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III 

Sammanfattning 

 

Under miljonprogrammet byggdes mycket bostäder och dessa placerades i många fall på 
stora och öppna grönområden. I dessa områden finns det brist på lekaktiviteter och de 
som finns är inte underhållna. Grönytorna är mer inriktade på kvantitet än kvalitet, vilket 
kan bero på att människans behov sällan togs hänsyn till förr. Idag utformas dessa ytor 
med mer kvalitet då det handlar om en hållbar miljö för människan och omgivning. 

För att öka välmående och gemenskap i boendeområde är grönytor en effektiv faktor. 
Grönområden fungerar ofta som rekreationsplatser där människor kan koppla av från vår 
tids hetsiga vardag. Det finns tre grupper som är i extra behov av närhet till naturen. Den 
första gruppen är barn då naturen ökar deras fysiska aktivitet och deras nyfikenhet. Den 
andra är äldre människor som gärna promenerar i parker och njuter av naturens tillgångar. 
Den sista gruppen är funktionsnedsatta då de är i behov av tillgänglighet för att ha samma 
förutsättningar i parker.  

Examensarbetets syfte och mål är att ge en inblick i hur man kan utforma ett grönområde 
i ett miljonprogramsområde. Hur man tar tillvara på de grönytor som finns och på så sätt 
få en mötesplats för människor oavsett ålder, kön och bakgrund. Ett förslag på 
utformning av ett sådant område är gjord med utgångspunkt i Norrliden i Kalmar, som är 
ett av av många miljonprogramsområden runt om i Sverige. 

Till grund för arbetet ligger intervjuer, enkäter och platsbesök på grönområdet samt 
tidigare forskning. Även andra referensobjekt har gett idéer på möjliga 
utformningsalternativ. Rapporten ska kunna användas som en inspiration och hjälpmedel 
av andra aktörer som ska utforma parkområden. 

Förslaget är uppbyggt utifrån teorin samt resultaten från de intervjuer och enkäter som 
genomförts. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sakkunniga personer inom ämnet 
samt en enkätundersökning med de boende i området. Utifrån resultatet har ett program 
för området kunnat tas fram. Det är grunden till ett gestaltningsförslag på parken som 
återfinns i rapporten. 
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Summary 

 

During the The Million Homes Programme in Sweden many homes were built which 
where often placed in large and green open spaces. In these areas there is a lack of 
playgrounds and those that are available are not maintained. The green open spaces are 
more focused on quantity than quality, which may be due to the fact that human needs 
were rarely taken into consideration back in the days. Today these surfaces are designed 
with more quality to help build a sustainable environment for mankind and our nature. 

To increase wealth and fellowship in the residential areas a greenzone is an effective 
factor. Green open spaces often work as a place where people can relax from the frantic 
society that we live in today. There are three groups in need of proximity to nature. The 
first group is children as nature increases their physical activity and their curiosity. The 
second one is the older generation who likes to take walks in parks to enjoy the nature's 
assets. The last group is disabled humans because they are in need of accessibility to have 
the same conditions as everyone else. 

The aim of the thesis is to provide an insight into how to design a green open space in 
The Million Homes Program. How to take advantage of the green open spaces that exist 
and thus provide a meeting place for people regardless of age, sex and background. An 
alternative sketch on the design of such an area is based on Norrliden in Kalmar, which is 
one of many Million Homes Program in Sweden. 

The basis for the work is interviews, survey, previous research and visits to the green 
open space. Other reference objects have also provided ideas for possible design 
alternatives. The thesis should be seen as an aid and create curiosity for both 
municipalities and other coefficients when they design green open spaces in their cities. 

The proposal is based on the theory and the results of the interviews and survey 
conducted. Qualitative interviews were conducted with experts in the subject and a 
survey of the residents in the area. Based on the results, a program for the area has been 
developed. This is the reason for a design of the park that is returned in the report. 
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Abstract 

 

Detta examensarbete ger ett studerat utformningsförslag på ett outnyttjat grönområde i 
miljonprogramsområdet Norrliden i Kalmar.  

Studien har resulterat i ett förslag till förbättrad utformning, en visuell skiss utifrån 
relevant teori, intervjuer med sakkunniga och enkätsvar från de som bor i området. Fokus 
har legat på att öka gemenskap mellan människor i olika åldrar, kön och bakgrund. 

 
Nyckelord: Grönområde, Grönyta, Miljonprogrammet, Utformning, Aktivitetspark, 
Parkyta  
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Förord 

 

Detta arbete har genomförts i samband med examinationen inom programmet 
byggnadsutformning. Programmet innehåller 180 högskolepoäng och efter godkänd 
utbildning erhålls en teknologie kandidatexamen inom byggteknik vid Linnéuniversitetet 
i Växjö.  

Kalmar kommun planerar att satsa resurser i bostadsområdet Norrliden för att höja dess 
status. Via ett möte med vår företagshandledare Filippa Olsson på 
samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun i början av 2017 lade hon fram olika 
förslag varav vi fastnade för ett utformningsalternativ i Norrliden. Att det sedan blev 
detta specifika grönområdet valde vi själva. 

Avslutningsvis vill vi tacka vår akademiska handledare Per Reinholtz som gett oss stöd 
under arbetets gång. Vi vill även tacka Kalmar kommun som bidrog till idén av detta 
arbete som också varit ett bra bollplank under resan. Vi vill också tacka 
landskapsarkitekterna Eva Sundin och Ingrid Löfkvist och stadsträdgårdsmästaren Ewa 
Eklind Blomqvist på Växjö kommun som ställt upp på intervjuer och bidragit med 
inspiration och annan hjälp till arbetet.    

 
 
 

Matilda Andersson, Matilda Ekholm & Sofia Källström 

Växjö, 7 Juni 2017 
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4.1  FÄLTSTUDIE AV PLATSEN ........................................................................................................................ 14 
4.2  FÄLTSTUDIE AV REFERENSOBJEKT ........................................................................................................... 14 
4.3  INTERVJUER ............................................................................................................................................. 14 
4.4  ENKÄTUNDERSÖKNING ............................................................................................................................ 15 
4.5  PROGRAMARBETE .................................................................................................................................... 15 
4.6  VALIDITET OCH RELIABILITET ................................................................................................................. 15 

5  GENOMFÖRANDE ................................................................................................ 16 

5.1  FÖRSTUDIE .............................................................................................................................................. 16 
5.2  FÄLTSTUDIER .......................................................................................................................................... 16 

5.2.1  Norrliden ....................................................................................................................................... 16 
5.2.2  Spetsamossen ................................................................................................................................. 16 

5.3  KVALITATIVA INTERVJUER ...................................................................................................................... 16 
5.4  ENKÄTUNDERSÖKNINGAR ....................................................................................................................... 17 

6  RESULTAT AV UNDERSÖKNINGAR ............................................................... 18 



VIII 

6.1  FÄLTSTUDIER .......................................................................................................................................... 18 
6.1.1  Norrliden ....................................................................................................................................... 18 
6.1.2  Referensobjekt Spetsamossen ........................................................................................................ 21 

6.2  INTERVJUER ............................................................................................................................................. 26 
6.2.1  Intervju med Eva Sundin och Ingrid Löfkvist ................................................................................ 26 
6.2.2  Intervju med Ewa Eklind Blomkvist .............................................................................................. 28 

6.3  ENKÄTUNDERSÖKNINGAR ....................................................................................................................... 29 

7  ANALYS AV UNDERSÖKNING OCH FRAMTAGNING AV PROGRAM .. 32 

7.1  PROGRAMMET ......................................................................................................................................... 33 
7.1.1  Öppna ytor till fri lek ..................................................................................................................... 33 
7.1.2  Sittplatser ...................................................................................................................................... 33 
7.1.3  Grillplats ....................................................................................................................................... 33 
7.1.4  Lekplats för yngre barn ................................................................................................................. 33 
7.1.5  Hinderbarna/ motorikbarna .......................................................................................................... 34 
7.1.6  Parkour ......................................................................................................................................... 34 
7.1.7  Skateboardpark ............................................................................................................................. 34 

8  RESULTAT OCH ANALYS AV FÖRSLAGET ................................................. 35 

8.1.1  Lekplats ......................................................................................................................................... 36 
8.1.2  Hinderbana/motorikbarna ............................................................................................................ 37 
8.1.3  Grillplats ....................................................................................................................................... 37 
8.1.4  Friyta ............................................................................................................................................. 38 
8.1.5  Parkour ......................................................................................................................................... 38 
8.1.6  Kulle och skateboardpark ............................................................................................................. 39 
8.1.7  Sittplatser och grönska .................................................................................................................. 39 
8.1.8  Tillgänglighet ................................................................................................................................ 39 

9  DISKUSSION .......................................................................................................... 41 

9.1  METODDISKUSSION ................................................................................................................................. 41 
9.2  RESULTATDISKUSSION ............................................................................................................................ 42 

10  SLUTSATSER ......................................................................................................... 44 

REFERENSER ................................................................................................................ 45 

BILAGOR ........................................................................................................................ 48 

 
  



1 
Andersson, Ekholm & Källström 

 

1 Introduktion 

Från andra världskriget på 40-talet, fram till 60-talet skedde stora 
förändringar i Sverige vilket bidrog till en stark ekonomisk tillväxt för 
landet. Urbanisering och ökad befolkning ledde till bostadsbrist under denna 
period.  

Sveriges riksdag tog år 1965 ett beslut om att en miljon bostäder under en 
tioårsperiod skulle byggas, detta projekt fick namnet Miljonprogrammet. 
Stor mängd av Sveriges befolkning har växt upp i miljonprogramsområden 
då största delen av Sveriges bostäder byggdes under denna tid. 

Idag har många miljonprogramsområden dåligt rykte och låg standard. Trots 
dessa brister har dessa områden ofrånkomliga kvaliteter såsom planlösningar 
och gårdsmiljöer. Grönytor finns det gott om men där råder ofta brist på 
underhåll (Lundahl och Vidén, 1992). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Miljonprogrammet byggdes under stor tids- och kostnadspress då billig 
mark var något som prioriterades högt. Dessa marker fanns vid utkanten av 
staden och var av berg eller jordbruk. Jordbruksmarken ansågs vid denna tid 
olämplig att bygga på men det stoppade inte miljonprojektet. För att få plan 
mark även på de områden med bergsterräng sprängdes dessa delar bort och 
därefter radades flervåningshus upp ett efter ett på kort tid (Lundahl och 
Vidén, 1992). 

Tidspressen var hög då befolkningsantalet ökade successivt. En stor del av 
befolkningsökningen var det stora intaget av efterfrågad utländsk arbetskraft 
(Lundahl och Vidén, 1992). Den största arbetskraftsinvandringen var från 
Skandinavien, Grekland, Italien, Turkiet och Jugoslavien. Under denna tid 
infördes den “reglerade invandringen”, syftande på att när man vill bosätta 
sig, leva och jobba i Sverige så krävs att både arbetserbjudande och bostad 
är klara (Migrationsverket, 2016). De som stod helt utan bostad prioriterades 
högt och för att göra enklast möjliga lösning fick de bosätta sig i 
miljonprogrammets områden. 

När många personer med liknande etnisk bakgrund flyttar in på en och 
samma plats med ett avstånd till tätorten kan det leda till ett utanförskap, 
brist på kommunikation och socialt umgänge. Strävan efter ett 
mångkulturellt samhället blir svårt att uppnå med denna uppdelning 
(Lundahl och Vidén, 1992). 

En park är lika viktig för dem som vistas i den som de som passerar genom 
den. Alla människor i olika åldrar har olika intressen och olika krav på hur 
sin utemiljö bör vara. Barn är de som tillbringar mest tid runt sin bostad med 
omnejd, de blir mer påverkade av brister och kvaliteter än andra.  
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Yngre barns behov tillgodoses ofta med en lekpark, det ses ofta som ett 
enkelt sätt att ge dem motorisk träning, stimulera fantasi och aktivitet. De 
äldre barnen behöver något mer avancerad miljö än en lekpark, såsom öppen 
natur, kuperade landskap, trädklättring, sportaktiviteter med mera (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009). 

1.2 Mål och Syfte 

Rapporten syftar till att ge ett studerat exempel på hur man kan ta tillvara 
och utforma ett av miljonprogrammets grönområden, för olika 
åldersgrupper. Hur kan man aktivera och skapa gemenskap mellan olika 
grupper i samhället?  

Målet med rapporten är att lyfta fram idéer och lösningar till ett bättre 
utnyttjat grönområde, inte att ge ett slutgiltigt förslag på en i alla delar 
perfekt utemiljö. Detta görs genom ett visualiserat förslag med analyser och 
kommentarer. 

Tanken är att andra aktörer ska kunna ta del av denna rapport där liknande 
problem finns och kunna använda sig av teorin och visualisationer för att 
göra grönytor i liknande områden mer användbara och öka gemenskapen i 
samhället. 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen är gjord i Norrliden, ett miljonprogramsområde i Kalmar. 
Projektet är begränsat till en specifik grönyta i området som dagligen 
passeras förbi av människor som bor både i och utanför området. Förslaget 
har ej kostnadskalkylerats då det ligger utanför projektet. 

Kalmar kommun har parallellt gjort en undersökning i området med endast 
ett fokus på flickor och unga kvinnor. Detta arbete har till skillnad från 
Kalmar kommun gjort en undersökning med fokus på alla individer, oavsett 
kön, ålder och bakgrund. 

Utfallet av en fältstudie är beroende av när på året den görs. Exempelvis är 
fler människor ute på sommaren än på vintern. Denna studie är genomförd i 
april vilket kan betraktas som ett medelvärde om man ser till hela året. 

Projektet kommer inte beröra materialval i utformningen av grönområdet 
och inte heller valet av ljusarmaturer i området. EU-direktiven på mark i 
park kommer heller inte att studeras. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskrivs det teoretiska förutsättningarna för uppsatsen. 

2.1 Miljonprogrammet 

Efter andra världskriget syntes ett stort och snabbt växande behov av nya 
bostäder (Hall och Vidén, 2006). 

För ca 50 år sedan hade Sverige en svår bostadsbrist som satte igång en av 
vår tids historiskt största bostadsprojekt där en miljon bostäder byggdes 
under tio år (Lundahl och Vidén, 1992). 

Tack vare den industriella utvecklingen och att Sverige besparat krigets 
förstörelse växte befolkningen snabbt. En akut bostadskris rådde år 1960 och 
behovet av att bygga nya bostäder i Sverige blev stort. Året 1965 beslutade 
riksdagen att göra en storsatsning för landet genom att bygga en miljon 
bostäder. Detta var beräknat att stå färdigt 10 år senare, år 1975 (Hall, 1999). 

Bostadsprojektet myntades av journalisten och ämbetsmannen Ernst 
Michanek till “Miljonprogrammet” efter att i valkampanjen för Sveriges 
socialdemokratiska arbetspartis politiska handlingar 1964 nämnt “En miljon 
bostäder på tio år” (Nationalencyklopedin, 2017).  

För att få ner kostnaderna byggdes bostäderna vid utkanten av de flesta 
städer där marken var billig och bestod av bergterräng eller jordbruksmark. 
Många av byggelementen byggdes i industrier och sällan på plats för att 
korta ner byggtiden. I och med ökningen av industrier fick Sverige en 
ekonomisk framfart som ledde till att fler fick det bättre ställt och då ställde 
högre krav på bostäderna (Lundahl och Vidén, 1992). Den snabba 
utvecklingen bidrog till att bostäderna saknade den kvalitet och den standard 
en god bostad kräver för att hålla en längre period. Idag är det endast 50 år 
sedan de byggdes och de är redan behov av renovering på installationer som 
el, vatten och avlopp (Boverket, 2003). 

