pedagogerna poängterar vikten av att
utflyktsmålen är överblickbara. De har det
yttersta ansvaret för barnen när de är på utflykt.
Miljöerna de går till måste vara säkra och trygga.
Väl i parken eller skogen rör de sig i ”zoner”
och barnen vet att de måste hålla sig intill
personalen. Därför uppskattas parker med tydlig
rumslighet och parker som har flera rum.
Helst vill pedagogerna att deras förskolegrupper
är själva i parkerna. Detta för att det är lättare
att ha uppsyn över barnen samt att redskapen
inte är upptagna. Pedagogerna berättar att de har

Bildkollage 3. Fotogra
förskola.

er från Backstugans

från skogen som används i den dagliga
verksamheten.

Stocken “Draken”.Material
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På en av utflykterna visade barnen stolt upp sitt
favoritberg med fin utsikt och där Draken finns.
Draken är en stock som pedagogerna hittade på
historier om.
I skogen utvecklar barnen sin motorik. Det är
kuperat och det finns klätterträd och rötter
som sticker upp som utmanar och utvecklar
motoriken. Pedagogerna upplever att barnen
leker annorlunda i skogen, de hamnar inte lika
ofta i konflikt och är mer koncentrerade.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-10-17, Dnr 2015-21600

Närheten till skogsområden upplevs vara viktig.
Vid Bägersta gårds förskola finns en skogsdunge
precis intill. Närheten till skogsdungen ger
pedagogerna frihet att vara spontana även om det
exempelvis råder personalbrist. De kan äta mellis
i skogen eller snabbt springa dit och samla in
pinnar. Närheten till skogsdungar intill förskolor
lyfts även fram av samtliga pedagoger som
viktiga platser framförallt för de mindre barnen
som inte kan gå längre sträckor.

LEK I PARK
Trollparkenomnämns
som utflyktsmål.
Trollparken ligger i utkanten av Årstaskogen
och är en naturlekplats. Den uppskattas även
om den är i visst renoveringsbehov. Skaterampen
och kompisgungan uppskattas av barnen. Då
lekplatsen ligger intill skogen händer det att
harar och ekorrar springer förbi vilket barnen
älskar.
Vårflodsparkeni
Enskede är en favoritplats
bland förskolorna. Backstugans förskola pekar
ut parken som ett favoritutflyktsmål
trots att
den ligger mer än 2 km bort. Vårflodsparken har
utmanande lek för alla åldrar, vistelseplatser för
personalen, grillmöjligheter och är inbäddad i
grönska. Parken består av flera rumsligheter.
Vättersparkennämns
som ett besöksmål men
är ingen favorit. Det finns inte något speciellt att
göra förutom på sommaren då man kan bada i
plaskdammen. En pedagog berättade att på väg
till Trollparken och Årstaskogen genar de igenom
Vättersparken. Barnen skriker då ut ”Nej, inte
stanna här!”
Bland förskolorna närmast
stadsutvecklingsområdet
Årstastråket 3
(Backstugan, Årstagården och Årstaliden)
är Grynkvarnsparken
ett utflyktsmål.
Grynkvarnsparken
uppskattas för sitt varierade
innehåll. Parken innehåller redskapslek som är
tydligt avgränsad, öppna gräsytor, klätterträd
och en damm (även om denna oftast är torrlagd).
Bland redskapen uppskattas kompisgungan mest.
Backstugans förskola har sitt årliga “bamselopp” i
Grynkvarnsparken.
Parken är inbäddad i grönska
vilket gör att Johanneshovsvägens
trafik inte blir
så påtaglig.

Bildkollage 4. Fotogra

er från ut ykten till Grynkvarnsparken.

Hälften av de medverkande barnen hos
Backskolans förskola berättar att de brukade
besöka parken med sina föräldrar på fritiden.
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ANDRA UTFLYKTSMÅL
Kolonilotterna vid Enskedeparken och Enskede
ridhus omnämns som favoritutflyktsmål. Hit går
barnen och kollar på hästar, blommor och växter
eller läser en bok tillsammans med pedagogerna.
En av pedagogerna menade att de har en känsla
av att barnen går tillsammans med sina föräldrar
till parker i närområdet på kvällar och helger.
Pedagogerna vill därför göra andra utflykter för
att väcka barnens intresse och uppmärksamhet.
Ett stoppställe utmed promenad till och från
Enskede ridhus var en returstation. Avdelningen
passerade förbi, återvann material och förde
pedagogiska diskussioner om miljöfrågor.
Returstationen var tyvärr ofta överfull och dess
placering väldigt nära en trafikerad väg.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-10-17, Dnr 2015-21600

PROBLEMATISKA PLATSER
I närområdet upplevs inga platser förutom
Gullmarsplan vara otrygga. Pedagogerna
poängterar dock att de sällan går förbi
Gullmarsplan med barnen. Lindeparken pekas ut
som en tråkig plats utan något attraktionsvärde
men med utvecklingspotential.
Trafikmiljöerna utpekas som problemområden av
samtliga förskolor. Vid Gullmarsplan på väg till
Årstaskogen, slår trafikljuset om för fort. Längs
Bolmensvägen står utbrända bilar och glassplitter
ligger på gatan. Vid cirkulationsplatsen
vid
Bolidenplan saknas det övergångställen och de
som finns i närheten är felplacerade utifrån hur
förskolegrupperna promenerar. Detsamma gäller
för Sköntorpsvägen. I Enskede Gårds villaområde
anses trottoarerna vara för smala och barnen kan
endast gå en och en, inte två och två i bredd som
de har lärt sig.

FÖRSKOLEGÅRDEN
Förskolegårdarna upplevs av pedagogerna som
trevliga förutom att de är något små och trånga
när flera avdelningar vistas på gården samtidigt.
De erbjuder enligt pedagogerna inga utmaningar
och ger inga nya intryck till barnen.
BARNENS PERSPEKTIV
Återkommande bland de medverkande barnen är
att de tycker om att röra sig fritt i sin utemiljö.
Flertalet barn nämner att i deras önskepark finns
inget stängsel eller gränser så att de kan röra sig
helt fritt i parken och/eller på gården.
Barn som intervjuvades på sin förskolegård
eller i Grynskvarnsparken
berättar att
klätterställningar
och gungor uppskattas och
framförallt kompisgungan. Kompisgungan kan
nyttjas av flera samtidigt vilket är roligt menar
barnen. Barnen nämner även klätterträdet i
Grynkvarnsparken
som favoritobjekt.

På besök i Enskede ridhus.

Returstationen en del i pedagogiken. Tyvärr är stationen ofta överfull och ligger nära vägen.

Barnen som intervjuvades under promenaden till
skogsdungen ägnade mycket tid åt spontanlek
där upphittade saker kunde få en stor betydelse.
Under vistelsen i skogsdungen hittade ett av
barnen en sten, varpå ett annat barn föreslog
leken “Önska runt i ring” eller “Önskestenen”.
Grynkvarnsparken
och Vårflodsparken berättar
barnen att de går till med sina föräldrar utanför
skoltid.
På frågan om vad som var dåligt i en park
svarade barnen; bajs, tjuvar och skräp.
De önskade att parkerna inte skulle ha stängsel
och att de skulle vara belysta.

Bildkollage 5. Bilder från ut ykten. Bild ovan: Favoritklätterträdet

i Grynkvarnsparken.

14

FÖRSKOLA

ÖNSKELISTA/FÖRSLAG

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-10-17, Dnr 2015-21600

Pedagogerna och barnen i de intervjuvade förskolorna fick frågan om vad de helst av allt önskar i
en park. Svaren sammanfattas nedan:

BARNENS ÖNSKELISTA:

PEDAGOGERNAS ÖNSKELISTA:

Nämnt av minst 3 barn:
• Inget stängsel- Kunna röra sig fritt
• Gungor (Som kan nyttjasav er samtidigt)
• Krossa tunn is
• Mindre gungor (Som man inte behöver en vuxen som
tar fart,utanman klarardet själv)
• Klätterträd

Nämnt av minst 3 pedagoger:
• Balanslek(ex. Vippgunga,kubb och balansgång)
• Naturligkaraktärhos lekutrusningen

Nämnt av minst 1 barn:
• Gungbräda
• Skyltar
• Papperskorgar
• Rutschkana
• Inga stora bilar
• Lekhus (koja)
• Trädoch blommor
• Tjuvfällor
• Utetoalett
• Buskar och vegetation(att leka kurragömmai)
• Belysning
• Lekutrustningsom kan nyttjasav era samtidigt
• Sandlåda

Barnen följer bygget i Årstastråket

1.

Promenaden en del av ut ykten.