Husen har trots dessa brister goda kvaliteter som bra planlösningar och stora 
grönytor. Den största bristen ligger i den sociala och gemensamma platsen 
på gården. På gården satsade man på slitstarka material som betong, asfalt 
och buskage i stället för att se till vad som passar bäst. Grönytorna var mer 
inriktade på kvantitet än kvalitet. Det handlar idag mer om att bygga upp en 
hållbar och trygg miljö kring bostäderna och då ta tillvara på dessa kvaliteter 
(Lundahl och Vidén, 1992). 
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2.1.1 Miljonprogrammets grönområden 

Miljonprogrammets grönområden är ofta väl tilltagna ytmässigt. Däremot är 
det ofta en stor brist i omsorg på dessa områden. Platser där man kunde leka, 
vistas och umgås var viktiga delar för hela programmet. De fria ytorna delas 
oftast in i olika kategorier såsom gård, kvarter och park. Det var en viktig 
resurs som dessvärre är mer utförd i kvantitet än kvalitet. Dessa 
grönområden liknar många gånger husen när det gäller storskalighet och 
mekaniskt utseende. Kvartersmarken som var gemensam för alla boende i 
området bestod av antingen naturmark eller planerad grönska. Större 
lekparker kunde placeras på de tomma områdena men i större del var det 
outnyttjade stora grönområden som var tomma eller kunde användas till fri 
lek. Det mer planerade området var parkmark som användes till byggnation 
av skolor, idrottsplats och dagis med mera. Dessa anläggningar var lätta att 
nå via bilfria gator och nära bostadsområdet men samtidigt varken 
funktionellt eller attraktivt utformat. Gårdsmiljön har brister i både 
utformning och användningsområden. Små lekparker, sittplatser i form av 
soffor och trädgårdsdetaljer har oftast samma utformning i stora delar av 
miljonprogramsområdet. Den allmänna utemiljön är inte uppmuntrande för 
fantasin eller lockande till att vistas där. Eftersom det byggdes stora 
parkeringsytor och då också under mark blev det en begränsad växtlighet då 
förutsättningar för bra jordlager saknades. Mycket av den gamla 
växtligheten förstördes eller avverkades då maskinerna till byggnationen av 
miljonprogrammets bostäderna tog stor plats och jordlagren blev sämre för 
ny växtlighet och träd.  

Behoven av lekytor för mindre barn är för det mesta försedda i dessa 
områden med sandlådor, klätterställningar och lekplatser men för de äldre 
barnen är material och utrymmen till fri lek för det mesta obefintlig 
(Lundahl och Vidén, 1992). 

2.2 Hållbar stadsutveckling 

Hållbar stadsutveckling skapar förutsättningar så att människor vill 
samarbeta, umgås och bidra till ett bättre samhälle. Stor vikt ligger på hur 
människor fungerar tillsammans i den offentliga miljön och hur de 
kommunicerar och socialiserar sig med varandra (Gehl, 1996). 

I flertalet miljonprogrammets områden saknas hållbar samhällsutveckling då 
det förekommer sociala brister, utanförskap, otrygghet, arbetslöshet och 
kriminalitet. Olika grupper hanterar otryggheten olika. Många äldre stannar 
hemma, kvinnor väljer en annan väg än de parkområden som borde kännas 
naturliga vid promenader. Det är viktigt i en offentlig miljö kunna känna sig 
trygg och välkommen oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller sexuell 
läggning. En  plats upplevs trygg om den är befolkad, går att överblicka, har 
bra orientering och är välskött (Polismyndigheten, 2006). Människor är 
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olika, har olika behov och det handlar om att utforma platser på ett sätt som 
passar alla. 

2.3 Parkområden 

En park kan beskrivas som ett område där grönska korsas av promenadvägar 
och/eller vattendrag. I dessa trädgårdsliknande miljöer finns ofta olika 
skulpturer, fontäner, paviljonger och andra mindre byggnadsverk 
(Nationalencyklopedin, 2017). 

Det var i slutet på 1800-talet som parker och friluftsområden började växa 
sig fram. Friluftslivet på den tiden ansågs vara en överklassaktivitet för 
stadsbor. Först i slutet på 30-talet började friluftslivet sprida sig till vanliga 
människor, detta för att få rekreation och avkoppling både fysiskt och 
psykiskt från det ansträngande arbetslivet. Det blev i samma tid en viktig 
politisk fråga och den första semesterlagstiftningen kom och allmänheten 
skulle ha tillträde till naturen på ett enklare sätt (Naturvårdsverket, 2005). 

Hela 1900-talet präglades av att naturen hade stor påverkan på människan. 
Naturen innebar en plats för rekreation. Att vistas i det gröna bidrog till att 
man kunde få ett andrum till att samla ny energi och förebygga psykiska 
påfrestningar (Lisberg Jensen, 2008). 

För att ett grönområde ska vara användbart och tillgängligt för alla i ett 
område bör det inte ligga längre bort än 300 meter (Statens folkhälsoinstitut, 
2009). 

2.4 Hur park- och grönområden påverkar och nyttjas av människor 

För att grönområden ska nyttjas till fullo visar forskning att man bör ha nära 
till dessa från sin bostad. Med detta menas att närheten till grönytor är viktig 
och inte minst för vissa grupper, såsom barn, funktionsnedsatta och äldre. 
Boverket har satt upp riktlinjer om avstånd till grönytor från bostaden. Till 
lekplatser för de yngre barnen bör det vara 50m, till lokalparker 200m och 
till stadsdelsparker 500m (Boverket, 2007). 

Människor i olika åldrar som bor i städer lider ofta av stress. Forskning visar 
att närhet till urbana grönytor kan minska stress. Ju mer tid som spenderas 
där desto lägre blir stressnivån (Grahn och Stigsdotter, 2003). 

Danska studier visar att närheten till grönområde och trädgårdar minskar 
stress och minimerar risken för fetma (Nielsen och Hansen, 2007). 
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2.4.1 Barn 

För barns uppväxt spelar tillgången till grönområden stor roll men även 
utformningen på dem. Tilltalande utemiljöer påverkar barnens både mentala 
och kroppsliga utveckling. Barnens utveckling och nyfikenhet stimuleras då 
de utforskar sin närmiljö. Behovet av närheten till grönområden är olika 
beroende på barnets ålder. Yngre barn besöker oftast dessa platser med 
vuxna. Det äldre barnets behov och nyfikenhet är något större och de kan på 
egen hand ta sig till närliggande grönområden så länge de inte hindras av 
fordonstrafik. Trafiken är ofta det som utgör att barn hindras att kunna röra 
sig från mellan hem, skola och vänner (Ståhle och Nordström, 2007). 

Barn tillhör en av de främsta grupperna som nyttjar grönområden. De 
använder ytorna för många olika syften såsom lek och umgänge med andra 
barn. Dessa platser är exemplariska för deras utveckling om att utforska och 
lära sig hur naturen fungerar. För att få det bästa resultatet på dessa platser 
bör de utvecklas genom ett barns perspektiv. Om man frågar barnen leker de 
helst i närheten av hemmet eller platser de känner sig trygga i. De vill helst 
inte leka i ”välordnade lekplatser”, utan enkelhet efterfrågas. Dessa platser 
ska upplevas som deras egna. I dagens stadsplanering tas många av dessa 
utemiljöer bort för att bygga ny infrastruktur. Detta är synd både för att det i 
många fall hindrar barnen från att röra sig fritt men att deras betydelsefulla 
grönytor försvinner. Att ha närhet till attraktiva lekplatser är ett sätt att öka 
barnens stillasittande och på så sätt motverka övervikt bland barn som är ett 
av västvärldens största problem bland unga (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

2.4.2 Äldre 

Bättre levnadsförhållande gör att medellivslängden för svenskarna ökar. År 
2050 beräknas kvinnor i genomsnitt leva till 86 år och män 84 år. Den ökade 
medellivslängden ställer krav på samhället, den fysiska planeringen och dess 
tillgänglighet. Dagens nyblivna pensionärer har många friska år framför sig. 
Dock lever många över 80 år med någon slags åldersrelaterad 
funktionsnedsättning. Insatser som kan förskjuta detta och förebygga 
funktionsnedsättning är bra för samhället ekonomiskt men även för 
individen samt anhöriga. Forskning visar att förändrade levnadsvanor har 
stor inverkan på hälsan även för äldre. Insatser som kan förbättra hälsan är 
att uppmuntra äldre till motion och aktivitet, utforma gångstråk och platser 
att umgås på (Socialdepartementet, 2007). 

Undersökningar visar att pensionärer gärna utövar aktiviteter som ger 
motion och frisk luft som en bieffekt.  En tredjedel av pensionärerna i 
åldersgruppen 74-85 år promenerar minst två gånger i veckan. Därav är 
närheten till gångstråk och grönområden viktiga. För att ett grönområde ska 
attrahera de äldre krävs grönska, vackra vyer och en levande miljö där folk 
rör sig. Att se nya människor och känna igen bekanta är stimulerande för 
äldres sinnen. I parkområden uppskattas sittgrupper och viloplatser, gärna i 
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en oasliknande miljö med skydd för väder och vind. För att de äldre enkelt 
ska kunna ta sig fram är asfalterade stråk utan ojämnheter och trottoarkanter 
att rekommendera (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

2.4.3 Funktionsnedsatta 

Drygt en fjärdedel av svenskarna har någon slags funktionsnedsättning, t.ex. 
rörelsehinder, psykisk ohälsa eller syn-/hörselnedsättning. Då olika 
funktionsnedsättningar hindrar många från motion, kan närheten till 
grönområden ha en stor betydelse. Genom fysisk aktivitet kan dessa 
nedsättningar minskas och då fysisk aktivitet kan utövas i grönområden är 
utformningen av dessa viktiga. 

En väsentlig aspekt att ta hänsyn till är tillgängligheten. Det ska vara enkelt 
för rörelsehindrade personer att ta sig fram och därför är jämn mark att 
föredra. För att personer med rörelsehinder ska uppleva naturen ska det 
utformas med omsorg. Vid trappor och ramper bör det finnas räcken. Om 
platserna är avsedda till att nyttjas kvällstid bör det vara upplyst med höga 
nedåtriktade armaturer. Lugna och avskilda platser är viktiga för personer 
med psykiska funktionsnedsättningar (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

2.5 Barn i samhällsplaneringen 

Genom att barn och unga rör sig och vistas i sin närmiljö skapar de sig en 
kunskap om utemiljöer. Det är första steget i att involvera dem mer i 
samhällsplanering. Då utemiljöer ofta brukas av de yngre bör de vara med i 
beslutsprocesser rörande dessa platser.  

Forskare vid SLU har utvecklat ett sätt fånga upp barns tankar och idéer 
gällande utemiljöer. Det är ett verktyg baserat på kartor som kallas 
“Barnkartor i GIS”. Där får barn själva rita hur de rör sig till och från skolan 
och var de leker etc. Denna metod gör att planerarna kan engagera barnen i 
den fysiska planeringen av staden (Sveriges lantbruksuniversitet, 2010). 

2.6 Möjliga aktiviteter 

Forskning visar på att människors hälsa påverkas positivt av aktivitet i 
naturen. Närhet till natur och grönska ger möjlighet till bra uppväxtmiljö. 
Det visar sig att vuxna som regelbundet vistats i naturen redan som barn ofta 
har fått ett fortsatt intresse för naturen. Börjar den yngre generationen vistas 
mer utomhus blir samhörigheten med naturen mer naturlig som vuxen. 
Oavsett om man är barn eller vuxen utvecklar man sin egen relation till 
platsen och därför är det viktigt att människor själva får påverka och 
förbättra sin miljö de vistas i varje dag.  



8 
Andersson, Ekholm & Källström 

 

Att vistas i naturen förknippas oftast med promenader eller annan typ av 
fysisk aktivitet men det har även stor betydelse för den psykiska hälsan att 
känna lugn, rofylldhet, avkoppling från vardagen och allt runt omkring oss. 

För att dessa platser ska besökas regelbundet krävs närhet och tillgänglighet. 
En park med olika egenskaper gör det möjligt för fler typer av olika 
aktiviteter. Det är därför viktigt att noga inspektera och beakta platsen innan 
man börjar planera den (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

Av en aktivitetspark förbättras tillgängligheten på träning och idrott och ökar 
även spontaniteten till träning. Aktivitetsparker är gratis, öppen alla tider på 
dygnet och inbjudande för alla (Härnösand kommun, 2017). 

Nedan listas ett antal tänkbara aktiviteter som tagits i beaktande i arbetet. 
Ytterligare andra kan finnas då det ständigt utvecklas nya aktiviteter. 

2.6.1 Skateboardpark 

En skateboardpark är till skillnad från en skateramp mer varierad med flera 
funktioner och olika svårighetsgrader som gör den anpassbar för flera åldrar.  

Skateparker placeras ofta kring närliggande andra aktiviteter som parkour, 
klättervägg och bollplaner som på så sätt förhindrar att parken enbart 
används av skejtare. I en skatepark kan inlinesåkning, kickbike- och 
BMXåkning även utföras. Parken blir en aktivitetsplats för alla. En sorts 
skatepark är skateplazan som mer liknar ett torg eller vanlig park då den är 
plattare och inte har lika stora och djupa gropar i marken. Dessa parker 
bjuder in till fler människor som kan vistas där utan att skejta. En skatepark i 
ett område där det är mycket förbigående gör parken mer användbar då 
dessa kan stanna och kolla på skejtares trick och även skapa en 
kommunikation med intresserade runt omkring.  

Vid en skatepark behövs mycket belysning för åkning på kvällstid och det i 
sin tur ger även en större trygghet i området (Alvefält och Elsilä, 2015). 

2.6.2 Hinderbana 

Hinderbanor kan ha olika storlekar och längder med ett lagom antal hinder i. 
Hindren kan ha olika svårighetsgrader och man tränar på eget ansvar och 
egen risk. Barn bör ha en vuxen med sig under användningen av 
hinderbanan. Snabbhet, smidighet, styrka och balans tränas i hinderbanan 
med hjälp av balanshinder, tunnlar, bildäck och olika väggar. Målet med 
hinderbanan är att så snabbt som möjligt komma igenom banan (Växjö 
kommun, 2017). 
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2.6.3 Näridrottsplats/multiarena 

Näridrottsplats kan beskrivas som en multiarena, det är en slitstark 
anläggning som kan användas till olika aktiviteter. Tanken är att den ska 
kunna nyttjas året runt. Sommartid kan man spela basket, volleyboll eller 
fotboll och på vintern ska den kunna användas som en rink där man kan åka 
skridskor eller spela ishockey. Denna typ av aktivitet kan utövas av både 
barn och vuxna (Svensk idrott, 2016). 

2.6.4 Parkour 

Parkour är en sorts träningsform som innebär förflyttning och rörelse mellan 
olika hinder med hjälp av sin egen kropp (Nationalencyklopedin, 2017). 

2.6.5 Utegym 

I ett utegym kan träning ske både själv men även med flera samtidigt. 
Träningen kan utföras av både seniorer och juniorer, nybörjare eller på 
elitnivå men även för personer med funktionsnedsättning och ger styrka, 
kondition och smidighet. Utegym har en rad olika stationer och vid varje 
station kan det finnas en informationsskylt med förklaring på hur stationen 
används (Härnösand kommun, 2017). 

2.6.6 Klättervägg (bouldering) 

Bouldering är en sport man genomför genom klättring. På en höjd mellan 3-
5 meter ska olika klättringsuppgifter lösas och detta utan hjälpmedel som 
t.ex. rep (Södertälje kommun, 2017). 

2.6.7 Motorikbana 

En motorikbana är likt en hinderbana och är anpassad till alla åldrar. Banan 
innehåller övningar där man klättrar, hänger, kryper och kan gå balansgång. 
Motorikbanor passar att läggas intill utegym och gör då att hela familjen kan 
komma och aktivera sig samtidigt (Uddevalla kommun, 2016). 

2.6.8 Koloniträdgård 

Koloniträdgård, också kallad kolonilott är en odlingsverksamhet som oftast 
är mellan 200-500 kvadratmeter. En koloniträdgård organiseras av en 
koloniträdgårdsförening som hyr marken av kommun och därefter tilldelar 
kolonilotterna till medverkande genom ett arrendekontrakt. Ansvaret av det 
gemensamma området som inhägnad, vatten/avlopp och vägar ligger hos 
föreningen (Nationalencyklopedin, 2017). 
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Trädgårdsarbete kan ha positiv effekt på både fysisk och psykisk hälsa. 
Fysisk kontakt med växtlighet och natur och närheten till grönområden visar 
på bättre välbehag hos människan och effektuerar på så sätt sänkt blodtryck, 
mindre muskelvärk, minskad stress och glädjande känslor (Getter och Rowe, 
2006). 

2.6.9 Lekplats 

Den större mängden av lekplatser har fastnat i sin utformning med 
standardiserade lekredskap. Miljön blir mindre stimulerande, även om 
lekplatserna används främst av de yngsta barnen. De redskap som oftast 
förekommer i lekplatser är rutschkanor och gungor . Vuxna ser inte på 
naturen på samma sätt som barnen. Vuxna tror ofta att barnen vill ha det på 
ett visst sätt utan att ha en egentlig kunskap om det. I de lekplatser som 
utformas i dag ligger större fokus på estetiska värden. De är mer inriktade på 
en fri utformning där barnen får chans att vara mer kreativa och skapa egna 
lekredskap av det som finns tillgängligt (Prellwitz och Tamm, 1999). 

2.6.10 Parkscen 

Parker är en allmän samlingsplats för stadens invånare. Många parker har en 
utomhusscen som kan nyttjas av allmänheten för att ha egna konserter, 
teatrar och dansuppträdande. Det kan hållas musikunderhållning och 
allsångskvällar på utmohusscener med sittplatser för åskådare (Jonsson & 
Olofsson, 2014). I Stockholm finns parkteatern som har uppträdande på 
utomhusscener i olika parker. Parkteatern är till för allmänheten, det är alltid 
gratis, under bar himmel och det finns ingen maxgräns på personintag 
eftersom platsen är en öppen park (Kulturhuset stadsteatern, 2017). 

2.6.11 Grillplats 

Maten människor får i sig dagligen bidrar inte endast till lust och mättnad 
utan bidrar också till social och psykologisk funktion. (Abrahamsson, 2008). 

Redan vid födseln fyller amningen en funktion där barnet känner trygghet 
och närkontakt. Oftast förknippas maträtter med olika upplevelser, känslor 
eller minnen. “Genom mat uttrycker vi vår identitet, sociala strukturer och 
meningen med livet” (Fjellström, 2007).  

Tillagningen av maten är också en bidragsfaktor till gemenskap. De som 
lagar maten tillsammans får en djupare relation (Fjellström, 2007). 
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2.6.12 Parkbänk 

Samhället är beroende av oändliga möjligheter till aktivitet som kan leda till 
att vilan glöms bort. Antingen ses vilan som bortkastad tid eller att det 
handlar om tidsbrist. Balansen i vardagen mellan aktivitet och vila behöver 
alla oavsett ung som äldre (Söderström, 2009). 

2.7 Referensobjekt 

2.7.1 Spetsamossen Växjö 

Spetsamossen är ett parkområde som Växjö kommun har satsat stort på de 
senaste åren. I området har sedan länge funnits en grusplan som kallas 
cirkusplatsen, där cirkusföreställningar äger rum årligen. Platsen har försetts 
med fotbollsmål för att nyttja området då det inte är cirkus. 

En annan aktivitet i området är skejtparken. Det har blivit en uppskattad 
mötesplats för många. Där kan man umgås med kompis i timmar och många 
boende i området lockas av att se häftiga tricks.  

Nytt i området är en parkourpark som invigdes 2016. Där finns ett 30-tal 
hinder i olika former. Syftet med denna park är att locka flera målgrupper 
som motionärer och riktiga utövare av sporten.  

För den som vill ta det lugnt är parken försedd med flera olika sorters 
sittgrupper i olika miljöer. Ett stenkast från Spetsamossen finner man en 
minigolfbana (Växjö kommun, 2016). 
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3 Objektsbeskrivning 

3.1 Norrliden 

Objektetet som har undersökts är ett grönområde i stadsdelen Norrliden, se 
Figur 1. Området är lokaliserat 5 km norr om Kalmar centrum och nås via 
Norrlidsvägen. Kapitel 6.1 Fältstudie, beskriver området och dess 
förutsättningar mer ingående  

 
Figur 1: Karta över var Norrliden ligger i Kalmar (Hitta.se, 2017).  

I området finns service i olika former såsom skola, förskola, bibliotek, 
sjukhem och vårdcentral. Det finns även frisör, pizzeria och 
livsmedelsbutiker. Det finns tydlig avskiljning mellan olika trafikslag i 
området. Bilvägen går runt området som gör att Norrliden bildar ett kvarter 
medan cykel- och gångväg är högt prioriterat mellan husen i området. 
Bilvägen blir en omväg och därför går cykelvägen fortare att färdas på till 
Kalmar centrum.  

Norrliden har en konstant befolkningsökning och idag bor ca 3800 personer 
området. Norrliden har en ung snittålder på invånarna då de flesta är barn. 
Nära hälften av dem har ett ursprung från länder utanför Norden. I norrliden 
finns ca 1800 bostäder varav nästan alla är flerbostadshus. De flesta 
bostäderna är av två eller tre rum och kök. Cirka två tredjedelar är 
hyresrätter och en tredjedel bostadsrätter (Kalmar kommun, 2015). 

  



13 
Andersson, Ekholm & Källström 

 

3.2 Grönområdet 

Grönområdet ligger centralt i Norrliden och är lättåtkomligt för både boende 
i området och boende i områden intill, se Figur 2. Grönområdet är 5 hektar 
och är av gräsmark och skogsmark. Marknivån är relativt platt utmed hela 
området men i väster finns en mindre kulle. På höger sida av kullen korsar 
Borgavägen området, vägen har stort kulturhistoriskt värde då den fungerat 
som kommunikationsled mellan Skälby och Björkenäs varv. Vägen har 
bevarats väl och är idag en cykelväg som går mellan Skälby och Björkenäs 
(Kalmar kommun översiktsplan Norrliden strand, 2012).  

  
Figur 2: Karta över var grönområdet förhåller sig i Norrliden (Hitta.se, 2017). 
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4 Metod 

Här redovisas metoder samt de verktyg som använts vid framställningen av 
denna rapport. Dessutom redogörs de urval som gjorts. För att nå målet med 
arbetet användes kvalitativa metoder. De kvalitativa metoderna utfördes i 
form av platsbesök och intervjuer. Då Kalmar kommun redan har gjort 
enkätundersökningar i området, användes det resultatet som en kvantitativ 
metod i form av sekundärdata till projektet.  

Detta ska tillsammans tydliggöra hur området kan utvecklas. Dels genom 
respons från tidigare liknande projekt och vad boende önskar och även vilka 
metoder som används av tjänstemän till att utveckla grönområden. Resultat 
från studien genererar både primär- och sekundärdata som kan jämföras med 
teorin. 

4.1 Fältstudie av platsen  

För att få en djupare förståelse om hur Norrliden ser ut besöktes platsen. 
Främst för att fysiskt få en klarare bild men även få mer exakta höjder, 
omgivande kulörer, buller, allmänna ljud, ljus och främst känslan området 
uttrycker som är svårt att se i digitala bilder. Det finns mycket att ta hänsyn 
till då det finns en intilliggande skola, bostäder och skog. Det gäller att 
anpassa utformningen med omgivningen samtidigt ge ett eget uttryck och få 
platsen att kännas attraktiv och vilja besökas. 

4.2 Fältstudie av referensobjekt 

För att få en bredare förståelse hur andra parker har utformats har ett par 
liknande platser undersökts. Spetsamossen i Växjö var en av dessa som 
sedan också besöktes. Anledningarna till att Växjös Spetsamossen blev ett 
av referensobjekten var flera. Dels för att de ligger i liknande miljöer, det 
vill säga miljonprogramsområden men även att städerna är förhållandevis 
lika både när det gäller storlek och klimat då de ligger ca 11 mil från 
varandra.  

4.3 Intervjuer 

För att lyfta fram relevant information utfördes två stycken kvalitativa 
intervjuer. Urvalet av intervjuerna valdes på grund av dess olika kunskap 
inom utveckling av grönområden, både hur man har gjort på andra platser 
och hur man i verkligeheten jobbar med utformning. Den ena intervjun 
riktade sig till Växjö kommun som tidigare har genomfört liknande projekt 
som t.ex. projektet kring Spetsamossen. Syftet med intervjun var att få fram 
för- och nackdelar med parken samt vilka tankar som låg bakom 
utformningen. För att få mer information om hur ett parkområde utformas 
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mer generellt intervjuades två landskapsarkitekter som tillsammans driver 
ett landskapsarkitektkontor i Växjö. Landskapsarkitekterna intervjuades 
samtidigt under en intervjutid.  

Svaren från de olika sammanställdes med syfte att ta del av de bådas 
erfarenhet gällande utformning av grönområden. 

Denna metod valdes för att få tydligare bild av det som de båda ville 
förmedla men även för att kunna ställa följdfrågor och få ut mer av svaren. 

4.4 Enkätundersökning 

Då Kalmar kommun tidigare genomfört enkätundersökning om samma plats 
valdes rådatan därifrån att användas, det var Kalmar kommun som gjorde 
urvalet av personerna i enkätundersökningen. Med tanke på att det även var 
de urvalsgrupper som var tänkt för detta arbetet ansågs det vara lämpligt och 
praktiskt att använda samma enkätundersökning. Enkäterna har använts som 
en sekundärdata, med tillgång till rådatan. Frågorna ställdes till elever i 
grundskolan, fritidsgård, pensionärsråd, hyresgästföreningen och biblioteket. 
Samtliga frågor var öppna och gav utrymme till olika svar. 

Målet med denna typ av metod är att få fram synpunkter från de människor 
som bor/rör sig i området. Se bilaga 1 för fullständig enkät.  

4.5 Programarbete 

Ett program arbetatades tidigt fram och har under arbetets gång kunnat ses 
som ett kompass. Det har även använts som en sammanställd målbild 
baserat på de förutsättningar projektet haft samt de önskemål som 
framkommit utifrån enkätundersökningen. Till sist har det även varit till stor 
hjälp vid utvärdering av resultatet. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Metoderna fältstudie, intervjuer och enkätundersökning valdes för att få en 
stor bredd på olika synpunkter. Dels författarnas synpunkter och 
observationer genom fältstudie, relevanta synpunkter från fackmän och 
sakkunniga inom området genom kommentarer från intervjuerna och 
nyttjarna av parken genom enkätundersökningarna. Resultatet av enkäterna 
var till nytta då brukarnas synpunkter lyftes fram. Av intervjuerna med de 
sakkunniga gavs kunskap om utformning av ett grönområde, vilket gör att 
reliabiliteten är hög. Intervjufrågorna berör ämnet och undviker ledande 
frågor vilket gör att även validiteten är hög. Validiteten i programarbetet 
anses vara hög då materialet har hanterats med insikt och logik. Dessutom 
bygger programarbete som metod på att man har relevant fakta.  
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5 Genomförande 

Här beskrivs projektets genomförande i olika delmoment som visas nedan. 

5.1 Förstudie 

Efter att ha kontaktat Kalmar kommun planerades ett möte in i januari 2017. 
Ett flertal förslag lades fram från kommunen, både förslag som var mindre 
prioriterat och förslag som var mer prioriterat och aktuellt. Ett av de mer 
prioriterade förslagen var relaterat till utformning vilket då blev ett självklart 
val. Uppdraget var att utveckla och utforma en outnyttjad grönyta i 
bostadsområdet Norrliden med fokus på att ska skapa gemenskap. 

Innan platsen besöktes sattes en väl genomtänkt förundersökning igång. 
Datainsamling med alltifrån miljonprogram till hur människor påverkas av 
grönytor togs fram via vetenskapliga artiklar, böcker och tillförlitliga 
digitala källor.  

5.2 Fältstudier 

5.2.1 Norrliden 

Den valda platsen som projektet handlar om besöktes 11 april 2017. Vid 
fältstudien granskades platsen och marken i förhållande till omgivning, 
förutsättningar för eventuella utformningsförslag och människors 
rörelsemönster i området. Under besöket togs anteckningar om platsen, dess 
intryck samt foton. 

5.2.2 Spetsamossen 

För att få en bredare kunskap om hur aktivitetsparker fungerar på andra orter 
valdes Spetsamossen i Växjö att undersökas. Även under detta besök togs 
bilder och anteckningar av platsen. 

5.3 Kvalitativa intervjuer 

När all bakgrundsfakta sammanställts och fältstudierna gjorts genomfördes 
två djupintervjuer, med Växjö kommun och med två landskapsarkitekter. Då 
intervjufrågorna hade skickats till de berörda tidigare, gav svaren på 
intervjuerna ett större djup och bredare perspektiv. De gav även utrymme för 
diskussioner och svaren bearbetades för att senare dokumenteras. 
Tolkningen av svaren godkändes av de intervjuade. Därefter lades de in i 
rapporten. Dessa svar gav idéer om hur grönytan kan utnyttjas på bästa sätt. 
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5.4 Enkätundersökningar 

Eftersom Kalmar kommun under hösten 2016 genomförde en 
enkätundersökning om samma plats användes deras rådata till detta projekt. 
Enkätfrågorna var väl utförda och gav öppna svar och idéer till alternativa 
utformningsförslag. Svaren gavs av Annica Fonseca som är projektledare för 
utvecklingen av grönområdet på Kalmar kommun. Enkäterna 
sammanställdes som en del av resultatet i rapporten.  
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6 Resultat av undersökningar 

Resultatet av arbetet redovisas i löpande text och bild. Resultatet är uppdelat 
i tre olika avsnitt, fältstudie från två platser, kvalitativa intervjuer samt 
enkätundersökningar.  

6.1 Fältstudier 

6.1.1 Norrliden 

Fältstudien gällande Norrlidens grönområde gav en klar överblick av 
området och dess utvecklingspotential till en mer attraktiv plats. Platsen 
beskrivs utifrån fem positioner A-E, se Figur 3. 
 

 
Figur 3: Flygfoto över grönområdet i Norrliden med position A-E (Hitta.se, 2017).  

Runt grönområdet i Figur 4 (position A) finns en asfalterad gång- och 
cykelväg. Husen intill området är av låga lamellhus med en inhägnad och 
privat trädgård. I östra delen av grönområdet finns en lekplats.
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Figur 4: Position A (Eget foto, 2017). 

Lekplatsen i Figur 5 (position B) är av äldre modell på ca 70 kvm med 
underlag av sand och har gungor, klätterställningar och en rutschkana.  

 
Figur 5: Position B (Eget foto, 2017). 

Från gång- och cykelvägen går en rak genomgående asfalterad väg som 
delar upp grönområdet i två delar. I Figur 6 (position C) syns den östra delen 
av gräsytan. Gräsytan är plan och har några små träd i mitten. 

 
Figur 6: Position C (Eget foto, 2017). 
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Parallellt med den asfalterade gång- och cykelvägen finns en grusad 
gångväg som visas i Figur 7 (position D). Norr om gångvägen är det gräsyta 
och i söder ett skogsområde. Utmed gångstråken finns enstaka lyktstolpar. 

 
Figur 7: Position D (Eget foto, 2017). 

I västra delen går den gamla Borgavägen som numera är en genomgående 
cykelväg som nyttjas av många kalmarbor, se Figur 8 (position E).  

 
Figur 8: Position E (Eget foto, 2017). 
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6.1.2 Referensobjekt Spetsamossen 

Fältstudien som behandlas i detta avsnitt gäller referensobjekt 
Spetsamossen. Platsen beskrivs i löpande text från F-M.  
 

 
Figur 9: Flygfoto över grönområdet Spetsamossen med position F-M (Hitta.se, 
2017).  