Nämnt av minst 2 pedagoger:
• Klätterställningför stora och små barn
• Stimulerandemiljöersom hållerbarn aktiva
• Park i Park (olikarum och aktiviteter)
Nämnt av minst 1 pedagog:
• Studsmattor
• Färgrik,inbjudandemiljö
• Låta barnen fantisera,ej förutsägbararedskap
• Bord i sandlåda
• Lekutrustningoch natur i samma park
• Staket kring gungor och linbanor
• Vistelseytorför vuxna
• Natur!
• Inhängnadeytor
• Grill
• Väderskydd
• Tillgängligalekredskap
• Sandlek
• Enkeloch tillgängliggångvägtill lekplatsen.

Bildkollage 6. Fotogra er från ut ykten till Grynkvarnsparken.
Bild ovan: Fria leken i skogen.

SAMMANFATTNING:
•
•
•
•
•

Grönområden i närhet till förskolor är viktiga och utgör en stor del av
verksamheten. Ut ykter görs minst två gånger i veckan.
Natur och skog utgör en viktig plattform för fri lek och pedagogik.
Skogsdungar nära förskolan är viktiga platser för mindre barn.
Parker med era och tydliga rumsligheter och med utmanande lekutrustning
uppskattas.
Promenaden är en viktig del av ut ykten.
Utemiljön kan vara en del av förskolornas pedagogik ex. returstationer.
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LÅG- OCH MELLANSTADIET

Två workshops genomfördes med 9 barn i
åldrarna 7-13. En med fyra barn (4 pojkar)
från lågstadiet och en med en med fem barn
(4 flickor + 1 pojke) från mellanstadiet. De
medverkande barnen har ingen tidigare relation
till utredningsområdet.

WORKSHOP1 - LÅGSTADIET

”Nu ska vi få bestämma!!”
- 7 årig Kille

Workshop 2
Grynkvarnsparken

agerade barnen i parken.
RESULTAT
Lindeparken upplevs som en anonym och
karaktärslös park med inga platser specifikt för
barn.
Fotbollsplanen var en plats som uppskattades då
barnen själva spelade fotboll. Den intilliggande
skogen sågs av barnen som något positivt och en
plats för lek. De gillade även att spela ”King” och
tyckte att det skulle passa i parken; en mindre
uppmålad plan på en asfaltyta. Ett annat förslag
på de mer öppnare ytorna i parken var kickbikeoch skateboardramp och banor.
Under promenaden frågade vi även mamman
vad hon uppskattade i en park. Hon framhöll
offentliga toaletter och tak över huvudet om det
börjar regna som två viktiga aspekter. Att parken
gärna kunde ha naturliga inslag samt att det
skulle finnas bra vistelseytor.

Fotbollsplanen bör ha konstgräs
istället för grus. På grus kan man
lättare skada sig.

En klätterställning intill
fotbollsplanen önskas.

Plats för lek - Skogen!

Workshop 1+2
Lindeparken

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-10-17, Dnr 2015-21600

Figur 5. Plan över workshopområden

METOD
Lindeparken besöktes tillsammans med fyra
pojkar och en av pojkarnas mamma. För att
undersöka fokusfrågorna fick barnen fyra
flaggor med olika färger som symboliserade
nedanstående:
•
•
•
•

Grön: Områden som uppskattas
Mörkrosa: Områden som uppfattas som
problemområden
Orange: Plats för lek
Gul: Vad saknas i parken? Förbättringsförslag.

Uppskattad plats: Fotbollsplanen

Bildkollage 7. Fotogra

Skateboardramp och kickbikeramp i parken önskas.

Plats för lek: Kingplan i parken
borde anordnas.

er från workshops.

Metoden fungerar väl för barn i lågstadiet då de
uttrycker sig bland annat genom lek och aktivitet.
Med hjälp av flaggorna och fotograferande
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WORKSHOP2 - MELLANSTADIET
METOD
Barnen delades in i två grupper. Den ena gruppen
gick till Lindeparken och den andra gruppen gick
till Grynkvarnsparken.
Båda grupperna fick en
smartplatta och ombads fotografera utifrån givna
begrepp kopplade till fokusfrågorna. Begreppen
var:
•
•
•

Vad upplevs som positivt/tryggt i parken?
Vad upplevs som problem/otryggt i parken?
Vad saknas i parken?

Efter promenaden samlades de båda grupperna
och skrev ut sina bilder på vilka de fick rita
tillägg som önskades i parkerna.
Metoden innefattade olika kommunikationsformer; agera, fota, teckna och skriva.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-10-17, Dnr 2015-21600

RESULTAT
Grynkvarnsparken
Generellt upplevs Grynkvarnsparken
som
en mysig park, framförallt när man kommer
längre in och bort från cirkulationsplatsen
vid Bolidenplan. Parken innehåller dock för få
aktiviteter för att vara attraktiv för barn i deras
ålder.

BARNENS FÖRSLAG TILL GRYNKVARNSPARKEN:
•
•
•
•
•

Klätterträdet som ligger centralt i parken uppskattas och är en av de bästa och “coolaste”
elementen i parken. I den kan man klättra och
leka fritt utan att det upplevs som farligt eller
läskigt.
Bilarna och bilbullret upplevs störande. De
tar bort mysfaktorn i parken. En fontän som
brusar för att ta bort ljudet kom som förslag
från barnen. Sly och buskar upplevdes bidra till
otrygghet. De gjorde att barnen inte hade uppsyn
och de var rädda att någon kan gömma sig.
Belysningen i parken är en viktig faktor för om
barnen skulle vistas i parken på kvällstid. En i
gruppen poängterade även att entrén till parken
var anonym. En mer välkomnande och markerad
entré skulle vara välgörande.

Bildkollage 8. Bilder med kommentarer
Grynkvarnsparken från Workshop 2.

om vad barnen ville lägga till i

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En välkomnandeentré
En lång linbanasom går genom hela parken. Man
ska kunna åka länge så man kan njuta lite
Gungor är roligaäven i vår ålder
Inbyggdastudsmattor
Möblernai parken är tråkiga.De kan målas i olika
roligafärgerför att få karaktäroch bli roligare
Hinderbana- med en massa olika hinder
Mysig gångvägmed aktiviteterutmed
Inga fordon eller cyklari parken
Cool klätterställning
Fågelholkari träden skulle tillföraen mysig känsla
Fler bänkar för vistelse.Många bänkarså att föräldrarnakan sitta
Regn och väderskydd
Avskildplats i solen
Coolare soptunnor!
Fontänsom brusar
Stora plana ytor för kubb.

17

LÅG- OCH MELLANSTADIET

Lindeparken
Lindeparken upplevs som en helt vanlig park.
Barnen upplevde inte att platsen var anpassad
till barn i deras ålder.
En av deltagarna brukar använda parker till att
gå promenader i med sina kompisar eller att öva
gymnastik i gräset, något som hon även tränade
på fritiden. Hon tyckte även parker var trevliga
på sommaren då man kunde ha picknick. Barnen
uppmärksammade
att Lindeparken saknade
bänkar och bord att vistas vid.
En annan deltagar kopplade ihop parker med de
aktiviteter parkerna erbjöd. Han tränade fotboll
tre gånger i veckan och tyckte fotbollsplanen var
ett positivt inslag, men föredrog gräs eller
konstgräs framför grus eftersom det gör ondare
att ramla på grus. På vinterhalvåret var han
ibland i parker och åkte pulka om det finns en
bra backe.
Bildkollage 9. Fotogra

er och kommentarer

till bilderna från barnen, förändringar

eller kommentarer

till Grynkvarnsparken.
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Båda tyckte att en park var tryggare dagtid då
det är ljust och parken befolkad. Under kvällen
tyckte de att parker brukade vara otrygga. De
nämnde även att buskar, sly och skog gav en
otrygg känsla men att de ”skogsöar” som fanns i
Lindeparken inte ansågs som otrygga eftersom
man hade bra uppsikt.
BARNENS FÖRSLAG TILL LINDEPARKEN:

SAMMANFATTNING:

•

•

•
•
•
•

Olika typer av klätterträd,dels med utbuktningar
som är lättareatt greppa, samt en klättervägg
mot/elleri kombinationmed ett träd.
En pulkabacke
Gymnastikstängeri olika nivåermed mjukt
gummi under
Bänkaroch bord att vistas vid
En rabatt med blommor längs gångvägarnaför
att göra parken mer inbjudande

•
•
•

Skog och vegetation, träd och lägre planteringar,
uppskattas. Klätterträdet i Grynkvarnsparken
pekas ut som favoritelement. Vegetation som
skymmer sikten t ex buskar och sly upplevs som
otryggt.
Aktiviteter kopplade till rörelse t ex skateboard,
fotboll, klättring och hinderbana är attraktivt.
Trygghet är en viktig faktor. Överblickbarhet och
bra belysning framkom som trygghetsfaktorer.
Vistelseplatser med bänkar och bord saknas.
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MELLANSTADIET
SKANSKVARNSSKOLAN ÅK 4

Sex workshops genomfördes med samtliga elever i
Skanskvarnsskolan
årskurs 4 och samtalsintervjuer gjordes med 3 pedagoger. Skolan
valdes ut då den ligger nära utredningsområdet.
Workshopparna genomfördes på höstterminen
2016.

3.

Skanskvarnsskolan
Ut yktsmål elever
6.

Ut yktsmål pedagoger

A.

METOD 1
Metod 1 innebar samtal med barnen framför en
stor plan som utgick ifrån fokusfrågorna. Barnen
berättade var de bor, sina fritidsaktiviteter, vad de
uppskattar och vad de finner otryggt. De fick på
en karta pricka ut och rita hur de tar sig till olika
platser. Denna metod användes vid två tillfällen
eftersom väderförhållanden
inte medgav gå-tur.
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Problemområde
B.

C.

D.

Otrygg väg
(Gemensamtbarn/pedagoger)
Promenadvägar
(Gemensamtbarn/pedagoger)

E

1.
4.4.
5.

F.
7. 5.

UTFLYKTSMÅL (BARNEN)

6.
11.

Som komplement med barnens åsikter
intervjuades tre pedagoger utifrån samma frågor
ställda till barnen.

•
•
•
•

2.

1. 2.

METOD

METOD 2
Barnen delades in i mindre grupper. En grupp
fick tillsammans med en pedagog genomföra en
gå-tur till olika platser kring skolan. Alla grupper
fick en smartplatta och ombads att fotografera
utifrån givna begrepp:

TECKENFÖRKLARING
3.

G.
8.

9.

10.

1. Trollparken
2. Årstaskogen
3. Eriksdalsbadet
4. Grönområde
5. Ekorrparken
6. Vättersparken
7. Grynkvarnsparken
8. Globen
9. Fotbollsplan vid Blåsutvägen
10 . Årstafältet
11. Sundsborgsparken
UTFLYKTSMÅL (PEDAGOGER)
1. Årstaskolan
2. Trollparken
3. Eriksdalsbadet
4. Steningeparken
5. Grynkvarnsparken
6. Enskede IP

Vad gillar ni med platsen?
Vad finns det för problem med platsen?
Saknas det något på platsen?
Finns det något annat som bör
uppmärksammas?

Bilderna lades upp på Instagram där barnen
även kunde rita eller skriva kommentarer till
fotografierna. Efter promenaden samlades alla
grupper kring en karta där barnen fick pricka ut
problemområden, fritidsaktiviteter
samt platser
som de gillar. Sedan fördes en diskussion kring
hur de skulle vilja förändra de besökta platserna.

PROBLEMOMRÅDEN
(Gemensamt pedagoger/elever)

6.

Figur 6. Sammanställd plan över samtliga samtal med pedagoger och barn. Planen visar ut yktsmål, problematiska
otrygga vägar och promenadvägar.

platser,

A. Årstaskogen
B. Öde del av skolgården
C. Gullmarsvägen
D. Vändplan Tydingevägen
E Gullmarsplan
F. Skogsområde i Grynkvarnsparken
G. Skogsområde vid tunnelbanestationen Globen.
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MELLANSTADIET
SKANSKVARNSSKOLAN ÅK 4
“Vi vill att man planterar
mer träd!”
“Här är kojjan vi byggde när
vi var små!”

RESULTAT
MÅLPUNKTER - ELEVER
Steningeparken och Ekorrparken:
Barnen brukar besöka parken på
idrottslektionerna.
Några av barnen är där på
fritiden, främst med vänner. De gillar de stora
öppna gräsytorna som bjuder in till aktivitet.
Barnen gillar de naturliga inslagen som
trästockar och tycker att hundrastgården
är ett
positivt inslag, dock borde det finnas fler bänkar
och agilityhinder för hundarna.
Ekorrparkens lekplats är rolig men lite för liten.
Entrén till parken är gömd och bättre skyltning
föreslås av barnen. De tycker att lekplatsen
också borde vara mer anpassad till barn i
deras ålder med t.ex. en större klätterställning
eller en linbana. Barnen berättar att de lekte i
Ekorrparken när de var yngre och ofta gick hit
med fritidsgården.
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En grupp nämner att det brukar sitta ungdomar
i Ekorrparken på kvällarna vilket gör det otryggt
för barnen att vistas där .

Grynkvarnsparken:
De flesta av barnen har varit på platsen
många gånger på sin fritid och med skolan. De
uppskattar skogsdungarna i parken där de kan
leka mer ”fritt”. Några av barnen poängterat
dock att i skogen intill Grynkvarnsparken
brukar det vara konstiga personer. Detta
bidrar till otrygghet, speciellt kvällstid. Barnen
berättar att det finns två vägar att ta sig till
Grynkvarnsparken
från skolan. En väg via
trapporna som de oftast tar och en väg för äldre
personer och barnfamiljer, den vägen tar de inte.
Området med lekutrustning är en plats eleverna
uppskattade när de var yngre men säger att de
växt ifrån. De gillar gungorna och klätterväggen
men vill att utrustningen ska anpassas till
deras ålder. Klätterträdet som ligger ner på
marken uppskattas av barnen men de tycker
också att trädet är lite osäkert då vissa grenar
är ruttna. Träden i parken uppskattas generellt

och eleverna tycker att fler träd kan planteras.
Barnen gillar Grynkvarnsparken
på grund av att
det finns både organiserad lek, öppna ytor och
natur.
Barnen finner parken otrygg på kvällen och är
aldrig där sent, de gillar inte heller att vara där
själva dagtid då det rör sig så lite människor i
parken, de beskriver parken som ”enslig”. Det
rådde olika åsikter om Johanneshovsvägen,
vissa
tyckte inte det var ett problem med trygghet eller
ljud, andra tyckte att det störde och ansåg vägen
trafikfarlig. Tunneln under vägen tycker de är
läskig och snuskig då ”det alltid luktar kiss”.

Sundsborgsparken:
Parken känns trygg både dagtid och kvällstid,
detta på grund av att det finns bostadshus i
närheten. Utöver det ansågs parken som tråkig
då den är liten och i behov av upprustning.
Skanskvarnsskolan,
skolgården:
Flera elever menar att skolan och skolgården i sig
är en målpunkt. De uppskattar framförallt saker
och platser som är kopplade till fysisk aktivitet.

till ekorreparken”

“Vatten i dammen igen!”“Skylt

En av de roligaste platserna på skolgården
enligt flertalet elever är kingplanerna.
Klätterställningen
tas även upp som en favorit.
Andra bra platser är den delen av skolan vid
Skolträdgården ut mot parkeringen, dit brukar
elever gå för att titta på sina mobiler i smyg
så att inte lärarna ser. Innebandyplanen
och
fotbollsplanen ses också som roliga platser.
Vändplanen vid skolan känns otrygg - där åker
bilarna snabbt. En grupp barn berättade att
det är otryggt att gå förbi skogsområdet bakom
skolan. De anser att man borde gallra ur/ta bort
lite träd för att öppna upp så att man ser bättre.

Bildkollage 10. Fotogra
en.

er från Grynkvarnsparken

och Årstaskogen med kommentarer

från barn-
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MELLANSTADIET
SKANSKVARNSSKOLAN ÅK 4
“Parken är rolig men
det är läskigt att
bilvägen är precis
brevid”

Årstaskogen:
Alla eleverna har varit i skogen (främst på vårsommar-höst), här anordnar skolan orientering,
idrott och även ”Skol-joggen” som går igenom
vissa delar av skogen. De har även varit i skogen
med skolan och samlat in material till lektioner
(bland annat till självporträtt med inslag av
material från naturen). I Årstaskogen uppskattas
framförallt Trollparken.
När de var yngre brukade de flesta av
barnen vara i skogen med fritids - då lekte de
kurragömma, lekte med trollen i Trollskogen,
klättrade i träd och plockade blåbär. Nere vi
Årstaviken brukar eleverna promenera, springa
och samla Pokémons i spelet Pokémon GO.
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Övriga inslag i skogen som eleverna uppskattar
och använder är: upphängda gungor i träden,
klätterberg, klätterträd och kojor (som de byggt
när de var yngre). Barnen berättar att det finns
två bunkrar i skogen med graffiti där man kan
gömma sig. Från Simlångsvägen visar de en
”hemlig väg” som vissa av barnen tillsammans
med sina föräldrar tar till skolan när de kommer
från Gullmarsplan.

Årstaskogen
Generellt upplevs tätare skogsområden, som
Årstaskogen, skogsdungen i Grynkvarnsparken
och skogsdungen vid Globenområdet som otrygga
under kvällstid. De uppskattas dock dagtid.
Årstaskogen upplevs obehaglig främst på grund
av ”mycket konstiga människor” som är i skogen
kvällstid. Barnen gillar inte att vissa platser
i skogen är så skräpiga med gamla kläder och
flaskor, speciellt kring papperskorgarna
som
oftast är överfulla. De beskriver även en plats där
det skett ett mord och att de är därför rädda att
gå till den delen av skogen själva.