Vy från spetsamossens norra punkt (position F), se Figur 9. Till vänster 
ligger en cirkusplats som är en stor cirkulär grusplan. På sommaren används 
den som fotbollsplan eller som yta för olika tillställningar som exempelvis 
cirkustillställningar i Växjö. På vintrarna kan planen spolas till is som gör 
den användbar även på vintern för skridskoåkare.  

 
Figur 10: Position F (Eget foto, 2017). 
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Skateboardparken är av betong och är utformad både för skateboardåkare 
och inlinesåkare. Parken innehåller det mesta som en skateboardpark 
erbjuder som ramper, trappor, boxar, pyramider och trottoarkanter. Se Figur 
11 (position G) och Figur 12 (position H). 

 

 
Figur 11: Position G (Eget foto, 2017). 
 

 
Figur 12: Position H (Eget foto, 2017) . 
 

Bredvid skateparken ligger en parkourpark som är en mötesplats för både 
utövare och åskådare. Underlaget är av gummimatta och lös täckbark för att 
få ett mjukt underlag och även göra framkomligheten enklare för 
användarna, se Figur 13 (position I) och Figur 14 (position J).  
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Figur 13: Position I (Eget foto, 2017). 
 

 
Figur 14: Position J (Eget foto, 2017). 
 

I Figur 15 (position K) syns planteringarna som är en bit ovan marken då 
höga betongkanter krävs för att de ska kunna stadgas upp. Kanterna är också 
brett utformade så de går att utnyttjas som parkbänkar, vilket gör det enkelt 
att hålla uppsikt över sina barn som vuxen. Längs med de grusvägar som 
snirklar sig i parken finns gott om belysning med höga lyktstolpar, vilken 
syns i Figur 16 (position L). En lång stensättning följer även grusvägen där 
höjdnivåer finns för att undvika slitna och uttorkade slänter. 
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Figur 15: Position K (Eget foto, 2017). 
 

 
Figur 16: Position L (Eget foto, 2017). 
 

För den som inte vill använda sig av de fysiska aktiviteterna i parken finns 
hammockar med utsikt över planteringarna. Det finns en plats med tillgång 
till grillning. Det finns även flertalet bänkar utmed gångstråken, se Figur 17 
(position M). 
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Figur 17: Position M (Eget foto, 2017). 
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6.2 Intervjuer 

6.2.1 Intervju med Eva Sundin och Ingrid Löfkvist 

Eva Sundin1 och Ingrid Löfkvist2 driver företaget Landskaparna 
tillsammans. De befinner sig i Växjö men har och har haft uppdrag på flera 
orter runt om i landet. De planerar och gestaltar alla typer av utomhusmiljöer 
i alla dess former. Deras fokus ligger på människan för att skapa ett hållbart 
samhälle. 

Vid intervjun med landskapsarkitekterna ställdes följande frågor gällande 
deras arbetssätt: 
 
- Hur förhåller ni er till naturen? 
- Vad är viktigt att tänka på? 
- Hur går ni tillväga? 
- Vad är viktigt att ta hänsyn till när man utformar en park för alla? 

Genom att få en helhetsbild och förstå människans relation till sin 
omgivning ges en bättre fysisk miljö enligt arkitekterna. Det är därför viktigt 
att ta in så mycket information av platsen och omgivningarna som möjligt 
innan man börjar planera. Det är viktigt att besöka platsen, göra en 
översiktlig inventering, se dess tillgångar, för- och nackdelar. Markunderlag 
kan t.ex. skilja sig mellan var i Sverige man befinner sig. 
I miljonprogramsområden är marken ofta packad med sämre jord. Jorden har 
stor betydelse vid både anläggningar av aktiviteter och växter.  

Det kan vara bra att utföra antingen enkäter eller workshops för att se vad de 
berörda i området önskar. Det är viktigt att våga bevara stora grönytor och 
använda sig av platsens olika naturliga förutsättningar, såsom kullar och 
träd. Att utnyttja grönytorna och lägga lekredskap och aktiviteter mer 
utspritt blir platsen mer likt en park med lekredskap än en lekplats. Av 
arkitekternas erfarenheter framgick det att barn gillar att leka utomhus bland 
träd och buskar då de har bred fantasi och kreativitet. Kojor kan byggas, 
skulpturer kan tillverkas av kottar och pinnar och fler gömställen går att hitta 
vid lek av kurragömma enligt landskapsarkitekterna. 

Genom belysning inbjuder parken till vistelse även under mörka kvällar. För 
att platsen ska vara tillgodosedd för alla oavsett ålder är det viktigt med 
sittplatser utspritt över området och att det finns tydliga rum för att särskilja 
de olika aktiviteterna med varandra. Det är bra med olika aktiviteter i samma 
område då det finns olika intressen mellan åldrar.  

                                                 
1 Sundin, Ewa. Landskapsarkitekt, Landskaparna Löfkvist & Sundin AB. 2017. Intervju. 25 april.  
2 Löfkvist, Ingrid. Landskapsarkitekt, Landskaparna Löfkvist & Sundin AB. 2017. Intervju. 25 
april. 
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Genom ett brett utbud där de olika aktiviteterna samverkar med varandra 
skapas gemenskap enligt landskapsarkitekternas erfarenhet.  

Eva Sundin och Ingrid Löfkvist har tidigare jobbat med ett parkprojekt i 
Färjestaden på Öland. Inspiration från denna utformning har senare använts 
till utformningsförslaget över grönområdet i Norrliden. 

Inspirationsbilder från parkprojekt i Färjestaden på Öland visas i Figur 1821. 
Figur 18-20 visas olika delar av motorikbanan. I Figur 21 visas en båt på en 
lekplats.  

 

 
Figur 18: Foto över stenar på motorikbanan (Landskapsarkitekterna, 2017) 

 
Figur 19: Foto över bron på motorikbanan (Landskapsarkitekterna, 2017) 
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Figur 20: Foto över balanshinder på motorikbanan (Landskapsarkitekterna, 2017) 

 
Figur 21: Foto över lekplatsen som liknar en båt (Landskapsarkitekterna, 2017) 

6.2.2 Intervju med Ewa Eklind Blomkvist 

Ewa Eklind Blomkvist3 jobbar på Växjö kommun som 
stadsträdgårdsmästare sedan 2006 och har jobbat med ett flertal parkprojekt 
i kommunen. Fler och fler grönområden i kommunen bebyggs idag med 
bostäder. 

Vid intervjun med stadsträdgårdsmästaren ställdes följande frågor gällande 
Spetsamossen: 

- Vad var syftet med att göra parken? 
- Hur fick ni fram förslag till parken? 

                                                 
3 Eklind Blomkvist, Ewa. Stadsträdgårdsmästare, Växjö kommun. 2017. Intervju. 26 april. 
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- Har parken nått de mål ni hade? 
- Vilka befinner sig på/använder platsen idag? 

Det är viktigt att ta hand om de gröna parkerna då stora delar av grönskan på 
kartan  består av naturreservat och privata marker enligt Eklind Blomkvist. 
Det gäller att hitta de platser som är potentiella och viktiga för invånarna, att 
hitta den sociala biten. Det är viktigt att alla ska känna sig delaktiga i den 
gröna miljön och därför måste man se till vad staden har för rekreation. 

Grönområdet Spetsamossen i centrala Växjö blev 2015 stadens nya 
aktivitetspark. Ewa stod bakom detta projekt genom att anlita 
landskapsarkitektfirman ”Kragh & Berglund” som har gjort liknande projekt 
tidigare. 

Bakgrunden till projektet var att grönområdet var tomt, upplevdes ödsligt 
och otryggt. Ewa ville göra en förändring och syftet var att förvandla 
Spetsamossen till en park där oavsett ålder, bakgrund och kön kan hitta 
något som passar just dem. Hon ville undvika den klassiska lekparken och 
ville i stället säga ”en plats för den lekande människan”. 

När projektet skulle börja uppkom ett problem. Platsen är en mosse av torv 
och efter byggnationen av punkthusen intill parken försämrades marken och 
stora översvämningar rådde. Genom  att dränera gräsytorna kunde parken 
utvecklas och  utnyttjas bättre. På parkens västra sida sträcker sig 
Liedbergsgatan som är en trafikerad väg som ger ifrån sig en del buller. Av 
bullerskäl valde Ewa tillsammans med landskapsarkitekterna att sätta 
aktiviteter med hög ljudnivå där intill som t.ex. en skateboardpark. Den 
fungerade sedan som ljuddämpning för de mer lugnare aktiviteterna på östra 
sidan.  

Utöver skateboardparken finns idag en parkourpark, cirkusplats, fotbollsmål, 
golfbana, grillplatser, gräsytor för picknick och brännboll. Sittplatser finns 
det gott om, både parkbänkar och hammockar. Hammocken fungerar nästan 
som barnens gungbräda fast för den äldre generationen säger Ewa. Platsen 
känns inte längre otrygg och ödslig utan aktiveras dagligen av Växjös 
befolkning. Parken är upplyst dygnet runt av lyktstolpar, belysning i träd 
samt starkare strålkastare vid de aktiviteter där mer rörelse råder. Projektet 
var lyckat och blev en god investering för Växjö. Fler aktiviteter planeras i 
framtiden att byggas på platsen avslutar Ewa och hon ser med nyfikenhet 
fram emot att få delta i en fortsatt utveckling av aktivitetsparken. 

6.3 Enkätundersökningar 

Genom enkätundersökningen från Norrliden visade svaren på vad de olika 
grupperna gillar att göra på fritiden. Nedan ses en sammanfattning av 
enkätsvaren som har besvarats av grundskoleelever, fritidsgård, 
pensionärsråd, hyresgästförening och biblioteket.  



30 
Andersson, Ekholm & Källström 

 

Antalet i de tillfrågade grupperna är följande: 

- Låg- och mellanstadieelever: 15st 

- Högstadieelever:: 30st 

- Fritidsgård: 20st 

- Pensionärsråd: 10st 

- Hyresgästföreningen: 3st 

- Biblioteket: 15st  

Genom att sammanställa svaren i enkäten, där svaren i sin helhet ges i bilaga 
1, har följande visat sig bland de boende, fördelat på olika åldergrupper. 

De vardagliga fritidsaktiviteterna utomhus som grupperna vill göra: 

- Låg- och mellanstadiet: Spela fotboll, gunga, kurragömma, klättra, 
parkour, leka bland träd 

- Högstadiet: Spela fotboll, löpa, hänga med vänner. 

- Fritidsgård: Spela fotboll, gymma, hänga med vänner, sitta inne och 
spela playstation. 

- Pensionärsråd: Promenera, gymma, boule, trädgårdsarbete, stavgång, 
titta på fåglar. 

- Hyresgästföreningen: Sitta i solen, promenera, umgås med sina barn. 

- Biblioteket: Spela fotboll, parkour, promenera, gymma, hänga med 
vänner, umgås med sina barn. 

 

Vad som gör en plats attraktiv och unik enligt: 

- Låg- och mellanstadiet: Stora gräsytor, mycket träd att kunna klättra i 
och plocka frukt, vara med familjen, mottaglig för flera åldrar, känna 
lugn och fridfullhet, färgglatt. 

- Högstadiet: Mottaglig för flera åldrar, mycket sittplatser, trygghet. 

- Fritidsgård: Mycket aktiviteter, mycket människor, musik och möjlighet 
att umgås. 
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- Pensionärsråd: Rent, avskärmande ytor som exempelvis pergola, 
picknickplatser, bänkar och varierad natur, tillgänglighet, mottaglig för 
flera åldrar.   

- Hyresgästföreningen: Åstadkomma något speciellt, mottaglig för flera 
åldrar. 

- Biblioteket: Gemenskap, mycket natur som blommor och växer, 
familjevänlig för både barn och vuxna, varierade aktiviteter, avskärmade 
ytor. 

Hur platsen upplevs idag: 

- Tråkig, monoton, brist på aktiviteter, dåligt upplyst, uppfattas mer som 
en genomfartsled än en park, brist på tillgänglighet för 
funktionsnedsatta, finns stor potential till förbättring och ökad trygghet. 

Önskemål att parken innehöll: 

- Låg- och mellanstadiet: Klätterställning, parkour, hinderbana, 
paintballbana, klätterkub, utescen, stor rutschkana, utegym, labyrint, 
linbana, skateboardpark, träd och kuperad terräng, glasskiosk.   

- Högstadiet: Utegym, parkour, klätterställning, skateboardpark, 
volleyboll, grillplatser, sittplatser. 

- Fritidsgård: Café, musikstudio, utegym, multiarena, sittplatser, bra 
belysning 

- Pensionärsråd: Mottaglig för flera åldrar, mycket sittplatser, odlingar, 
vackra planteringar och god växtlighet, bra belysning. 

- Hyresgästföreningen: Utegym, grillplats, mottaglig för flera åldrar, 
lusthus, buskage och odlingar, bra belysning. 

- Biblioteket: Klätterställning, klätterkub, grillplats, minigolf, café, 
utegym, träningsmöjligheter, träd, blommor och växtlighet. 

Genom en sammanfattning av enkätsvaren visade det sig att majoriteten av 
de berörda personerna i området gillar att aktivera sig och gärna med andra, 
oavsett ålder. När det gäller trivsel i området stod trygghet, gemenskap och 
engagemang högst på agendan. Platsen upplevs idag tråkig, monoton och 
otrygg då belysning är bristfällig. Hur området önskas utformas är genom 
aktiviteter som hinderbana, parkour, skateboardpark, utegym och klätterkub. 
Det som också prioriteras är grillplats, sittplats, god växtlighet som träd och 
blommor samt odlingsmöjligheter.  
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7 Analys av undersökning och framtagning av program 

Det var tidigt tydligt att parken var i behov av en förändring. 
Miljonprogrammets grönområden är ofta väl tilltagna ytmässigt. Däremot är 
det ofta en stor brist i omsorg på dessa områden. Efter att ha läst väsentlig 
teori, tagit del av viktiga dokument, gjort intervjuer, besökt platsen och 
arbetat metodiskt med analyser av parken skapades en helhetsbild av 
parkens mer specifika behov.  

Är det möjligt att avgöra om en lekplats är för åldern 0-6 år eller 6-12 år? 
Enligt (Prellwitz och Tamm, 1999) har den större mängden av lekplatser 
fastnat i sin utformning med standardiserade lekredskap. Miljön blir mindre 
stimulerande, även om lekplatserna används främst av de yngsta barnen. I de 
lekplatser som utformas i dag ligger större fokus på estetiska värden. De är 
mer inriktade på en fri utformning där barnen får chans att vara mer kreativa 
och skapa egna lekredskap av det som finns tillgängligt. Detta har gjort stor 
inverkan på utformningen över hela området. 

Efter sammankopplingen mellan intervjuer och teori blev allt mer tydligt. De 
yngre barnens behov av platsskapande är att tänka på i arbetet med barn 
menar (Prellwitz och Tamm, 1999). Vuxna ser inte på naturen på samma sätt 
som barnen. Vuxna tror ofta att barnen vill ha det på ett visst sätt utan att ha 
en egentlig kunskap om det. Det betyder dock inte att barns och vuxnas ideer 
krockar utan små förändringar kan göra naturen intressant för barnen.  
Det är viktigt att våga bevara stora grönytor och använda sig av platsens 
olika naturliga förutsättningar, såsom kullar och träd. Av 
landskapsarkitekternas erfarenheter (Eva Sundin och Ingrid Löfkvist) 
framgick det att barn gillar att leka utomhus bland träd och buskar då de har 
bred fantasi och kreativitet. Kojor kan byggas, skulpturer kan tillverkas av 
kottar och pinnar och fler gömställen går att hitta vid lek av kurragömma. En 
del av parken valdes därför att behållas som den är med träd, buskage och 
öppna gröna ytor. 