Trafikmiljöer
På Gullmarsvägen upplever både barn och
pedagoger att bilarna kör för fort. Trafiken
skapar en osäkerhet. Vändplanen precis vid
Skanskvarnskolan
utpekas även som osäker
då det är trafikkaos där under hämtning och
lämning.

Bildkollage 11. Fotogra

er från Grynkvarnsparken

med kommentarer

från barnen.

BARNENS FÖRSLAG:

MÅLPUNKTER - PEDAGOGER
Pedagogerna nämner liknande målpunkter som
eleverna men med tillägg att de i undervisningen
dels brukar besöka Årstaskolan samt att de på
idrottslektionerna
åker till Enskede IP.

•

SAMMANFATTNING:
PROBLEMATISKA PLATSER
Gullmarsplan
Gullmarsplan nämns av såväl elever som
pedagoger som en problematisk plats. Framförallt
är det personerna som vistas på platsen som
gör att platsen upplevs otrygg. Men även att
utemiljön är sliten och kisslukt bidrar till upplevd
otrygghet.

“Bort med bänkar. De drar till sig
fullisar!”

•
•
•

Platser med natur och naturlek uppskattas mycket,
såsom Trollparken och Årstaskogen
Stora öppna ytor är ett uppskattat inslag
Tätare skogsområden uppfattas som otryggt

•
•
•
•
•
•
•

En “storbarnspark” eller “en lekplats för alla” med till exempel högre gungor och klätterställningar. De esta lekplatser
vänder sig till barn i lägre åldrar.
Fotbollsplan och linbana
Små statyer i parker för att pigga upp
Brantare pulkabacke
Gallra ur/ta bort träd från Årstaskogen för att öppna upp så
att man ser bättre.
Fler övergångsställen längs Gullmarsvägen vid skolan
Blommor längs gångvägen till Grynkvarnsparken
Skylt till Ekorrparken och Grynkvarnsparken då den idag är
anonym

•
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HÖGSTADIET

För att undersöka hur barn i högstadiet ser
på och upplever stadsutvecklingsområdet
Årstastråket 3 genomfördes två workshops med
12 st elever i Åk 8 i Årstaskolan.

TECKENFÖRKLARING
Årstaskolan

ÅRSTASKOLAN ÅK 8

Delområden

METOD
Vid första workshoptillfället togs eleverna
till stadsutvecklingsområdet
Årstastråket 3
där de blev uppdelade i fyra grupper. Dessa
grupper fick sedan en specificerad plats inom
området att undersöka. Se plan till höger för
undersökningsområdena.
Varje grupp fick
en smartplatta och ett uppdragspapper med
frågeställningar utifrån fokusfrågorna. Eleverna
fick även fota utifrån tolkningsbara begrepp, t ex
trygg, mötesplats, värdefullt etc. Bilderna lades
sedan upp på Instagram med en kort beskrivning/
tanke.
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Därefter samlades klassen och diskuterade
utifrån de tagna bilderna. De fick även rita på
sina bilder och en större karta om de tyckte att
det behövdes kompletteringar till platsen. Veckan
därpå hölls en andra workshop för eleverna som
under sin träslöjdslektion fick skapa egna förslag
till området i kapakartong.
Metoden valdes för att genom bild kommunicera
hur barnen upplevde området. Som komplement
till workshop 1 genomfördes workshop 2 för
att fördjupa frågor som berörts under första
tillfället. Workshop 2 genomfördes under en
träslöjdslektion och resulterade i förslag till de
platser de besökt i workshop 1.

1.Lindeparken
2. Bolidenvägen
3. Bolidentriangeln
4. Steningeparken
och intilliggande ytor
“Ganska tråkig, fanns
inte så mycket… vi är
för stora för parken…”

Årstaskolan

4.

2.
“Den röda dörren är
cool och den har alltid
funnits där….och allting är så tråkigt det är
det enda nare”

3.
1.

Figur 7. Plan med delområdena som eleverna besökte under workshop 1. På planen visas även citat från de medverkande eleverna.
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HÖGSTADIET

RESULTAT
1. LINDEPARKEN
– MENINGSLÖS PARK MED
AKTIVITETSPOTENTIAL
Eleverna brukar inte vistas i parken. De
upplever platsen som meningslös och poängterar
att de människor som rör sig i parken inte
gör något aktivt utan endast passerar igenom
parken. Fotbollsplanen är något de tycker är
positivt men de tycker att den skulle behöva en
”uppfräschning”. Eleverna väljer även att fota och
uppmärksamma Lindeparkens träd som de tycker
är ett vackert inslag i parken.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-10-17, Dnr 2015-21600

Förslag
För att göra platsen mer attraktiv skulle den
behöva mer aktiviteter som lockar ungdomar.
Här tar de Rålambshovsparken
som ett positivt
exempel; Skatepark, basketplan, lekplats för små
barn m.m. De föreslår själva en kiosk, restaurang
och ett utegym i angränsning till fotbollsplanen
för att locka fler människor. Ungdomarna ser
gärna att det också finns lek för mindre barn.
2. BOLIDENVÄGEN
- EN GENOMFARTSLED MED UTROPSTECKEN!
Eleverna i gruppen ser platsen som en
genomfartsled, det är ingen plats de brukar vara
på. De tycker att området framförallt är till för
bilister och de som arbetar i industrilokalerna
och finner platsen störig och farlig för att det är
så mycket tung trafik på Bolidenvägen. De tycker
dock att platsen har potential och nämner den
röda dörren i anknytning till industriområdet
och
den stora väggmålningen som två intressanta
platser. Väggmålningar är något de skulle vilja se
mer av, även i färg.

Förslag
Eleverna föreslår fler ytor att vara på i slänten
intill Bolidenvägen (bänkar, lusthus eller mindre
parkområde), en oas där man kan komma bort
från andra människor/vara ifred. Det finns
även ett mindre hus vid Skulptörvägen som
de skulle vilja använda som ungdomscafé med
öppna graffitiväggar. Detta café ska endast vara
till för ungdomar. Den behöver inte likna en
fritidsgård med massa aktiviteter utan snarare

vara ett ställe att hänga på eller kunna vara för
sig själv. Detta förslag är något som skulle passa
ungdomar både på sommaren och vintern.
3. BOLIDENTRIANGELN
– TRÅKIG BILDOMINERAD PLATS
Eleverna upplever att industriområdet
runt
Veterinärgränd framförallt är till för bilister. De
själva har ingen koppling till platsen förutom att
de ibland åker förbi med buss eller bil. Eleverna
tycker att platsen är tråkig förutom den stora
väggmålningen vid Bolidenvägen som de tycker
är det enda som faktiskt ”är något” i området.

Förslag
För att platsen ska upplevas trevligare föreslås
mer träd och buskar och en fritidsgård med inomoch utomhus aktiviteter (tex: tennis, skateramp,
tv-spel, biljard och schack).
4. STENINGEPARKEN
– KARAKTÄRSLÖS PROMENADPARK
Eleverna resonerar att parken nog främst
används av boende och hundägare i området.
De tycker att platsen är tråkig och att det inte
finns något för dem att göra där. De nämner att
det tidigare fanns en fotbollsplan intill parken vid
Skagervägen på andra sidan cirkulationsplatsen
där de brukade spela fotboll. Idag ligger där en
förskola istället. De tycker att det är tryggt att de
som bor i lägenheterna runt parken har uppsikt
över platsen och gångvägarna.

Väggmålningen och den röda dörren ses som intressanta inslag.

Eleverna tycker att trafikbullret från
Johanneshovs vägen är störande och förstör
upplevelsen i parken. Eleverna menar att parken
kan kvällstid upplevas som otrygg på grund av
bristande belysning och få aktiviteter som lockar
till sig människor.

Förslag
För att platsen skulle vara mer attraktiv på
sommaren skulle det behövas en basket och/eller
en fotbollsplan med tillhörande belysning så man
även kan spela på kvällen.

Bildkollage 12. Grupperna konstaterar dels att intilliggande
bostäder ökar trygghetskänslan samt att en mötesplats för hundar nns men ingen för ungdomar i delområde 4.
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FÖRSLAG TILL TILLÄGG
- FRÅN WORKSHOP 1

Ny målning på be ntliga väggen och
en graf tivägg föreslås.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-10-17, Dnr 2015-21600

Bildkollage 13. Fotogra

FÖRSLAG TILL TILLÄGG
- FRÅN WORKSHOP 2

Vid transformatorstationen
kan ett
Café byggas med öppna graf tiväggar.

Ett utegym till Lindeparken.

er av olika förslag.

UNGDOMARNAS FÖRSLAG TILL AKTIVITETER I OMRÅDET:

SAMMANFATTNING:

•

•
•
•

•
•
•
•

Ett café för att locka ungdomar.

Sportaktivitetertill exempelskatepark,basketplan,
belyst fotbollsplanoch utegym
Kiosk och restaurang
Fler vistelseytormed bänkaroch lusthus
Öppna graf tiväggar
Vegetationi verksamhetsområdet

•
•

Utredningområdet är en anonym miljö där identiteten behövs stärkas.
Avsaknad av mötesplatser inom utredningområdet för målgruppen.
Aktiviteter som lockar ungdomar önskas t ex ungdomskafé, öppna
graf tiväggar och utegym samt aktiviteter kopplade till rörelse/sport.
Trygghetsaspekten är viktig för ökad använding av platserna.
Röda dörren och väggmålningen pekas ut som intressanta detaljer.
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KULTURSKOLAN

”Nu ska vi ut på arkitektäventyr!”
- Elev på kulturskolan
Kulturskolans resurscenter är en
ämnesöverskridande
verksamhet som arbetar
med barn med särskilda behov och/eller
funktionsvariation.
Undervisningen sker efter
skoltid. Kulturskolan ligger i utredningsområdet
och elever och pedagoger har god kunskap om sitt
närområde.

TECKENFÖRKLARING

PEDAGOGER FRÅN
KULTURSKOLAN

Kulturskolan

2.

Fokusplatser
Farliga sträckor att gå

1.

Önskar övergångsställe här!
Förtydligande text
(Textskrivetpå post it lapparnapå
planen)

METOD
En gåtur med två av Kulturskolans elever samt
en workshop med fyra pedagoger genomfördes.
Under gåturen besöktes fyra platser och
eleverna fick fota och spela in filmer kopplade till
platserna. Metoden utgick från elevernas tidigare
vana av att göra kortfilmer och nyhetsinslag på
Kulturskolan.

1. “Bevaraverkstadsmiljöernaoch
det gamla industriella.Bevaramuralmålningstraditioneni Linde.”

3.

2. “Önskan: Busshållsplatserpå
Bolidensvägen”
3. “Ödsligt + utryckningsfordonpå
Veterinärklinikoch garagestråk=
Olämpligtgångstråk”.

4.

Workshopen med pedagogerna genomfördes med
en utskriven plankarta där pedagogerna fick
kommentera utredningsområdet
utifrån ställda
frågor.

4. “Önskartunnel mellanvår enklav
och Enskedegrönområde.Rullstolsanpassad.”
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RESULTAT
PEDAGOGERNA
Tillgänglighet och trygghet framkom som viktiga
aspekter. Kulturskolan och dess närområde
upplevs som avskuret och svårorienterat.
Under workshopen med pedagogerna framkom
det att det inte finns några platser för spontan lek
i närheten. Pedagogerna efterlyser ett torg eller
en liten park i anslutning till Kulturskolan för
barnen att vara på/i innan lektionerna börjar och
för föräldrar/syskon som väntar på elever.
Pedagogerna poängterar vikten av grönområden.
I grönområden kan spontan lek och spontana
möten ske.

Figur 8. Plan med kommentarer

från workshop med pedagogerna, förtydligande

Lindeparken
Lindeparken uppmärksammans
som en park
med potential. Kulturskolan nyttjar parken i sin
verksamhet och menar att de skulle kunna nyttja
den ytterligare om den inte var avskuren och
svårtillgänglig. En tunnel under tvärbanespåret
till Lindeparken är något som önskas så att
eleverna kan använda parken innan och under
lektionerna.
Det handlar om trygghet
Omgivningen upplevs som otrygg och farlig
för barnen. Det är mycket trafik, inga
övergångsställen samt dålig belysning.

text till höger.

Framkomligheten är dålig både för de elever som
kommer med färdtjänst och för de elever som tar
tunnelbana, tvärbana eller buss. Gångstråken
från de kommunala färdsätten upplevs av både
pedagoger och elever som otrygga. Eleverna tar
ofta sällskap med någon vuxen för att känna
trygghet.
Bättre gångstråk efterfrågas som knyter ihop
området med Linde och Enskede Gård. Vid
Enskede Gård ligger många attraktionsmål
som
ridskolan, caféer, ateljéer.

FÖRSLAG TILL OMRÅDET:
(Pedagoger)
•
•
•
•
•

Tunnelunder spåren till Lindeparken
Förbättradegångstråktill Enskedegård och
Linde
Torg/Litenpark i anslutningtill Kulturskolan
Busshållsplatserpå Bolidensvägen
Bättre belysning
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ELEVERNA
Eleverna upplevde stadsutvecklingsområdet
Årstastråket 3 som svårorienterat och avskuret.
Trafiken utgjorde otrygga barriärer som hindrade
eleverna i sina rörelsemönster.

Lindeparken - Anonymaparken
Under gåturen döpte eleverna Lindeparken till
”Anonymaparken” och undrade varför den inte
syntes eller hade en tydlig entré? De tycker att
det är en fin park där de skulle vilja vistas.
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Klätterberget, Skrotnissehusen och
Stadsreservatet
Eleverna från Kulturskolan namngav under
gåturen de olika områdena utifrån upplevda
karaktärer. Som ovan nämnts namngav de
Lindeparken Anonymaparken. Andra områden
som namngavs var Klätterberget (slänten
ovan Bolidenvägen), Skrotnissehusen (östra
delen av Bolidentriangeln) och Stadsreservatet
(Slakthusområdet).
Bolidentriangeln påminner eleverna om
Skrotnisse och Alfons Åberg och har en karaktär
som bör bevaras menar de. Eleverna poängterar
dock den osäkra trafiken och att platsen
upplevs otrygg. Från Skrotnissehusen syns
Stadsreservatet
(Slakthusområdet),“ en vy värd
att bevara” . Måste området försvinna? Kan det
inte göras till ett stadsreservat? undrar eleverna.

ANONYMAPARKEN

SKROTNISSEHUSEN

”Bakom mig och i närområdet en väldigt fin park….
Meeeeeeen….. ja tyvärr så är den lite anonym den
här parken eftersom det är några broar i vägen. Hur
ska man göra för att parken ska bli mindre anonym?
e.”

”Eh ja som ni ser här så står vi framför Tjurhornsgränd. Riktigt
fina skrotnissehus, dock kan det vara lite osäker trafik här,
eller vad tycker du B?
Eh jo osäker trafik för bilarna brukar komma här mittemellan
gränden ibland och så måste man skynda på sig och gå
nånstans i säkerhet. Ja precis det är lite osäkert här.”

SAMMANFATTNING:
Kulturskolan

Klätterberget
Industriområdet
“Skrotnissehusen”

Lindeparken
“Anonymaparken”

•
•
•

Slakthusområdet
“Stadsreservatet”
KLÄTTERBERGET

Figur 9. Plan över workshopområden

”Ja här står jag och njuter av
belöningen efter att ha klättrat upp
på Klätterbergets topp – Nämligen
utsikten! Kom upp här och njut av
belöningen du med och klättra upp för
berget! ”

Bildkollage 14. Fotogra er och citat från lmerna kulturskolans
De nns att se på: https://www.instagram.com/uppdragarsta

•
•

Det råder brist på platser för spontanlek.
Framkomlighet och orienterbarhet är prioriterat
för att möjliggöra att t ex Lindeparken används.
Området upplevs exkluderande för Kulturskolans
resursenhet.
Intilliggande grönområden uppskattas men
tillgängligheten till dessa brister
Tra ken är en otrygghetsfaktor.

elever spelade in.
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GYMNASIET
METOD
Med två gymnasieskolor, båda angränsande till
fokusområdet, genomfördes två olika typer av
workshops.
SKOLA 1: ENSKEDE GÅRDS GYMNASIUM.
Med eleverna från Enskede gårds gymnasiums
språkintroduktionsklass
genomfördes en gåtur
med fokus på Bolidenvägen, Veterinärgränd och
Lindeparken. Utifrån begreppen farligt, säkert,
intressant, roligt, tråkigt m fl fick eleverna
fotografera under promenaden. Dessa foton lades
upp på Instagram med en förklarande text. Efter
gåturen samlades eleverna och skrev ut bilderna.
De adderade förklaringar på post-it lappar som
fästes på bilderna.
Bolidenvägen,
Grynkvarnsparken och
del av Veterinärgränd
Lindeparken

Enskede Gårds
Gymnasium

Bildkollage 15. Sammanställning

bilder från Workshop med Enskede Gårds gymnasium.
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Figur 10. Plan över workshopområden

SKOLA 2, VÄRMDÖ GYMNASIUM.
Elever från Värmdö gymnasium fick peka ut
och rita på en karta och diskutera utifrån orden
promenadstråk, färdväg, aktiva platser, trygghet/
otrygghet.
Deltagarna från de båda skolorna rör
sig relativt sällan genom eller vistas i
stadsutvecklingsområdet.
Eftersom de alla
går i skolan i närheten har de dock kännedom
om stadsdelen Enskede-Årsta som helhet. De
har generellt uppfattningen av att Årsta är en
stadsdel där det inte händer så mycket och där
det finns få platser för ungdomar.