Enligt (Gehl, 1996) skapar hållbar stadsutveckling förutsättningar så att 
människor vill samarbeta, umgås och bidra till ett bättre samhälle. Stor vikt 
ligger på hur människor fungerar tillsammans i den offentliga miljön och hur 
de kommunicerar och socialiserar sig med varandra. (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009) menar att oavsett om man är barn eller vuxen 
utvecklar man sin egen relation till platsen och därför är det viktigt att 
människor själva får påverka och förbättra sin miljö de vistas i varje dag. För 
att anpassa utformningen på de olika aktiviteterna till både unga och äldre 
har aktiviteterna utformnats med tanke på olika svårighetsgrad genom 
storlek, form och avstånd. 

Samhället är beroende av oändliga möjligheter till aktivitet men lika viktigt 
att det att vila menar (Söderström, 2009). Balansen i vardagen mellan 
aktivitet och vila behöver alla oavsett ung som äldre. Pensionärer utövar 
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gärna aktiviteter som ger motion och frisk luft men emellanåt behövs vila. 
För att då attrahera de äldre krävs grönska, vackra vyer och en levande miljö 
där folk rör sig samtidigt som möjlighet finns för vila. 

7.1 Programmet 

Av enkätsvaren med de boende i området önskas en mer attraktiv plats, 
trivsel, trygghet och gemenskap mellan olika åldrar. Området önskas ha 
aktiviteter som hinderbana, parkour och grillplats med mycket sittplatser. 
Eftersom en park ska vara tillgodosedd för alla är det viktigt med olika 
aktiviteter i samma område. 

Utifrån de metoder som använts har ett Program tagits fram. Programmet är 
riktad till att grönområdet ska bli en plats för alla och innehåller projektets 
mål med utformningen. 

7.1.1 Öppna ytor till fri lek 

Öppna ytor kan användas till olika aktiviteter. Ytan kan användas som 
fotbollsplan då det var stor efterfrågan enkäterna. Den kan även användas 
som en fri sällskapsyta för olika aktiviteter som kubb, brännboll och andra 
spontana aktiviteter som efterfrågats av en mindre grupp i enkäterna.  

7.1.2 Sittplatser 

Av intervjun med landskapsarkitekterna Eva Sundin och Ingrid Löfkvist 
framgick det tydligt att sittplatser runt om i området var viktigt för båder 
unga och gamla. I enkätsvaren framgick det att flertalet tonåringar 
efterfrågade denna typ av plats där de kan sitta och umgås. 

7.1.3 Grillplats 

Grillplats var stor efterfrågan i enkäterna. Genom intervju med Eva Sundin 
och Ingrid Löfkvist visade det sig att grillplatsen i snitt är den aktivitet som 
är mest efterfrågad i deras olika projekt. Enligt (Abrahamsson, 2008) bidrar 
maten inte endast till lust och mättnad utan också till social och psykologisk 
funktion. 

7.1.4 Lekplats för yngre barn 

Genom intervjun med Eva Sundin och Ingrid Löfkvist visade det sig att 
lekplatser med enkel utformning bidrar till ökad kreativitet hos barn då de 
får uppfinna sina egna lekar och aktiviteter med naturens hjälpmedel. 
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7.1.5 Hinderbarna/ motorikbarna 

Hinderbarna/motorikbarna var stor efterfrågan i enkäterna. Valet av att ha en 
motorikbarna är inte endast för att det var i stort intresse i enkäterna utan det 
bidrar även till god fysisk aktivitet (Uddevalla kommun, 2016). En 
motorikbana är likt en hinderbana och är anpassad inte endast för äldre barn 
utan alla åldrar kan vara med. Banan innehåller många övningar som 
klättring, hänga, krypa och gå balansgång.  

7.1.6 Parkour 

Parkour var stor efterfrågan i enkäterna. Enligt Ewa Eklind Blomkvist, 
stadsträdgårdsmästare på Växjö kommun har parkourparken på 
Spetsamossen blivit en god investering för Växjö. 

7.1.7 Skateboardpark 

Skateboardpark var en aktivitet som efterfrågades mest i enkäterna och även 
av mest spridda åldrar. Det är en park som inte bara kan utövas av 
skateboardåkare utan även inlines och trickcyklar. Enligt fältstudien på 
Spetsamossen är det en uppskattad park som utövas av många olika 
åldersgrupper. Det ger möjlighet till aktiviteter som brukas många timmar på 
dygnet och ofta kvällstid. 
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8 Resultat och analys av förslaget 

Utifrån programmet har ett utformningsförslag av grönområdet i Norrliden 
tagits fram, se Figur 22.  

 

Figur 22: Planillustration över grönområdet i Norrliden, Kalmar (Egen skiss, 2017).  
 

Utifrån planillustrationen redovisas parken från öst till väst genom fyra olika 
bilder, se Figur 23-26. 

Resultatet till utformningen är en kombination mellan enkäter, intervjuer 
och vetenskaplig teori. Valet av aktiviteter i Norrliden har skett i samråd 
med handledare och sakkunniga. Utifrån de valda aktiviteterna har gruppen 
sammanbundit parken utifrån sin kunskap och lärdom av arbetet.   
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8.1.1 Lekplats 

Något som funnits med i tankarna är att lekplatser för mindre barn ska 
utformas med enkelhet, se Figur 23. Vuxna ser inte på naturen på samma 
sätt som barnen. Vuxna tror ofta att barnen vill ha det på ett visst sätt utan att 
ha en egentlig kunskap om det menar (Prellwitz och Tamm, 1999). Enligt 
landskapsarkitekterna, Eva Sundin och Ingrid Löfkvist bidrar enkelheten till 
att barn ökar sin kreativitet då de får uppfinna sina egna lekar och aktiviteter 
med naturens hjälpmedel.. Lekplatsen för mindre barn har utformats som ett 
hav med båtar, liknande inspirationsbilden, se figur 21. Detta för att Kalmar 
är en kuststad men även för att detta är en uppskattad utformning av 
lekplatser som Eva Sundin och Ingrid Löfkvist menar. Den befintliga 
lekplatsen har valt att behållas då den anses fullt duglig utrustad med 
rutschkana och gungor. Trädäcket som binder ihop lekplatsen med 
motorikbana ska symbolisera en hamns brygga.  

 

 
Figur 23: Östra delen över grönområdet i Norrliden, Kalmar (Egen skiss, 2017).  
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8.1.2 Hinderbana/motorikbarna 

Hinderbana var en aktivitet som efterfrågades av de boende. Motorikbana 
valdes för att det är en slags hinderbana som ökar balansen, se Figur 24. 
Banan innehåller många övningar som klättring, hänga, krypa och gå 
balansgång. Varav klätterhinder i motorikbarnan har klättervägg valts att 
uteslutas som en egen aktivitet. Motorikbanan är inte avsedd endast för barn 
utan tanken är att den ska kunna nyttjas av alla på olika sätt. Det blir därför 
en naturlig mötesplats för olika målgrupper som bidrar till god fysisk 
aktivitet (Uddevalla kommun, 2016).  

8.1.3 Grillplats 

I mitten av motorikbanan finns en grillplats. Den är strategiskt placerad då 
den ligger centrerat på grönområdet, se Figur 24. En annan anledning till att 
den valdes att placeras där är att de vuxna kan sitta och umgås samtidigt som 
de har uppsikt över de mindre barnen. Genom intervju med Eva Sundin och 
Ingrid Löfkvist visade det sig att grillplatsen i snitt är den aktivitet som är 
mest efterfrågad i deras olika projekt. Grillplatsen kan nämligen bidra till 
både aktivitet och gemenskap samt avkoppling (Abrahamsson, 2008). Detta 
innebar att den blev en självklar aktivitet att ha med i utformningen av 
parken.  

 
Figur 24: Östra mittdelen av grönområdet i Norrliden, Kalmar (Egen skiss, 2017). 
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8.1.4 Friyta 

Bortom motorikbanan behölls en öppen gräsyta med två fotbollsmål, se 
Figur 25. Ytan är tänkt att användas som fotbollsplan då det var något de 
boende önskade i enkätsvaren. Den öppna gräsytan kan även användas som 
en fri sällskapsyta för olika aktiviteter som kubb, brännboll och andra 
spontana aktiviteter. Många parker har en utomhusscen som brukar placeras 
på dessa öppna gröna ytor som då kan nyttjas av allmänheten för att ha egna 
konserter, teatrar och dansuppträdande (Jonsson & Olofsson, 2014). 
Utomhusscenen har valts att uteslutas då det kräver för mycket underhåll 
samtidigt som fotboll och brännboll prioriterades högre än det. 

8.1.5 Parkour 

Intill den öppna gräsytan i kanten av borgavägen har en parkourpark 
placerats, se Figur 25. Parkour var också en efterfrågad aktivitet bland de 
boende. Placeringen valdes då det är mycket folk i rörelse längs borgavägen 
och i förbifarten kan man då stanna och utöva parkour, som ökar 
kroppskontroll och fysisk aktivitet. Eftersom forskning från Statens 
folkhälsoinstitut (2009) visar på att människans hälsa påverkas positivt av 
aktivitet i naturen valdes parkouren att placeras i närhet till den folkrika 
cykelvägen. 

 
Figur 25: Västra mittdelen av grönområdet i Norrliden, Kalmar (Egen skiss, 2017). 
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8.1.6 Kulle och skateboardpark 

Väster om borgavägen ligger en naturlig kulle som har fått behålla sin 
ursprungsform men med en rutchkana, som följer kullens form. Vintertid 
kan kullen användas som en pulkabacke och blir därmed användbar hela 
året.  

Mellan kullen och borgavägen har en skateboardpark placerats, se Figur 26. 
Det är en aktivitet som i enkätsvaren efterfrågades av många olika åldrar. 
Det är en park som inte bara kan utövas av skateboardåkare utan även 
inlines och trickcyklar. Enligt fältstudien på Spetsamossen är det en 
uppskattad park som utövas av många olika åldersgrupper. Det ger möjlighet 
till aktiviteter som brukas många timmar på dygnet och ofta kvällstid. 
Placeringen blev naturlig då den ligger i anslutning till den trafikerade 
cykelvägen Borgavägen. Parken bidrar till liv och rörelse på kvällarna och 
ökar därmed tryggheten för cyklister när de passerar det annars folktomma 
skogsområdet. I skateboardparken behövs det mycket belysning som i sin tur 
bidrar till större trygghet i området (Alvefält och Elsilä, 2015) och av den 
funna anledningen valdes det att placeras en skateboardpark i området. 
Aktiviteten är tänkt för alla och för de som inte kan utöva den, finns det 
sittplatser och ytor där de kan titta på och umgås. Den långsträckta 
skogsytan i grönområdets södra del valdes att behållas orörd. Dels för att det 
behåller naturkänslan i parken men även för att de stimulerar barns 
nyfikenhet och kreativitet i naturen, som landskapsarkitekterna Eva Sundin 
och Ingrid Löfkvist säger i intervjun. 

8.1.7 Sittplatser och grönska 

Runt om i hela parken finns det olika typer av sittbänkar vilket bidrar till 
gemenskap och liv i parken. Främst är det viktigt för de äldre att ha närhet 
till sittplatser när de är ute på promenad. Balansen i vardagen mellan 
aktivitet och vila behöver alla oavsett ung som äldre (Söderström, 2009). 
Enligt intervjun med Ewa Eklind Blomkvist är grönska en annan viktig del i 
utformningen av parken. Dels att det minskar stress när människor vistas i 
utemiljöer men även för att skapa omslutenhet som ofta efterfrågas i 
parkmiljöer. I parken finns flertalet vind- och väderskydd i form av pergolor. 
Detta gör att parken blir användbar oavsett väder. I enkätsvaren framgick det 
att flertalet tonåringar efterfrågade denna typ av plats där de kan sitta och 
umgås.  

8.1.8 Tillgänglighet 

Stora delar av grönytan hade plan mark och det valdes att behållas främst för 
att öka tillgängligheten för äldre och funktionsnedsatta. För att få en god 
tillgänglighet är aktiviteterna placerade i anslutning till gångstråken. 
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Samtliga gångytor är av hårdpackat grus eller asfalt, utan kantsten och i nivå 
med gräsytorna.  

 
Figur 26: Västra delen av grönområdet i Norrliden, Kalmar (Egen skiss, 2017).  
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9 Diskussion  

Detta kapitel innehåller metod- och resultatdiskussion av det genomförda 
arbetet. Diskussionen avslutas med att resultatet kopplas till utformningen 
av aktivitetsparken. 

9.1 Metoddiskussion 

Fältstudien som gjorts på Norrlidens grönområde var ytterst relevant då det 
var det området som skulle undersökas. Besöket berikade författarnas 
kunskap och stimulerade deras kreativitet och  visade på rimlighet i vad som 
skulle kunna utformas. Besöket på Spetsamossen gav ytterligare idéer och 
tankar kring utformning och det var nyttigt att se ett verkligt referensobjekt.  

De båda intervjuerna gav stor inblick om viktig data som författarna tidigare 
inte reflekterat över. Växjö kommun gav bra respons på hur en 
aktivitetspark påverkat samhället men även vad som mer skulle kunna 
utvecklas. För att öka reliabiliteten i arbetet kunde fler intervjuer med 
projektansvarig inom liknande grönområden gjorts. Både för att få mer 
kunskap av större grupp sakkunniga och även ta lärdom om 
samhällsplanering från flera perspektiv.  

Landskapsarkitekterna gav författarna en tydlig bild om hur man går tillväga 
när man utvecklar ett grönområde. Det gjorde att arbetsprocessen med att 
utforma parken blev lättare att genomföra. 

Tanken från början var att författarna själva skulle utföra en 
enkätundersökning i området. Under arbetets gång visade det sig att Kalmar 
kommun genomfört en undersökning om området, därför valdes dess rådata 
att användas. Enkätundersökningen var till stor nytta, då den riktade sig till 
personer som bor och rör sig i området. Den visade bland annat vad 
människor i olika åldrar saknade på platsen idag. Det som skulle kunnat 
gjorts annorlunda är att frågorna hade varit mer riktade. Istället var det 
öppna frågor, som gav utrymme till fria tankar vilket behövdes till arbetet 
och på så sätt blev validiteten i svaren mycket hög. 

Något som skulle kunna göras annorlunda är att fler kommuner som gjort 
liknande projekt intervjuats för att få ännu mer tankar och idéer. Detta räckte 
dock inte till tidsmässigt, men det är en fördjupning som skulle kunna vara 
relevant. 

För framtida samhällsplanering och utveckling av grönområden i 
miljonprogramsområden skulle detta arbete kunnas använas som referens till 
utformningsförslag. Både diskussion kring gemenskap och trygghet kan 
utvinnas ur detta arbete. 
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Gällande förslaget skulle planillustrationen kunnat utvecklas mer men 
tidsmässigt hanns det inte med. Förslagsvis skulle skissen kunnat illustrerats 
i ett datorprogram och/eller i 3D. 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av examensarbetet har gett ett utformningsförslag av en 
aktivitetspark på grönområdet i Norrliden. Arbetet har begränsats till en yta 
på 5 hektar. Ytans storlek var tillräcklig för de aktiviteter som stod högst på 
listan av önskemål från enkätsvaren. Om ytan varit mindre hade antingen 
aktiviteternas antal eller yta begränsats. För att vissa aktiviteter valdes att 
plockas bort var för att de var för lika de aktiviter som valts eller att det är 
aktiviter som inte går att underhålla. 

Med hjälp av undersökning och intervjuer med sakkunniga personer inom 
ämnet har ett väl genomarbetat förslag tagits fram. Förslaget visar att de 
olika resultaten har en tydlig koppling med varandra då de olika 
reslutatdelarna framkommer i förslaget.  

Resultatet visar en utformning av det som efterfrågas på området. Stor vikt 
har legat på att alla ska kunna tillträda parken kvinnor, män, yngre, äldre och 
funktionshindrade. Stort fokus har även lagts på de olika boende oavsett 
bakgrund ska uppleva gemenskap genom förbättrade möjligheter till 
aktivitet och samvaro. Förslaget uppfyller det som krävs för en sådan plats 
vilket framgår i analysavsnittet. 

Med tanke på att syftet och målet ska uppnås har det i parken valts att ha 
flera olika aktiviteter som parkour, skateboardpark och motorikbana. Dessa 
aktiviteter kommer inte enbart att öka gemenskapen utan även den fysiska 
aktiviteten. Det är intressant att konstantera att det är med i grunden enkla 
medel riktade på gemenskap som förslaget kan leda till både bättre hälsa och 
ökad trygghet. Därav är studien av hög samhällsrelevans. 

Arbetet är svårt att jämföra med liknande arbete då det handlar om ett 
specifikt grönområde. Skaparna till förslaget har varit begränsade i 
utformningen då stor hänsyn har tagits till de förslag de boende önskat. 
Därmed blir det också en bra koppling till arbetslivet då utformningsarbete 
ofta är ett beställt uppdrag av en aktör som har sina egna tankar och förslag. 

Rapportens syfte uppnås då arbetetet har handlat om att ta tillvara och 
utveckla ett outnyttjat grönområde i ett miljonprogramsområde. Ett 
visualiserat förslag har tagits fram. Tanken från början var inte att 
utformningsförslaget enbart skulle användas i Norrliden utan det var tänkt 
att ge förslag på vad som skulle kunna användas i andra liknande projekt.  
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Idéen om att arbetet ska användas som en inspiration har förstärkts genom 
resans gång. Det har landat i att arbetet kan användas som ett hjälpmedel, 
hur tillvägagångssättet sker vid utformning av ett grönområde och vilka 
delar som är relevanta för att öka gemenskap i samhället. 
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10 Slutsatser 

Slutsatsen av studien visar att man genom olika medel kan skapa 
förutsättningar för trygghet och gemenskap i parkområden. Arbetet har lett 
fram till ett utformningsförslag av ett outnyttjat grönområde i ett 
miljonprogramsområde. Stort fokus har legat på att skapa möten och 
umgänge mellan människor i olika åldrar, kön och bakgrunder. Med tanke 
på fokusområdet har utformningen lett fram till många olika sorters 
aktiviteter, som skatepark, parkour och motorikbana. Som en bieffekt 
kommer aktiviteterna leda till ökad fysisk aktivitet vilket är bra i vår tids 
stillasittande vardag. Andra positiva effekter är att parken kommer skapa 
gemenskap, möten och trygghet. Förhoppningen med denna utformning är 
också att människor kommer att spendera tid i parken i rekreationssyfte, då 
forskning visar att stress minskar markant vid ökad vistelse i grönområden.  

Detta förslag har arbetats fram med hjälp av relevant teori, intervjuer med 
sakkunniga inom ämnet och enkätundersökning bland de som vistas i 
området. Detta examensarbete kommer att kunna användas av andra aktörer 
som ska utforma parkområde för att skapa trygghet och gemenskap. 
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Bilaga 1: sid1: (32)  
Andersson, Ekholm & Källström 

BILAGA 1: Enkätsvar 

Lågstadiet 

 

 

1. Vad brukar ni göra på 

fritiden när ni är ute?

Fritids 1a klass 2a klass 3e klass

Basket spela fotboll Spela fotboll leka på lekplatser

Leka lekar gunga pokemon go cykla

pokemon go leka datten promenera  baseball

airboard kurragömma basket fotboll

fotboll leka i klätterställningar gunga gungbräda hooverboard

leka med kompisar leka på lekplatser bollplank utflykter

gunga spela kula leka i skogen hoppa studsmatta

springa runt leka bandy

leka i skogen springer cykla runt

leka på lekplatser gungar gungar

spela fotboll tennis

hoppa studsmatta pokemonjakt

hoppar parkour

hoppar hopprep studsmatta

kurragömma

gå ut med hunden

fotboll

Spelar innebandy

Spelar fotboll

Parkour

leka med mitt husdjur

klättrar

scouterna

kurragömma

golf

tennis

mountainbike

orientering

drill

skateboard

springa

inlines

simma



Bilaga 1: sid2: (32)  
Andersson, Ekholm & Källström 

 

 

2. Vad tränar du eller 

önskar att träna?

Fritids 1a klass 2a klass 3e klass

Fotboll Armgång tennis fotboll

styrka Armlyft boxning innebandy

gymnastik Springa styrka simma

karate Klättra på olika saker dans åka skridskor

parkour Parkour fotboll friidrott

innebandy Utegymnastik judo simning

judo parkour karate basket

handboll fotboll innebandy innebandy

basket innebandy orientering gymnastik

brottning dans

fitboll

bordtennis

parkour

skidor

tennis

handboll

golf

ridning

Innebandy

tennis

taikwando

klättring

fotboll

brottning

mountainbike

kampsport

inlines

judo

akrobatik

gymnastik

boxning

basket
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3. Vad gör en plats 

Fritids 1a klass 2a klass 3e klass

Att det finns en  Skateboardbana många grejer att leka  rolig att vara på

den är lugn och fridfull Studsmatta hinderbana känd plats

många gömställen Plattor som liknar en  "lugna" ställen trygghet

trädkoja grill bra gömställen där man kan vara med 

man gillar att vara där fri yta med gräs basketplan där man kan göra mycket

vindskydd fotbollsplan tennisplan pick‐nick‐ställen

en stor lekplats skog så man kan  gräsmattor tacobar

ex små bäckar eller 

vattendrag i en skog tennisplan

fina gröna ytor där man 

kan springa och röra sig

man gillar att vara på  Sportbanor

Skylt

roliga saker som man 

kan leka och sporta vid

att platsen sköts om 

att den är stor

rolig för alla åldrar

utomhus är bra

Inga farliga saker

ska inte vara sand över 

hela området

önskar mjukt underlag

6. Vad brukar du göra i 

Fritids 1a klass 2a klass 3e klass

leka pirat

leka om det finns 

lekplats springa runt

Har uteidrottslektioner 

under skoltid

kurragömma fika klättra i träd ex brännboll

klättra i träd grilla gunga leka i skogen

leka datten lyssna på musik kurragömma leker på lekplatsen

brännboll Spela fotboll leka Vi har idrott där

gå dit med fritids och  Gå/promenera Spela brännboll

Springa runt Utflykter

köra med  leka

leka utmana mig själv i tex 

picknick

sporta

klättra

åka inlines
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7. Vad önskar du ska 

finnas i parken?

Fritids 1a klass 2a klass 3e klass

parkourbana små studsmattor

klätterställning (som vid 

vattentornet) utomhuspool

studsmatta fotbollsplan "snurror" isbana på vintern

trädkoja rutchkanor innebandyplan innebandyplan

stor rutchbana parkourbana bollplank stor grönyta

basketplan buskar man ka gömma  asfalt för  studsmattor

plats att åka inlines lekplats klätterkuber linbanor

utegym bandyplan gungbrädor spelhus

hinderbana grillplats kompisgunga studsmatta schackspel

7‐manna fotbollsplan bänkar och bord plattor med ljud kompisgungor

bra lekplats hus att leka i rutchkanor skatepark/cyklar‐

mjuka "mattor" hundrastgård många gömsätllen paintballbana i skogen

bra gömställen Fotbollsplan Studsmattor Basketplan

Pool Gungbrädor parkourbana

Studsmatta Bollplank korvkiosk

Utegym Gräsyta kvar ridbana

Klätterställning Fotbollsplan olika stora studsmattor

Inlinesbana Klätterställning lekplats

parkourbana rutschkana bandyplan

lång rutschkana slänggunga (som de har  tennisbana

skateboardbana Snurrgungor tacobar

sandlåda parkourbana löparbanor

tennisbana klätternat (som på  gymnastikredskap

fin gräsyta Bänkar DJ‐bås

bord och bänkar Lusthus komisgunga

grillar picknickplats

kullar utepool

lekplats crossbana

minigolfbana pingisbord

bro över vatten

lekpark med "karusell" 

som på Skälby

gungor

En stor snurrgunga som 

på Ljusstaden

utescen ex Ljusstaden

Gungor Inlinesbana

Klätterställning dubbelgunga

Stor rutschkana gräsplan

Spindelnät att klättra i studsmatta

Studsmattor konstgräs

Toaletter sportsaker

Tunnelrutschkana utegym

Fotbollsplan Ninja Warriorbana

Pool pingisbord

Bil som gungar nät att klättra i

En hög klättervägg akrobatikbana

Hopprep att låna klättervägg

Låda med saker man kan  soptunnor

Cyklar och sparkcyklar  fikabänkar

Asfalt att cykla på eller  parkour

Basketplan lysen
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Liten karusell

Stolar, bord och bänkar

Kompisgunga

Regnskydd där man kan 

Parasoll

Affär eller kiosk

Gräsplan där man kan 

Träd som skuggar

Hängmattor

Fina blommor

Äppelträd

Hängställnng

Utegym
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Mellanstadiet 

 

4e klass 5e klass 6e klass

1. Vad brukar ni göra på 

fritiden när ni är ute?

Spela  fotboll Spela fotboll Fotboll

Hoppa studsmatta springa Bada på sommaren

Klättra spela basket klättra

Gunga gunga

sitta och umgås med 

vänner

Många spelar fotboll, 

springer och leker "utegym"

Hoppar över saker, leker 

datten och kurragömma rasta hunden

Spelar pokemon go leka i skogen

Spela fotboll agility

vara ute med husdjuren överlevnad i skogen

spela bandy klättra

vil vill kunna lyssna på 

musik, spela kort och 

kanske schack cykla

bollplank

hoppa studsmatta

Klättra

fotboll

bandy

handboll

armgång

pokemon go

basket

inte‐nudda‐mark

labyrint
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2. Vad tränar du eller 

önskar att träna?

Styrketräna

Vi skulle vilja ha en plan 

där vi kan spela bandy 

och spola is på vintern, 

ett bra komplement till 

multiplanen vid skolan tränar på volter

Parkour

Vi skulle vilja ha ett 

utegym  löpning

fotboll Stora stenar att klättra på handboll

pingis Studsmattor att hoppa på triatlon

Önskar hinderbana ‐ 

armgång, balansgång, 

gärna svår

Ett DJ‐bord (som vid 

Berga C) vid gymmet så vi 

kan lyssna på musik när vi 

tränar armgång

Basketplan liknande 

Långviken

Vi vill också ha en 

utomhuspool så vi kan 

träna simning, så vi blir 

godkända i åk 6 klättring

Vi vill kunna träna våra 

hundar i en agilitybana 

med tillhörande 

hundrastgård fotboll

tennis

badminton

styrketräning

fys

golf

frisbeegolf

triatlon

boxning

handboll

dans

ridning

tennis

dans

fotboll
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basket

boxning

volleyboll

beachbolley

simning

beachfotboll

badminton

utegym

4e klass 5e klass 6e klass

6. Vad brukar du göra i 

parken?

Vi använder den när det 

är idrottsdagar för 

löpning, stafetter. pokemon go

Vi spelar brännboll på 

gräsmattorna mata fåglar

Har olika lekar på 

fräsytorna. tävla

I en park brukar vi leka 

och spela olika saker picknick

hoppa studsmatta

grilla

parkoura

hoppborg
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4e klass 5e klass 6e klass

3. Vad gör en plats 

speciell?

Det finns något som inte 

finns överallt

Vi vill att det ska finnas 

fruktträd som man kan 

äta ifrån

Om man kan göra saker 

som kan inte kan göra 

hemma eller på andra 

platser

Färgglad Träd som går att klättra i

där många personer kan 

umgås

Att den är rolig träd som ger skugga populär

Att det finns glass att 

köpa där

buskar som är gröna som 

vi kan leka i mycket detaljer

Att parken är färgglad

när det finns något för 

alla

Bra om det finns 

toaletter att man har rolgt

Att man kan spela olika 

spel, fotboll, handboll 

m.m. fontän

Speciell om man kan vara 

där många gånger utan 

att tröttna bänkar för lugn och ro

Det får gärna finnas ett 

fik där man kan handla.

att det finns saker att 

göra som man tycker om

Gärna pekstop eller ett 

gym till detta spel att alla är snälla

finnsmycket att göra

minnen

fontän

saker som håller länge 

och är kul

damm med fiskar och 

näckrosblad

fina sittplatser

trevlig beslysning som gör 

det mysigt

natur

dekorera efter 

årstidernas växling om 

möjligt

dekorera efter högtider 

om möjligt

Sköta gräset och naturen
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4e klass 5e klass 6e klass

7. Vad önskar du ska 

finnas i parken?

Studsmatta Höghöjdsbana i skogen Bassäng för simmande

Vattenpistol klätterställning Skälby damm med fisk och bro

höghöjdsbana Fontän beachfotbollsplan

hinderbana hästhinder i miniatyr sittplatser

kurragömmaställen

studsmatta som man kan 

hoppa högt träd tex en allé

labyrint rollerbladesbana

rutchkana ner i 

bassängen om den byggs

isbana Utegym

grusvägar istället för 

asfalt/stenplattor

linbana Lekplats träd med frukt

utegym Hinderbana

lugn musik när man har 

roligt med hjälp av 

högtalare

klätternät Linbana statyer

lianer parkourpark lite utsmyckning

komisgunga gungor bastu

en fin entré bänkar kiosker runt i parken

djur av trä att klättra på djur toa

parkourbana labyrint i skogen stor nergrävd studsmatta

nät man ska klättra 

igenom utan att nudda 

vid marken simbassäng trampolin till bassäng

Hinderbana med "riktiga 

hinder" som går att höja 

eller sänka stor rutchkana ljusslingor i träden

Vägg med rep som man 

klättrar uppför

mjuka plattor runt 

klätterställning hoppkudde

Pyramid att klättra på fotbollsplan lusthus man kan sitta i

"Slimesjö" kiosk minigolf

Labyrint grönytor "snurrande gungbräda"

Glasskiosk 7‐mannamål, ej grusplan basketplan

Utegym fåtölj kompisgungor

Stor yta som på 

sommaren är en pool och 

på vintern en isbana. temalekplats grillplats

"Spindelnär" som finns på 

Skälby fotbollsplan

musikplattor precis som 

vid gamla vattentornet
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Linbana där man kan åka 

över hela området ringar

Mingolfbana pokemonstopp

Grillar så man kan grilla 

själv armgång

DJ‐bås klätterställning

Ber och dalbana utegym

Lite grönområden kvar klättervägg

Studsmattor rinkbandy

Kiosk skridskor

agilitybana och rastgård 

för hundar frisbeegolfbana

simbassäng boxningssäckar

Utegym gungor

storlekplats med 

klättersaker och 

snurrsaker som på Skälby bandyplan

bänkar och bord höghöjdsbana

soptunnor spindelnät Skälby

klätterträd klätterberg

studsmattor eldstäder

dj‐bord bänkar

fruktträd linbanor

gröna buskar, gärna en 

labyrint lusthus

minigolf

innebandyplan som på 

vintern är en isbana

mingolfbanor, man kan 

låna klubbor och bollar i 

kiosken
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Högstadiet 

 

Högstadiet

1. Vad brukar ni göra på fritiden när ni är ute?

Vi brukar gå och köpa mat och sedan går 

man till en kompis

Vara med kompisar

Går runt och sätter oss på ställen för att 

prata

Fotboll

Springa

Spela fotboll

Springer

2. Vad tränar du eller önskar att träna?

Gym ‐ ute

Handboll

Basket

Gym 

Fotboll

Gym

Löpträning

Fotboll

Triatlon

3. Vad gör en plats speciell?

en fin fontän

skatepark

olika saker att göra för alla åldrar

Fler saker att göra och för alla åldrar

Sittplats

Tillgång till fotboll
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6. Vad brukar du göra i parken?

Inte mycket, finns inte mycket att göra

Gör aktiviteter på idrotten med skolan

Spela fotboll

Chilla

Umgås

7. Vad önskar du ska finnas i parken?

Utegym

Parkourbana

Stor klätterställning

stor studsmatta

volleyboll & handboll (långvikenplan)

utegym

stor skatebana

hinderbana

grillplats

bänkar

Grillplats

gunga

flera sittplatser

högtalare som i Berga vattentornet

Kiosk

Utegym

11‐mannamål

fotbollslinjer

bänkar

tillgång till utomhusgym tex till armar

basketplats

Utegym
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Pensionärsrådet 

 

 

Pensionärer

Gör du några aktiviteter utomhus?