RESULTAT
ENSKEDE GÅRDS GYMNASIUM
Lindeparken, en trygg park
Lindeparken ansågs ha god potential framförallt
under sommarhalvåret. De öppna ytorna och
gångvägarna upplevedes positiva eftersom
ungdomarna själva brukar promenara i parken.
Skogspartierna, träden och buskarna upplevdes
också vara positiva inslag eftersom de bidrog till
friskare luft och lövskugga varma sommardagar.
De förknippar parker generellt som trygga och
sociala där det finns möjlighet att grilla, “hänga”
och sparka boll.

Bolidenvägen, Grynkvarnsparken samt en del av
Veterinärgränd
De flesta ungdomarna tyckte att det var ”dött”
längs Bolidenvägen. Några kommenterade att det
var positivt med en mix av hus. De byggnader
där man såg spår av aktivitet framhölls särskilt,
det kunde handla om skyltar och utsmyckningar.
Den röda dörren och den stora väggmålningen
lyfte många som intressanta och positiva inslag.

FÖRSLAG TILL OMRÅDET:
•

•
•
•
•
•

Bygg avskärmandevägg mot tvärbanani
Lindeparkenför att öka trivseloch säkerhet.
Smycka väggen med konst.
Flervistelseytormed bänkar
Grillplats
Lekplatsför minder barn. Att vuxna och små
barn är i närheteninger trygghet
Kiosk och schackspel
För att skapa mer liv i industriområdetkan
byggnadermålas i blandade färger

Trygghetsfrågorna
engagerade och ungdomarna
lyfte själva upplevda skillnader för tjejer och
killar.
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VÄRMDÖ GYMNASIUM

Stråk , vägar och platser
Ungdomarna upplever att avstånden är stora
och åker kollektivt då de kan. Buss om de ska
till Årsta och tunnelbana till andra stadsdelar.
Gullmarsplan är därför en mycket viktig
målpunkt men som de känner otrygghet inför.
Det enda stråk som ungdomarna markerade är
stråket längs vattnet i Årstaskogen som de
uppskattade, både stråket i sig men också
Årstaskogen som område/skog och dess närhet till
vattnet. Eleverna var eniga om att Årstaskogen
bör bevaras.
Årstafältet är ett område ungdomarna har delade
uppfattningar om. Vissa tyckte att platsen bara
är outnyttjad mark som kan bebyggas helt medan
andra tycker att det är som en oas med “friluftsliv
i stadslivet”.

Trygghet
Eleverna definierar en trygg plats som upplyst
och en plats där man har god uppsikt och där
människor är i rörelse. Om det är trångt, mörkt
och det står grupper och hänger upplevs det
oftast som otryggt.

“Gångvägen ner vid vattnet
är trygg och upplyst”

VÄRMDÖ GYMNASIUM

Värmdö Gymnasium
Ut yksmål

Årstagårds
bollplan

Otrygga platser
Årstaskogen

Trygga platser och
ut yktsmål
Gullmars- Hit går vi med
plan
skolidrotten!

Värmdö
Gymnasium
“Otrevligt folk på
både Valla Torg och i
Årsta Centrum.”

Promenadvägar

Hit går vi med
skolidrotten!

Årsta Torg

Tunneln
Valla Torg
“Friluftsliv i
stadslivet! Värt
att bevara!”

Slakthusområdet

“Bygg bostäder
på Årstafältet. Det
kan nnas kvar lite
grönområden runt om”

“Obehaglig, illaluktande, mörk,
otryggt. Supportrar.
Fult, fullgubbar,
ofräscht. Grupper
av män som visslar
på en.”
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Årstafältet

Lugna platser där det finns barnfamiljer och
platser som de har en längre relation till, t
ex: Enkedefältet, Årstafältet, Årsta viken och
Enskede IP, markeras också ut som trygga. De
går till Enskede IP med skolidrotten och det är
också en plats där de får vara för sina föräldrar
på kvällarna. Det är upplåsta omklädningsrum,
de kan spela boll eller bara “hänga” där.
Ungdomarna, oavsett kön, hade en liknande
uppfattning om vad som upplevs tryggt och vad
som upplevs otryggt. De noterar och diskuterar
att de upplevt otrygga platserna begränsar
tjejerna mer än killarna. Tjejerna undviker i
större utsträckning de otrygga platserna och ser
till att om möjligt vara i sällskap med någon. De
nämner också att de gör val beroende på vilka
de ser gå på en buss eller vilka som väntar i
vänthallen.

Enskedefältet

“Hit får jag gå för mina
föräldrar. Vi spelar fotboll
på kvällarna. Ibland är det
fjortisar här som dricker.
Det är en mötesplats, lika
långt hit för alla.”

Enskede Idrottsplats

Figur 10. Plan med kommentarer

från workshop med Värmdö Gymnasium. På planen visas även citat från de medverkande eleverna.
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Att de funderar kring vilken tid de väljer att resa,
vilken väg de tar hem och vilket färdmedel de
väljer.
En plats, lite utanför stadsutvecklingsområdet,
som ungdomar passerar ofta är Gullmarsplan.
Gullmarsplan beskrivs som en otrygg plats
där ungdomarna inte vill gå ensamma. Trots
genomströmningen av människor upplevs det
som en plats för ”skumma människor”. Tunneln
mellan Globenområdet och Gullmarsplans
tunnelbana beskrivs som väldigt obehaglig,
illaluktande och mörk. Ungdomarna lyfter också
att det är extra otryggt i området i samband med
matcher på Tele2-arenan.
Slakthusområdet
ser de som ett otryggt
industriområde, helt onödigt och väldigt ofräscht .
Det finns inga aktiviter riktade till ungdomar och
få andra människor som rör sig igenom.

Stråket i Årstaskogen uppskattas bland annat på grund av närheten till vattnet. Enskedefältet

pekas ut som en trygg plats.
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Båda Årsta torg och Valla torg noteras som
obehagliga och otrygga platser och är inga
platser ungdomarna vill vistas på.

FÖRSLAG TILL OMRÅDET:
•
•

Bättre belysning
BevaraÅrstaskogenskoppling till vattnet
Billdkollage

16 Målpunkter och problemområden.

Årsta torg och Gullmarsplan pekas ut som otrygga platser.

SAMMANFATTNING:
•
•
•
•

Verksamheter och mänsklig aktivitet bidrar till upplevd trygghet.
Belysning av platser utpekas som en viktig trygghetsfaktor.
Årstaskogen och platser kopplade till rörelse uppskattas och upplevs trygga.
Avsaknad av mötesplatser inom utredningsområdet för målgruppen.
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ANALYS

Bild från workshoptillfället
med Årstaskolan
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SAMMANFATTNING
Ålder >>
Fokusfrågor
>
>

Förskolor

Låg- och mellanstadie

Högstadie

Högstadie/Kulturskolan

Gymnasium

Vilka områden uppskattas/ anses intressanta
och varför?

Skog och natur (pedagogik, motorik, färre konflikter). Skogsdungar
nära förskolan är viktiga för de
minsta barnen.

Skog och vegetation, träd och planteringar, uppskattas.

Utmärkande detaljer som väggmålningen och den röda dörren vid Bolidentriangeln upp-skattas.

Intilliggande grönområden så som Lindeparken och Enskede Gård.

Årstaskogen. Generellet uppskattas
skog, vatten och vegetation.

Industriella miljöerna vid Bolidentriangeln och Slakthusområdet.

Platser kopplade till rörelse och
idrott utgör utflyktsmål och upplevs
vara trygga.

Parker med tydlig rumslighet och
med varierande och utmanande lek
som i Vårflodsparken föredras före
andra.

Aktiviteter kopplade till rörelse så
som fotbollsplanen i Lindeparken.
Klätterträdet

Aktiviteter kopplade till rörelse/
idrott som fotbollsplanen i Lindeparken.

i Grynkvarnsparken.

Lekplatser som ligger i naturen så
som Trollparken och Ekorrparken.

Träd och natur uppskattas.

Väggmålningen
Klätterberget
utsikt.

i Bolidentriangeln.
Utmärkande detaljer som väggmålningen och den röda dörren vid
Bolidentriangeln uppskattas.

med dess tillhörande

Gröna rum kopplade till djur och
natur t ex Enskedes kolonilotter
och Enskede ridhus ger mervärden.

Möjlighet till promenad och bollek i
Lindeparken.