Ja

1. Vad brukar du göra på fritiden när du 

Promenader

Cykel

Boule och boccia

Trädgårdsarbete

Plockar svamp

Tittar på fårgelivet

Stavgång

Minigolf

2. Vilka fysiska, kreativa aktiviteter gör 

Prommenader

Cykel

Gymträning

Gympa

Trädgårdsarbete

Hugger ved

Yoga

Stavgång

Linedans

Gillesdans

3. Skulle du vilja vistas mer utomhus?

Ja

4. Vad skulle få dig att vistas mer utomhus?

Bättre tillgänglighet

Goda toalettmöjligheter

Trevlig miljö

Är redan mycket utomhus

Bättre väder 

Trevliga promenader hemmavid

Aktviteter ihop med andra

Sällskap på prommenaderna

Tipsrunda till vardags inte bara helger

Ett utegym med lättförståeliga instruktioner till de olika redskapen

Tid

Sommargympa
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Pensionärer

5. Vad gör en plats trivsam?

Att området har en tillsyn så att området är rent, snyggt och tillgängligt

Skyddade platser, typ pergola

Ombonad

Mycket aktiviteter både för vuxna och barn

Tänk på män och kvinnor

Möjlighet till underhållning

Grillplats, bänkar mm.

Varierad natur

Vindskydd

Bänkar, sittplatser

Lekplats

Folkflöde

Musik

Möjlighet till fika

Tillgång till toalett

Grönt, växter och blommor

Öppet

Jämt underlag

Tillgänglig

6. Vad gör en plats trygg?

Gallrad vegetation

Bra belysning

Andra människor

Synlig polis

Närhet till allmänna kommunikationer

Bra gång och cykelstråk som går genom platsen

Ljus och öppen med gallrad vegeration

7. Hur skulle du vilja att parken är/ innehåller för att du skulle besöka den ofta?

Park för alla åldrar

Bra lekplatser

Bra lekplatser så man kan vara där med barnbarnen

Ombånad med mycket aktiviteter både för vuxna och barn
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Cafe Bystugan 

 

Man Kvinna

Cykla, vara med kompisar, åka moped, spela 

fotboll Vara med kompisar

Fotboll Hänga med kompiar

Röka, hänga Älskar att vara ute. Är med kompisar, hänger vid multi

Vara på väg någonstans

Är inte så mycket ute

Fotboll och mer parkour Lite basket men bara på skoj. Inte i någon förening eller så.

Fotboll Inget, men gillar att klättra.

Fotboll Tränar fotboll och kampsport

Inget idag. Kanske om det fanns gratis utegympa att jag skulle prova.

Tränar inte idag. Jag skulle vilja lära mig simma.

Rolig Då är det något speciellt med den. Kan både vara positivt och negativt.

Cool Spännande, en plats man vill besöka

Vet inte Vet inte

En plats där man vill vara.

Då är den väl speciell. Det vore roligt om det fanns någon unik 

symbol/staty/torn som fick symbolisera Norrliden, precis som 

vattentornet i Berga. Norrliden är som en tom fläck på kartan.

den är bra. Ingt speciellt. Kul om den vore unik.

den finns. Den är lång. Brukar gå över den när jag ska till affären.

En stor jävla grön plätt. Brukar vara där på sommaren

Ett fint grönområde. Vi brukar ta med grillar och grilla där på sommaren.

Bor precis bredvid men är aldrig där.

Sjukt ttråkig, vi går bara förbi Mörk på kvällen. Inte så mycket folk där.

Ingenting där. Brukar vara i Berga. DJ‐båset där är 

coolt. En öppen plätt.

Fan, titta själv. Typ en gräsmatta ju. Det är en stor gräsmatta.

Fin

Tom och mörk, önskar att polisen fick stopp på langningen. Då skulle det 

kännas tryggare.

Jo Nej, inte när de kör med sina mopeder allt för fort. Polisen gör ingenting.

Alltid jo

Nej, känns alltid så mörk. Ingen belysning, det 

skulle Aina gilla ha,ha. Ja, bara man håller sig ifrån knarkarna

Jo, absolut

Nej!  (på dagen ja, på kvällen nej)

Trygg?

5. Hur känns den befintliga situationen? Hur ser du parken idag?

4. Vad kan du berätta om parken?

3. Vad gör att en plats är unik?

2. Vilka fysiska, kreativa aktiviteter gör du? Vad tränar du eller önskar att träna?

1. Vad brukar du göra på fritiden när du är ute?
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Nä Nej

Nej ja

Va, not. Hmm, nä

Ja

Nej men kan bli

Va Nej

Nej ja

Nej What, nej!

Not! Ja, lite tråkig för barnen bara

Nej men kan bli

Nja Nej

Ja den är ju där. Det är ju bara att gå dit. ja

Va? Ja. man kan gå där

Ja, fast det går trögt i gräset med rullstolen

Ja, om man bor i närheten, men dåligt med parkeringsplatser eller 

cykelställ.

Är aldrig där Ingenting

inte så mycket i parken. Bara gå igenom den. Ibland hänga med kompisarna där.

Hänga lite, röka. Hänga

Grilla, se när barnen springer runt och leker

Max gå igenom den

Fotbollsplan. Cykelbana med coola backar och 

ramper. Pool med sandstrand och palmer.

Ett tivloi och en isbana. Kanske en pool också. Snälla kan vi inte få lite ny 

julbelysning. Vi har en som är så tråkig och gammal. Ni byter ju bara och 

gör fint inne i stan. Lite bord, stolar eller solbänkar vore nice.

En bra konstgräsplan. DJ‐bås som i Berga. En bra 

scen så vårt band kan uppträda.

Någonstans att hänga. Typ hängmattor eller en jättesoffa. Har hört att vi 

ska få en pool. Det vil jag ha. Ett litet café eller kiosk vore också mysigt.

En stor scen med coola artister. En glasskiosk 

skulle syrran gilla. En lång snirklig rutchekana som 

den i häftet.

En fontän, pool, gärna en kiosk. Vore kul med en klättervägg. Kan ni inte 

göra en isbana. Då skulle fler vara här på vintern också. En toalett vore 

bra. Det saknar vi tjejer vid multiarenan när fritidsgården är stängd.

Grillplats, lekplats. Koloni. Gärna en sandlåda i olika nivåer så vi i rullstol 

kommer i, ur och intill. En rullstolsgunga vore också bra. 

Handikapptoaletter finns det inte så gott om i kommunen, så en i 

Norrlidsparken skulle göra den unik.

En symbol (konst/torn)  för Norrliden. En scen för musikunderhållning. En 

matmarknad som inne i Kalmar vore kul att få ut hit. En toalett med 

skötbord ‐ tack! Ett litet hus dör Sofia eller andra från kommunen eller 

arbetsförmedlingen kan vara och informera och träffa alla som bor här.

7. Vad önskar du att se i parken?

6. Vad brukar du göra i parken?

Tillgängligt?

Attraktiv?

Trevlig?

Man Kvinna

Spela fotboll och cykla Då odlar jag grönsaker i parken.

Ingen aning Hänger i hängmattan med en bok.

Ingen aning Hänga där, fast med barnvagn.

Sitter på en parkbänk och matar duvorna

Vet inte.

8. Vad tror du att du kommer att göra på fritiden när du blir tonåring, vuxen eller pensionär?
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Handla

Jag brukar vara ute med mitt barn och hänga med 

vänner

Köra vespa, sitta i solen Promenera

Inte

Jag går på ett litet gym som tillhör Kalmarhem. Jag 

brukar sy. Jag skulle önska träna i ett större gym med 

bara kvinoor och flera dagar.

Inga

Inget att göra med det

De två små områden som är nära skola är unik för där 

brukar barn i skolan på sommaren ha idrott. Så det 

området borde vara som det är.

Det som finns och erbjuds finns endast där.

Nånting roligt Det är stort och grönt.

Stort orört område

Fint grönt Den är tråkig.

Man sköter inte det man har

Sommaren är bra. Men gräset är dåligt.

Nej Den ser inte så trygg ut.

Ja

Eftersom man inte är trygg och det inte ser ut som en 

park är det inte trevligt.

Trevlig?

5. Hur känns den befintliga situationen? Hur ser du parken idag?

4. Vad kan du berätta om parken?

3. Vad gör att en plats är unik?

2. Vilka fysiska, kreativa aktiviteter gör du? Vad tränar du eller önskar att träna?

1. Vad brukar du göra på fritiden när du är ute?

Trygg?
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Fint Nej

Bra Det ska kunna vara en park för alla.

Står Inte så mycket det finns inget att göra.

Vacker blomma

Massa olika saker som barnen kan leka med och att 

det verkligen ser ut som en park. Man ska kunna gå där 

när det är natt också utan att vara rädd.

Utegym, bättre basketplan, konstgräsplan för 

fotboll, café/fik/grillplats

Delvis orört, låt träddungen vara kvar. Lekmiljö. 

Utegym. Bärbusker. Sittmöjligheter, fruktträd. Hundar. 

Lusthus.

Odlingar "Sinnesroparken", Pool, Dansbana, Café.

Njuta av parken

Som en tonåring vill jag ha ett ställe att träffa mina 

vänner. Som en mamma vill jag att mina barn ska vara 

ute och leka.

Om någon/några av mina önskningar skulle bli 

verklighet skulle jag delta i dem.

Attraktiv?

Tillgängligt?

6. Vad brukar du göra i parken?

7. Vad önskar du att se i parken?

8. Vad tror du att du kommer att göra på fritiden när du blir tonåring, vuxen eller pensionär?
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1. Vad brukar du göra på fritiden när du är ute?

Spela fotboll och cyklar, springer

Vara på fritidsgården, träffar vänner eller sitter hemma och 

pluggar

Jag brukar vara hemma och spela Gunga, hoppa studsmatta, tränar på utegym, simmar

Vara ute och gymma

Inte så mycket för jag har inget att göra ute så jag går till 

fritidsgården.

Fotboll, träffa kompisar Vara med vänner

Fritidsgård, fotboll, träffa kompisar Jag är i fritidsgården

Jag brukar gå till fritidsgärden när det är öppet. Jag 

brukar träna också.

Spela fotboll och hänga med mina kompisar

Fotboll 

Vara i fg (fritidsgården)

Jag går till Nova fritidsgård ofta och spelar fotboll ute 

varje måndag, onsdag och helg.

Spela fotboll

Spela fotboll, kommer till fritidsgården

Spela fotboll, gå runt

Basket, fotboll, utegym

Jag brukar gymma eller spela fotboll eller vara hemma 

och spela på min playstation.

2. Vilka fysiska, kreativa aktiviteter gör du? Vad tränar 

du eller önskar att träna?

Fotboll Basket och gym

Jag vill bli youtuber

Tränar, springer. Jag skulle vilja ha ett utegym eller 

träningssaker som rullband. Pool.

Gym Basket, fotboll, dans, innebandy

Fotboll, gym Fotboll

fotboll, gym Jag gymar, tränar magdans, spelar golf

Jag önskar att jag kan gå dit asså parken och tträna om 

det ska byggas ett gym

Spelar fotboll för det mesta

Spelar fotboll 

Ingenting

Gymma

Styrketräning, önksar pingis

Jag skulle önska att testa spela volleyboll

Jag tränar kampsport, styrketräning

Jag gymmar mycket, springer mycket när jag spelar 

fotboll
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3. Vad gör att en plats är unik?

Gym, basketbollplan Finns olika saker att göra, inte bara en sak

Ett ställe där man kan redigera video och sjunger

Trygghet, många olika saker för både tjejer och killar. Naturen 

är vacker (omgivningen). Pool

Människor där.

Den är speciell, inte som många andra platser. En stor studsmatta, parkourbana

Att den är rolig och inte är som allt annat. Det är mycket saker som sticker ut.

Ett gym, innegym och en plats där man kan vara t ex en 

studio som man kan sjunga och spela eller redigera sina 

videos.

Att det finns mycket att göra

Roliga aktiviteter

Att det finns mycket att göra

Att det är ett trevligt ställe

Gym, basketplan

Träffa vänner, spela musik

Intressanta aktiviteter, möjlighet att umgås

Maten gör så att en plats blir viktig

4. Vad kan du berätta om parken?

stort och fint Mycket plats som inte utnyttjas

detta parken är bara onödig

Det finns en lekplats som typ ingen använder. Inga minnen. 

Ibland har vi skolans idrott där. 

mer aktiviteter Väldigt bra roliga ställen att vara på.

Lite tomt, finns inte mycket att göra. Man ska kunna göra saker som alla kan göra.

Lite för tomt

Jag älskade att gunga på den lilla parken som finns. Det var ett 

dagis där förut.

En tom plats sin inget gör. Det borde bygga saker där 

istället. Det är dumt om det är kvar.

Detta parken är bara onödig

Det verkar intressant, hoppas det blir mycket aktiviteter 

där.

Det verkar intressant

Det finns rutchekana och gungor och klätter.

Roliga saker att göra

Nu tycker jag att den är tråkig för att det finns inget där. 

Brukar aldrig vara där.

Att parken är stor och att det inte finns saker man kan 

göra på fritiden tex volleybollsplan.

Just nu rätt tråkig. Det är en stor gräsplätt.

Den är fin och många leker där.
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5. Hur känns den befintliga situationen? Hur ser du 

parken idag?

Tråkig Tråkig, finns inget att göra

Det är bara grönt Tråkig, för små barn. Ful.

Bra ut

Tråkig inte så mycket saker och det är inte så många 

människor så jag blir rädd när jag går hem och det inte är 

några människor där.

Tråkig Tråkig

Finns inget att göra där. Det är ganska tråkigt. Det är en tom mark med en liten lekplats.

Jag brukar inte tänka på det eftersom det inte är något 

där men annars är det bara grönt.

Den ser grön ut.

Det ser grönt ut

Det är inte speciellt roligt att vara där. Efter några 

minuter blir det tråkigt.

Tråkig

Jag vet inte som den är alltså tomt finns ingenting att 

göra där, bara grönt med gräs, skog.

Visste inte att det är en park för att vara ärlig.

Ser på parken som en park.

Trygg?

Mycket människor och lampor Knappt, för att det är så stort och öppet

Jag är inte trygg Inte nu

Ja  Det behövs fler människor för att jag ska känna mig trygg.

Oftast Nej och ja

Oftast, önskar mig att den var upplyst

Asså att folk ska vara med varandra och folk som jobbar 

där.

Kanske lite

ja

det ska vara många lampor

Jag skulle vara trygg om det fanns en volleybollplan, för 

man vill byta aktivitet alltså inte bara spela fotboll utan 

testa andra saker också.

Att den är upplyst, har mjuka ytor så man inte trillar på 

asfalt/betong. Mörk och tråkig.

Ja
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Trevlig?

Många saker, tex lekplats, fotbollsplan, basketbollplan Nej

Nej, det är inte trevligt Nej, inte nu

Ja Inte så många saker men trevlig

Oftast Ja

Det är skönt ganska lugnt

Jag vet inte

Ja jag tycker lite trevlig

ja

tak, ett hus där man kan chilla

Nej

Ja

Attraktiv?

Gym, fotboll, simhallen Nej

Ja tack Nej, inte nu

Nej Smutsga saker på olika saker

Nej Inte

Jag skulle vara där hela tiden

nej

gym, basketplan

nej

ja

Tillgängligt?

Ja Ja

Oftast Nästan alltid tomt

Ja Nej, folk stirrar ibland när man kommer dit.

Jag vet inte

Det är många där och inte

ja

Inget

ja
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6. Vad brukar du göra i parken?

Inget Ingenting, finns inte alls mycket att göra

Inget Gå runt, prata. Umgås, när vi inte har något att göra.