Utrustning som kan nyttjas av
flera samtidigt.

Vilka områden upplevs
som problemområden/
begräsningar
och
varför?

Trafikmiljöer ur trafiksäkerhetsoch bulleraspekt.
Gullmarsplan

upplevs otryggt.

Trånga trottoarer.

Hur ser målgruppen
på
trygghet och tillgänglighet?

Tillgängliga promenadstråk är
viktiga då promenaden är del av
utflykten.
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Utflyktsmålen måste vara säkra då
pedagogerna har yttersta ansvaret.

Trafikmiljöer med tillhörande
Avsaknad av aktivteter
barnens egna ålder.

buller.

Trafikmiljöerna.
Bolidenvägen.

Framför allt de vid

kopplade till
Hela stadsutvecklingsområdet
tråkigt och anonymt.

Närområdet intill Kulturskolan är
avskuret och exkluderande med bristande
kopplingar.

upplevs
Trafikmiljön ur trafiksäkerhetsynpunkt

Platser, såsom Gullmarsplan och
Årstaskogen, upplevs otrygga på
grund av “obehagliga personer”.

Avsaknande av mötesplatser
målgruppen.

Överblickbarhet och bra belysning
framkom som trygghetsfaktorer.

Bostäder och folk i rörelse bidrar till
trygghet.

Närmiljön kring Kulturskolan
glig.

Sly, igenvuxenhet
till otrygghet.

Småbarnslek
och tryggt.

Bristande belysning bidrar till
otrygghet

och buskar bidrar

.
Slakthusområdet har inga aktiviteter riktade till ungdomar.

för

i närheten är trevligt

Knutpunkter som Gullmarsplan,
Årsta torg och Valla torg upplevs
otrygga. Även tunneln till Globenområdet pekas ut.

är otillgän-

Bristande trafiksäkerhet till och från
Kulturskolan till kollektivtrafikpunkter.

Trygghetsfaktorn är av stor vikt
framförallt hos tjejerna som planerar
sin vistelse i det offentliga rummet
bl a efter upplevd trygghet.
Avstånden upplevs stora och de
flesta resor sker med kollektivtrafik.
Bostäder och folk i rörelse bidrar till
trygghet.
Överblickbarhet och bra belysning
framkom som trygghetsfaktorer.

Vad anser målgruppen
saknas inom stadsutvecklingsområdet?

Lindeparken saknar attraktionsvärde i form av lek.

Attraktionsvärde

saknas i både
Grynkvarnsparken
och Lindeparken
kopplat till deras ålder.

Attraktionsvärde saknas i Lindeparken med aktiviteter kopplat till
deras ålder.

Stärka kopplingarna till Linde och Enskede gård genom till exempel en tunnel
under spåren.

Aktiviteter kopplade till rörelse.

Aktiviteter kopplade till rörelse.

Torg/ liten park i anslutning
skolan.

Vistelseytor med bänkar, fontän och
väderskydd.

Aktiviteter i kluster, t ex kafé bredvid
fotbollsplan.

Tydlig entré till Grynkvarnsparken

.

Öppna grafittiväggar.

till Kultur-

Aktiviteter kopplade till ungdomar,
gärna intill småbarnslek.
Fler vistelseytor i Lindeparken med
tillhörande bänkar och grillplats.
En blanding av olika hustyper.

Kollektivtrafikhållplatser.
Platser för spontan lek och spontana
möten.
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Barn i olika åldrar har olika behov. Gemensamt är
att en variation av offentliga platser uppskattas.
Olika aktiviteter försegår på olika platser.
Större parker med flera rum och ett brett utbud
uppskattas.
När olika typer av aktiviteter
är
placerade intill varandra så stärker de varandra.
Framförallt ungdomarna vill både se och synas.

STYRKOR, SVAGHETER, MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR I UTREDNINGSOMRÅDET
STYRKOR
• Tillgången till natur är god.
• Natur och parker finns i olika skala.
• Topografin ger möjlighet till utsikt.

MÖJLIGHETER

UTMANINGAR

•

•

•
Barn i alla åldrar vill vara i och använda det
offentliga rummet om möjlighet ges och det finns
möjlighet till passande aktiviteter.

SVAGHETER
•

Naturområden,
i synnerhet Årstaskogen, nyttjas
och uppskattas av alla åldrar. Naturområden är en
viktig del av staden som ger möjlighet till andra
typer av aktiviteter än parker och torg.
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Trygghet är en viktig fråga. Trafik, belysning
och överblickbarhet är faktorer som påverkar
hur stadsmiljön upplevs och uppfattas. Att andra
människor vistas i och rör sig genom är något
många lyfter för att få till en tryggare miljö. God
trygghet är även en jämlikhetsfråga då killar
och tjejar använder det offentliga rummet olika,
särskilt då det upplevs vara otryggt.

•
•
•
•

Flera ytor är oprogrammerade vilket gör att
ingen känner sig riktigt välkommen.
Otydliga trafiksituationer
skapar otrygghet.
Dålig belysning.
Tvärbanan gömmer Lindeparken.
Kopplingen till Årstaskogen från
Årstastråket 3 är svag.

•
•
•
•
•
•

Att utveckla stråk inom stadsutvecklingsområdet
och kopplingar till närliggande målpunkter och
stadsdelar.
Att stärka attraktiviteten
i de offentliga rummen, t ex med tydlig identitet och innehåll.
Att inkludera och utveckla Lindeparken med
en passage under tvärbanan samt med nytt
innehåll.
Att skapa en utsiktsplats på höjden vid Konstgjutarvägen.
Att placera återvinningsstationer
längs promenadstråk.
Att planera in ett torg i Bolidentriangeln.
Att planera in bostäder innebär fler människor i stadsrummen vilket ökar trygghetskänslan.
Att skolor och andra målpunkter för barn och
unga inkluderas i staden utan tydliga
barriärer.

•
•
•

Att få till en trygg och inkluderande miljö för
barn och unga.
Att få till gröna attraktiva stråk till målpunker som t ex parker.
Att få till förskolegårdar med tillräckliga ytor.
Att få till en variation av de offentliga rummen.
Olika typer, olika innehåll, olika skala. Notera att
även plana öppna ytor av olika storlekar behövs.

Avstånden till målpunker är inte alltid en
begränsning. Stråken till målpunkterna är dock
viktiga. De ska vara trygga, varierade och helst
passera förbi något intressant.
Variation är något som återkommande nämns
i positiva ordalag. Detaljer i stadsmiljön
uppskattas av alla åldrar.
Små barn utforskar och upptäcker sin stad i
parker/mindre platser medan de större barnen
upplever och vistas i stadsmiljön som helhet.
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1. Litteraturoch källor
1. FörskolaBackstugan
2. FörskolaBägerstagård
3. FörskolaÅrstagården
4. FörskolaÅrstaliden
5. Skanskvarnsskolan- Åk 4
6. Skanskvarnsskolan- Pedagoger

Bild från workshoptillfället

med Årstaskolan
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Kulturskolans

Resurscenter

(160215 och 160219)

Enskede Gårds gymnasium

(160218)

Värmdö Gymnasium

(160310)
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7.

BILAGA 1
BACKSTUGANS
FÖRSKOLA

Förskolan

“Årstaskogen
bevaras! Vår
frizon”

Ut yksmål

Problemområde

A.

5.

Promenadvägar

4.
B.
C.
3.

2.

6.

UTFLYKTSMÅL

D.
Backstugans
förskola

“Inget riktig
attraktionsmål”
“Enkelriktat och
parkväg gör promenaden till Vår odsparken trevlig”

“Denna väg
tar vi om vi
åker tvärbanan”

1. Vår odsparken
Favorit!
Utmanandeutrustningmed balanslekoch
lekhus med båt. Kompisgunga,klätterställning
och hängmattor.
2. Grynkvarsparken
Vårpark, utrustningslekoch öppna ytor. Ut ykt
hit varjetisdag
3. Ekorrparken
Frilek.Mycket utrustning
4. Årstaskogen
Här är vår skog! Ut ykt hit varjetorsdag. Pedagogisk naturverksamhet.Vår frizon.
5. Trollparken
Gungbrädaoch balansträningpå stubbar.
Skateramperatt åka kana på.
6. Vättersparken
Linbanaoch gungbanor.
7. Utsiktsberget
Labyrint,klätterställningoch fantastiskutsikt!
Lekspeglaroch höga torn som utmanarleken.
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PROBLEMOMRÅDEN

1.

Figur 11. Plan med kommentarer

från workshop med Backstugans

A. Årstaskogen
Sönderslagnasprit askor och glassplittergör
att vi ibland inte kan gå hit.
B. Övergångställe
Tra kljus slår om för fort. Vi hinnerinte gå över
med hela gruppen.
C. Gullmarsplan
Samlingsplatsför narkomaner.Kisstrappasom
luktar.
D. Tunnel mellan Globen och
Gullmarsplan
Otrygg och otäck.

förskola. På planen visas även citat från de medverkande barnen.
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BILAGA 2
BÄGERSTA GÅRDS
FÖRSKOLA

Förskolan

Ut yksmål

Problemområde

Promenadvägar

UTFLYKTSMÅL

“Även om den går
bland industrier är
vägen trygg”

6.

“Viktigt att vägarna till och
omkring skolan är tillgängliga i och med vår avdelning
för funktionsnedsatta barn”

7.
3.

Bägersta gårds
förskola
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“Om vi har bråttom
hem tar vi denna
väg”

1. Vår odsparken
Favoritplats!Denna plats
har allt, materiallekoch skog. Fri yta, fritt
från bilar.
2. “Hoppa Backe”
Skog och natur.Fin utsik och utmanande
lek.
3. “Vår skog”
Nära, bara en väg att passera.
Fri lek och natur
4. Enskedeparken
Allé, kolonilotter,tryggt, gamla träd,
herrgård,lugnt, grönt
5. T-baneparken
Parkvägdit. Småbarnsavdelninggår hit.
Tillgängligt
6. Kulturskolan
En målpunkt.De har lärarleddlek.
7. Årstafältet
Stor yta som kan delas in. Mata fåglaroch
träffadjur

5.

4.

PROBLEMOMRÅDEN
A. Smala trottoarer
Kan bara gå en och en

A.
1.

“Här äter vi blåbär
och barnen vill
aldrig gå hem”

2.
Figur 12. Plan med kommentarer

från workshop med Bägersta gårds förskola. På planen visas även citat från de medverkande barnen.

36
LANDSKAPSLAGET AB

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

TECKENFÖRKLARING

BILAGA 3
ÅRSTAGÅRDENS
FÖRSKOLA

Förskolan

Ut yksmål

Problemområde

6.
B.
“Vättersparken är inte så
populär bland barnen, När
vi går förbi här på väg till
Trollparken/Årstaskogen
säger barnen “nej inte
stanna här”.

UTFLYKTSMÅL

4.
“Många av barnen
bor i området. De går
till parkerna (Grynkvarnsparken, Vättersparken m ) med sina
föräldrar. Därför går vi
oftast till andra platser,
t ex skogen”

Promenadvägar

5.
Årstagårdens
förskola

A.

“Här brukar vi
äta päron från
päronträden

1.Stallet, Kolonilotterna och Dahliaparken
Favoritplats!Kolla på hästar,blommor,natur,
Stora ytor att upptäcka.
2. “Vår natur”
Fri lek och natur.Bygga, löst material.
Pedagogiskverksamhet
3. Vår odsparken
Mycket att göra. Stora och varierandeytor.
4. Grynkvarnsparken
Redskapslekoch damm. Öppna ytor
5. Dungen bakom skolan
Småbarnlek.Hit går de yngre barnen. Natur.
6.Trollskogen
Naturliglek med skulpturer
Fri lek och natur

2.
PROBLEMOMRÅDEN

C.
Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-10-17, Dnr 2015-21600

1.

3.

Figur 13. Plan med kommentarer

A. Bolmensvägen
Brända bilar,glassplitter,endast företag.Ingen
som ser en.
B. Gullmarsplan
Olustkänsla.Stora läskigagrupper,speciellt
vid matcher.
C. Returstation
De är oftast överfullaoch liggerprecis vid
vägen, osäkert. Återvinningingår i vår verksamhet och vi vill återvinnasäkert. Ibland har
vi släpat med oss massa papper och kan inte
slängadet på grund av att det är fullt.

från workshop med Årstagårdens förskola. På planen visas även citat från de medverkande barnen.
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BILAGA 4
ÅRSTALIDENS
FÖRSKOLA

Förskolan

“Årstaskogen
bevaras! Grön
lunga”

Årstaliden
förskola
(Permanent)

Ut yksmål

Problemområde

7.

6.
Otrygg väg
Promenadvägar

E.

“Tunneln under
vägen utgör en
trygg passage”

D.
3.
4.

Årstaliden
förskola
(Tillfällig)

2.

1.

5.

B.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-10-17, Dnr 2015-21600

C.

A.

UTFLYKTSMÅL
1. Ekorrparken
Finnsmycket att göra för alla åldrar.Tydlig
avgränsingoch överblickbart.
2. “Vår natur”
Fri lek, plocka pinnar och bygga kojor.1-2
gånger i veckan med 2-4 åringarna.Bra
plats för yngre barn som inte kan gå så
långt.
3. Vättersparken
Plaskdammpå sommaren.Tidigareen bra
fungerandeparklek.Tillgänglighetsanpassad
med bland annat en HKP-gunga.
4. Fotbollsplan
Organiseradlek. Kicka boll, sätta upp koner.
5. Grynkvarnsparken
Bra park för de stora barnen. Allting nns,
utrustning,stora ytor. Från barn som är 3 år
eller äldre. Ligger nt inringatav grönt.
6. “Vårt naturställe”
1-2 gånger/vecka.Fri lek. Fantastiskplats
med klätterträdoch natur.Barnentycler
nästan denna plats är roligareän lekparker.
7. Trollparken
Sliten park. Gungan är populär och
plockepinn-klätterställningen.

PROBLEMOMRÅDEN
A. Gullmarsplan
Samlingsplatsför obehagligatyper.
B. Övergångsställen
Flerbehövs. Tra kregleras
C. Skogslänta/Gräsyta
Otryggt för barnen att leka på. Rakt ut i
gatan
D. Sköntorpsvägen
Mycket tra k i hög hastighet
E. Övergångsställe saknas
Skagerssvägen- Gullmarsvägen.Finns
många skolor och förskolorhär. Behövs.
Figur 14. Plan med kommentarer

från workshop med Årstalidens förskola. På planen visas även citat från de medverkande barnen.
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3.

BILAGA
5
MELLANSTADIET
SKANSKVARNSSKOLAN
ÅRSKURS 4

Skolan

Ut yksmål

Problemområde

A.

2.

Promenadvägar

1.
B.
C.

E.

UTFLYKTSMÅL

F. 4.

Skanskvarnsskolan

5.
G.

6.
8.
7.

I.
H.
9.

11.

10.

1. Trollparken
Naturliglek, nns mycket att göra.
2. Årstaskogen
3. Eriksdalsbadet
Besöks både på fritidenoch med skolan.
4. Gullmarsplan
5. Grönområde
Bra öppen, grön yta i närhetenav skolan dit
barn brukargå både med skola och på fritiden.
6. Ekorrparken
Rolig lekplats,dock för inriktadpå småbarn.
7. Vättersparken
Stor och öppen grönyta
8. Grynkvarnsparken
Finnsmycket att göra både i lekparkenoch i
naturområdet.Klätterträdetmycket uppskattat.
9. Globen
Många matställenoch butiker att besöka.
10. Fotbollsplan vid Blåsutvägen
11. Årstafältet

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-10-17, Dnr 2015-21600

PROBLEMOMRÅDEN

Figur 15. Plan med kommentarer

från workshop med Skanskvarnsskolans

årskurs 4.

A. Årstaskogen
Otryggt område då det är många “fullisar”som
är där.
B. Öde del av skolgården
Finnsinte särskiltmycket att göra, känns
otryggt då en man vid ett tillfälleförsöktelocka
med sig ett barn.
C. Gullmarsvägen
Mycket tra k och oväsen.
D. Gullmarsvägen
Finnsför få övergångsställen.
E. Vändplan Tydingevägen
Bilarkör snabbt här.
F. Gullmarsplan
Stökigt, högljuttoch många “konstigamänniskor”.
G. Skogsområde i Grynkvarnsparken
“Fullisar”brukar hållatill där.
H. Skogsområde vid tunnelbanestationen Globen.
“Konstigamänniskor”som hållertill där.

39
LANDSKAPSLAGET AB

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

TECKENFÖRKLARING

5

Skolan
Ut yktsmål

1

Problemområde

Otrygg väg

3
Promenadvägar

B
A

Skanskvarnsskolan

2

UTFLYKTSMÅL
1. Årsta gårds fotbollsplan
2. Årstaskolan
3. Trollparken
4. Eriksdalsbadet
5. Grynkvarnsparken
6. Enskede IP

4

PROBLEMOMRÅDEN

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-10-17, Dnr 2015-21600

A. Gullmarsplan
Svårt att korsa gatan på grund av all tra k,
tra kljus önskas.
B. Simlångsvägen
Svårt att gå längs gatan med barn då det är
otydligtvad som är gångbanaoch vad som
är vägbana.

BILAGA 6
SKANSKVARNSSKOLAN
PEDAGOGER
6
Figur 16. Plan med kommentarer

från workshop med Skanskvarnsskolans

pedagoger.
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