Gå leka slåss Ingenting, finns inte alls mycket att göra

Hänga med vänner Ingenting för det är tråkigt där

Ta den vägen när jag ska till Berga Vara med vänner

Jag brukar bara gå över där och jag tycker att det inte 

något där bara ett onödigt ställe.

Finns inte mycket att göra nu.

Inget

Finns inte mycket att göra just nu

Inget, bara fotboll ibland

Spela fotboll

gymma, chilla med vänner mysa med vänner.

spela fotboll, prata med vänner

Spelat brännboll ett par gånger. Mycket pulkaåkning i 

backen.

gå och tänka

7. Vad önskar du att se i parken?

gymhall, lekplats

Något som lockar folk i alla åldrar, tex sittplatser, karuseller, 

café.

Jag vill se en studio, inomhustrampolin, inomhusgym, 

restaurang, fotbollsplan.

Utegym. Mycket folk. Umgänge. Kul. Trevlig, tryggt, pool, 

springbana.

Mer fotbollsplaner, mer skola för andra människor? Långa rutchkanor, studsmattor, hoppstyltor.

Trampolinpark, utegym, musikstudio Stora stugor och hundpark studsmatta gungor klätterbana

Trampolinpark

Ett innegym och en studio som man kan göra musik som 

nån musikkunnig som hjälper dom och ett ställe som 

man kan redigera videos för många här har en dröm 

som yuotuber men dom inget som dom kan redigera så 

det skulle bli en bra idé.

Fotbollsplan. Ett gym, olika lekparker. En studio, 

hopptrampoliner. Jump som i Malmö.

Gym, studio, restaurang, fotbollsplan och 

inomhustrampolin.

En studio, ett trampolinland

Gräsplan, basketplan, studsmatta

Flera affärer

gym, basketplan, tak, lampor

Blommor, ros

En basket och fotbollsplan, multiplanen är rätt sliten nu, 

det är de mest populära sporterna i området utifrån vad 

jag sett. Ett utegym, många tränar och ett utegym hade 

varit trevligt.

mat pengar och skog
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8. Vad tror du att du kommer att göra på fritiden när du 

blir tonåring, vuxen eller pensionär?

svårt att säga Umgås med andra, träa, sitta och prata, springa, simma.

Jag tror att jag ska vara med mitt barnbarn. Vet inte

Hänga med kompisar Vet inte

Inte så mycket tror jag.

Om det blir en studio som jag och andra 20 vill. Jag 

skulle gå dit vilken ålder som helst. Jag kan vara 15 år 

och redigera videos. Min dröm är att vara youtuber men 

jag har inte råd med en dator, som jag kan redigera. 

Mina kompisar som har samma dröm och samma 

tankar.

Spela fotboll på heltid.

Allt som är roligt.

Jag tror jag kommer sitta där och leka med mina syskon 

och hjälpa dem.

Jag kommer bli fotbollsspelare

Leka i parken

Jobba, spela fotboll

Tränar väldigt mycket, kanske spelar en del basket.

jag kommer att leka där.
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1. Vad brukar du göra på fritiden när du är ute?

Vara med vänner. Både för att det är roligt och för att kag inte 

vill vara ute själv.

Promenera

2. Vilka fysiska, kreativa aktiviteter gör du? Vad 

tränar du eller önskar att träna?

Inget i utemiljö idag är på friskis och svettis 2 dagar i veckan

Längsskidor på värsnäs. Promenera (barnvagnen)

3. Vad gör att en plats är unik?

Att den är speciell på något vis

Att man vill gå dit. Ser inte ut som någon annanstans.

4. Vad kan du berätta om parken?

Tycker det är roligt att den tas tillvara. Idag är det ingenting där 

och det kan bli så fint.

Tom

5. Hur känns den befintliga situationen? Hur ser du 

parken idag?

Tråkig, övergiven

Ingen relation till den

Trygg?

På dagen samt i delen mot Berga för där sker ingen lagning eller 

mopedkörning.

Nja
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Trevlig?

Nej

Grön

Attraktiv?

Nej

Nej

Tillgängligt?

Nej, fast den kan bli

Nej

6. Vad brukar du göra i parken?

Ha picknick på sommaren

Aldrig varit där, bara gått förbi

7. Vad önskar du att se i parken?

Skridskobana. Del i vandringsled. Lekplats (Skälby är bra). En 

damm att gå och mata fåglar. Alla saker på inspirationsbilderna 

Sofia visade är välkommet.

Bänkar, gärna i skugga. Grillplatser. Min stora grabb vill ha en 

cirkus där. Utegym.

8. Vad tror du att du kommer att göra på fritiden 

när du blir tonåring, vuxen eller pensionär?

Går med stavar på vår vandringsled

Hoppas jag /vi bor kvar och att parken blir en levande 
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1. Vad brukar du göra på fritiden när du är ute?

Vi brukar spela fotboll på multiplanen Ute och vandrar, cyklar

Vi tre brukar spela fotboll

Jag brukar gå ut och promenera, springa och hänga med 

kompisar/kusiner.

Jag brukar hålla på med parkour. Jag brukar hänga ute med min kusin

Gunga, spela fotboll, klättra klätterställning, rutchkana och gå 

ut med hundarna. Promenera

Promenera Vi promenerar med barnen och spelar

Gå till konsum och handla. Promenera. Spela fotboll. Gå till 

biblioteket. Vi promenerar med barnen och spelar fotboll

Promenera runt i Norrliden och närliggande områden. Läsa 

böcker, skriva arbeten och se på film. Fotografera och spela in 

filmer. Leka på lekplatser, promenera

Går på gym. Promenera Köra fotboll med andra, Spelar basket.

Promenera eller spela fotboll

Spela fotboll, umgås med vänner, träna på gym

Studerar och spelar fotboll. På lvällarna tillbringar jag mycket 

tid i Novahallen där jag träffar vänner. En anna mötesplats i 

from av ett fik eller en spelcenter vore bra.

Finns inte så mycket att göra i Norrliden förutom fotbollen som 

arrangeras av Brahimi.

På lekplats med mina barn. Spelar fotboll. Åker pulka med mina 

Leka på lekplatser, tjuv‐ och polislek, 123 rött ljus, pokemon, 

kasta gris, spela basket och fotboll

2. Vilka fysiska, kreativa aktiviteter gör du? Vad tränar du eller 

önskar att träna?

Vi spelar fotboll i olika föreningar och en av oss spelar handboll

Jag tränar allt möjligt förutom sporter dva basket, fotboll m.m. Jag gör 

mer styrketräningar.

En av oss tränar boxning och jag och den andra killen tränar  Jag har tränat basket men ska börja gymma snart

Fotboll, promenera Löpning, styrka

Promenera samt gymträning Jag promenerar men jag önskar att träna ute på gym. Spel till vuxna.

Gym, fotboll, skulle vara kul om det fanns ett utegym. Jag promenerar men jag önskar att träna ute på gym. Spel till vuxna.

med målning och textförfattande. Promenera, leker, spelar fotboll

Gör diverse stationer på gymmet Träna fotboll

Mest spela fotboll, badminton och promenerar. Jag vill börja 

träna gym.

Fotboll, gymtränar

Fotboll. Vi har bra anläggning för aktiviteter dock vore det bra 

om vår multuplan i Norrliden fick bättre belysning.

Fotboll i IFK Berga 5 ggr i veckan

Cykelpendlar till jobbet

Turfar, pokemonpromendaer, handboll
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3. Vad gör att en plats är unik?

En plats blir unik när man har möjlighet att göra saker som man 

inte kan göra hemma eller på en annan plats Trivsam

Skog, lummighet och möjlighet till grill.

Det som gör att platsen är unik är att det finns sittplatser både för 

unga/gamla människor. Det finns grippplatser, och lekplatser för unga 

och gamla.

Naturen Att det finns olika sorters grillplatser och lekparker för barn.

Gemenskapen, möjligheten att prova olika aktiviteter Trevligt utformad, trygg

Den är säregen.

Fina blommor, nya uteleksaker till barnen ex gungor ‐ markstudsmatta. 

Ett café. Grillplatser.

Att det är båda för barn och vuxna och familjevänlig

Nya uteleksaker till barnen ex gungor, markstudsmatta, ett kaf´, 

grillplatser

Engagemang och intresse

Att den är inbjudande för flera olika åldrar, samt både tjejer och killar. 

Det finns saker på platsen som kan roa/tilltala alla. En gemensam 

träffpunkt.

Att den passar för alla. Alla ska trivas på platsen utan att 

påverkas av ålder osv. Kiosk, fotbollsplan

Att det finns många aktiviteter att göra

Att det finns möjlighet till aktiviteter för alla.

Smakfullt och små rum i det stroa. Avskärmat utan att det blir 

konstlat och instängt

4. Vad kan du berätta om parken?

Vi vill ha en stor klätterställning likt den på Skälby, bänkar, stor 

kana, line jump

Det finns gott om plats, lekplatser för barn och grillhus där man kan 

grilla och umgås med folk.

Vi tycker att man ska göra gungor och grillplats och 

kompisgunga och vanlig gunga. Vi vill också ha studsmatta och 

Att parken är bra och miljövänlig, ingen skräpar ner på den platsen man 

är på.

Vi går varje dag med hundarna. Leker ofta i lekparken.  Parken behöver många nya saker.

Förspillt utrymme Den här parken behöver många nya saker

Bra med utrymme att fylla den med aktiviteter I nuläget kan den absolut förändras.

Mycket utrymme för diverse aktiviteter. Helt okej

Har inga synpunkter.

Det bör bli bra om det både nära till skogen och samtidigt är 

tillgänligt för många olika aktiviteter.

Finns en enorm "grönplan" att ta vara på.

Jag hoppas att det byggs en park med många olika aktiviteter.

Stora öppna områden men utan egentliga faciliteter

Jag hoppas den bjuder in till möten. Grillplatser, lekställningar, 

idrottsplats
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5. Hur känns den befintliga situationen? Hur ser du parken idag?

Vi tycker att den ser lite tråkig ut

Ett grönsområde där folk går runt och ratsar sina hundar runt 

cykelvägen och skolbarn på sommaren som har lekar och spelar 

brännboll.

Vi tycker att det är tråkigt

Situationen känns rätt okej men vissa saker har tagits bort och vissa 

saker behövs för människor. Mer lekplats behövs.

Fin med mycket möjligheter till lek i skogen och bygga kojor.

Situationen idag är ganksa okej förutom att det saknas vissa parken på 

olika ställen.

Kuslig Tom

Idag ser den väldigt tom och tråkig ut om man ska vara ärlig. Tråkigt, mörk, behövs ny beslysning.

Den ser realtivt tam och monotom ut, dock upplever jag att 

parken som mijöruktad. Tråkigt, mörk, behövs ny beslysning.

Är ganska trevlig

Sådär, kan förbättras mycket. Men man vill ha kvar naturkänslan och 

grönområden.

Det ser bra ut idag men mer plats kunde användas för olika  Stor

Inte alls bra, finns en stor yta man kan ta vara på.

Den är bra men som sagt en mötesplats på kvällarna vore 

Idag är den för djävlig, bara grönt och skog.

Finns möjligheter för förbättringar: större lekplats som 

Bergaparken tex, skridskobana på vintern, utegym.

Ser den inte som en park utan bara som genomfartsled.

Trygg?

Ja

Det ska vara en trygg plats att du inte ska känna dig orolig för att gå tex 

på natten. Alla ska vara trevliga mot varandra och att man respekterar 

månniskor oavsett hur de ser ut.

Ja

Det ska vara en trygg park så att alla känner sig välkomna och inte 

känner oro. Det ska vara trevligt att vara och sitta där.

Ja det är tryggt Nej

Den är trygg och nära till hands Ja

Ja, sådär Det hoppas man

Ja Ja

Trevlig?

Ja Nej

Ja Nej

Det kan vara trevligare Nej

Mycket trevlig med natur Inte jätte i nuläget

Mja, stort område som utnyttjas bättre Ja

Nja
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Trevlig?

Ja Nej

Ja Nej

Det kan vara trevligare Nej

Mycket trevlig med natur Inte jätte i nuläget

Mja, stort område som utnyttjas bättre Ja

Nja

Man Kvinna

Attraktiv?

Ja Nej

Ja Nej

Sådär Nej

Definitvt inte just nu. Nej

Egentligen inte

Nej

Tillgängligt?

Ja Nej

Ja Nej

Den är tillgänglig för alla kostnadsfritt Ok

Det tycker jag. Ja

Vet ej

Ja

6. Vad brukar du göra i parken?

Vi gör ingenting Jag brukar promenera, grilla och leka med småbarnen.

Leka, bygga kojor och rasta hundarna. Jag brukar bara sitta och ta det lugnt vid någon bänk.

Jag passerar endast parken Gå förbi

Gå igenom den på vägen till konsum då det för tillfället inte 

finns något speciellt med den. Jag promenerar och spelar

Åka longboard, löpa?, leta maskros Jag brukar promenera och spela i lekplats

Mest spela fotbollmen ibland också spela brännboll Leka, umgås

Finns inte så mycket att göra Inget

Prata, utföra aktiviteter

Spela fotboll på multiplan

Gå förbi, leka på lekplats eller korsa på väg till barnets skola.

Leka på lekplatsen ‐ annars inget

7. Vad önskar du att se i parken?

Vi vill ha en stor klätterställning likt den på Skälby, bänkar, stor 

kana, line jump

Mina barn vill ha en jättestor lekpark med stora rutchekanor, en 

studsmatta och en kompisgunga. Vi vill också ha en stor linbana. En 

träkoja. En skridskobana på vintern/konstgjord bana.

Gå till Simhallen Jag önskar se mer sittplatser, mer grillplatser och lekplats för barnen.

Fler och bättre lekbyggnader. Grillplatser, Fotbollsplan. 

Hundrastgård.

Mer sittplatser och att det ska vara ett bra ställe att hänga på samt 

några grillplatser.

En damm. Eventuellt ett "fik" i ev paviljong. Promenadstråk, 

sittbänkar, en mindre lekplats för barn. Rosenbuskar och 

lövträd. Daglig skötsel. Ingen sprit, inget bus. Bra träningsmöjligheter. Lekplats för barn i olika åldrar.

Ett utegym, en grillplats, miigolf, ett fik, fint och berikat naturliv, 

hinderbana. Jag vill gå flera gator

Café, grillplats, utegym, minigolf, hinderbana. Bra lekplatser. Bra umgängesplatser, bänkar osv.

En fotbollsplan, basketplan och också kanske ett utebad. Fotbollsplan

Fotbollsplan, streetgym

En mötesplats i form av t.ex. fik

Många akiviteter som man kan utföra

Möjligheter för barn i alla åldrar att kunna träna eller röra på 

Jag hoppas den bjuder in till möten. Grillplatser, lekställningar, 

idrottsplats
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8. Vad tror du att du kommer att göra på fritiden när du blir 

tonåring, vuxen eller pensionär?

Vi tycker att man ska göra gungor och grillplats och 

kompisgunga och vanlig gunga. Vi vill också ha studsmatta och 

en liten simhall.

När jag var mindre så lekte jag för det mesta i sandlådan men när jag 

blir äldre så kommer jag att ta mina barn och leka där jag lekte när jag 

var mindre.

Träning. Jaga.

När jag blir vuxen så kommer jag så klart ta med mina egna barn på den 

parken.

Jag kommer förmodligen hålla på med simning och diverse  Leka, träna, njuta, vila

Jag kommer förmodligen hålla på med fotografering och  Umgås med vänner

Mest promenera men också om min hälsa är bra spela fotboll Jag kommer att fortsätta spela fotboll

Umgås med familj, vänner, nära och kära.

Utan en riktigt mötesplats vet jag inte vad.

Jag är 20 år spelade för det mesta fotboll för 3 år sedan

Leker med mina barn och senare barnbarn.

Haha, ja ni…Läsa mer böcker och njuta av ivet
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