Planprogram för
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SAMMANSTÄLLNING AV MEDBORGARDIALOG
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Sammanfattning
Under hösten 2020 och början på 2021
genomfördes en medborgardialog för att samla
in tankar och synpunkter kring hur Österängen
ska utvecklas. Medborgardialogen genomfördes
som en webbenkäten och genom en riktad
dialog tillsammans med Österängsskolan där
sex klasser besvarade en enkät och två av dessa
genomförde även en rituppgift. Totalt besvarade
147 personer enkäterna.

Baserat på svaren i dialogen efterfrågar man mer
av nedanstående på Österängen
» Större utbud av butiker, verksamheter och
service
» Fler mötesplatser och utveckling av befintliga
mötesplatser
» Fler och nya typer av aktiviteter

Enkäten innehöll frågor om favoritplatser, tråkiga
platser, otrygga platser och platser för nya
bostäder. Enkäten innehöll även öppna frågor
om vad personerna tyckte kring området kring
centrum och hur de ville att Österängens skulle
utvecklas i framtiden. Personerna som svarade
uppmanades beskriva vad som var bra, mindre
bra och vad de saknade och ville förbättra.

Av de platser som pekades ut för nya bostäder
var det primärt platser som är outnyttjade,
restyor eller platser upplevs som otrygga. Av
de svarande på enkäten fanns det några som
inte tyckte att det behövdes nya bostäder på
Österängen. Flera efterfrågade bostadsrätter
eller lägre småskalig bebyggelse så som parhus
men majoriteten av de svarande ville ändå bo i
hyresrätter i framtiden.

Dialogen har visat att Österängsborna bland
annat värdesätter och tycker om nedanstående
typer av platser:
» Platser med grönska och koppling till vattnet
som erbjuder rekreation
» Platser för möten och samtal
» Platser för lek, sport och aktiviteter
Dialogen har också visat att Österängsborna
bland annat ser utvecklingspotential på
nedanstående typer av platser som upplevs som
tråkiga eller otrygga:
» Platser med dålig skötsel eller
renoveringsbehov
» Platser som upplevs som outnyttjade och
saknar koppling till tydliga aktiviteter
» Platser med dålig beslysning, mycket buskage
och lite rörelse som idag kan upplevas som
otrygga
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Bakgrund
Jönköping växer och det behövs planeras för fler
samtidigt som det som är bra behöver bevaras
och utvecklas för alla som bor i kommunen. Det
innebär också att Österängen kommer förändras
och utvecklas.

kommunens invånare fått chansen att tycka till
och lämna synpunkter på vad de tycker är viktigt
när Österängen växer och utvecklas.
Medborgardialogen går ut på att samla in åsikter,
tankar och idéer och helt enkelt ge medborgare
en möjlighet att tycka till i en fråga innan ett
förslag utformas och ett beslut fattas.

Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ta
fram ett planprogram för att skapa en helhetsbild
av Österängens utvecklingsmöjligheter. Arbetet
görs tillsammans med Vätterhem som äger
merparten av fastigheterna inom Österängen.

Syftet med medborgardialogen för
planprogrammet för Österängen har varit att
skapa ett bra underlag för det fortsatta arbetet
med planprogrammet. Målgruppen var boende
och verksamma på Österängen.

Under hösten 2020 och början på 2021
genomfördes en så kallad medborgardialog, där

Metod
Typ av dialog

Medborgardialogen bestod av två olika delar,
en barndialog som genomfördes tillsammans
med Österängsskolan och årskurs 4-6 samt en
webbenkät.

Kartfrågorna har dock av vissa upplevts som
svåra villket gör att det finns en risk att visa
placeringar inte stämmer exakt. Det var dock inte
nödvändigt att markera ut platsen på kartan utan
den kunde beskrivas i fritext kopplat till frågan.
Den möjligheten har flera nyttjat.

Webbenkät

Barndialog

Webbenkäten genomfördes i ett enkätverktyg
som stödde såväl fritext- som flervalsfrågor samt
möjliggjorde att de som svarade kunde markera
ut platser på en karta utifrån frågorna i enkäten.
Genom möjligheten att markera ut specifika
platser kunde platsspecik information samlas
liknande den som kan fås genom till exempel
fokusgrupper vilket inte var möjligt att genomföra
under hösten 2020 på grund av Covid-19.

Barndialogen bestod av två olika delar. En del
var en enkät, utformad på likande sätt som
webbenkäten. Den andra delen var en rituppgift.
Årskurs 4 genomförde både enkät och rituppgift
och årskurs 5-6 genomförde enbart enkäten.
I enkäten fanns i början en fråga där eleverna
skulle markera hur de tog sig till skolan. Frågan
upplevdes som svår och de flesta valde att inte
svara på den. Frågan plockades därför bort och
resultatet redovisas inte i sammanställningen.
5
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Så nådde vi ut

Insamling av synpunkter

Webbenkät

Webbenkät

» Jonkoping.se

Barndialog

Information om webbenkäten skedde på
flera olika sätt för att försöka nå så många
inom målgruppen som möjligt. Följande
informationsinsatser genomfördes:

Under perioden 26 november till 20 december
2020 fanns webbenkäten tillgänglig via jonkoping.
se. Länken delades i sociala medier och spreds
via övriga informationsinsatser.

Enkät med eleverna i årskurs 4-6 genomfördes
under två dagar en under hösten 2020 och en
under våren 2021. Enkäterna genomfördes
i samband med skolundervisningen och
eleverna hade stöd av en representant från
planavdelningen på Stadsbyggnadskontoret och
en lärare på skolan.

» Sociala medier
» Pressmeddelande
» Skyltar i området
» Repotage i ”Vi i Vätterhem” Affischer på
anslagstavlor
» Vykort som delades ut till boende på
Österänen

Rituppgiften som gjordes av årskurs 4
genomfördes under hösten 2020 i samband med
den ordinarie bildundervisningen.

» Information på digitala skärmar i Österängens
centurm

Hur medborgardialogen
sammanställts

» Information på Vätterhems ”Mina sidor”
» Information på offentlig anslagstavla
» Information på befintliga mötesplatser ex.
bibliotek, fritidsgård, konsthall, förvaltningskontor, kyrka m.fl.

Webbenkät

I enkäten har fritextsvar varit möjligt på flera
frågor. De som har deltagit har med egna ord
svarat på bland annat vilka deras favoritplatser
på Österängen är och varför. Detta innebär
att samma eller liknande beskrivningar kan
formuleras på många olika sätt. I analysen
av webbenkäterna har fritextsvaren kring
favoritplatser, tråkiga platser och otrygga
platser kategoriserats och tilldelats ett eller flera
nyckelord för att lättare sammanställa och får en
översikt av synpunkterna.

Ambitionen var också att ha en delvis
uppsökande dialog på befintliga mötesplatser
för att höja deltagandet och vara behjälplig
att svara på frågor m.m. i samband med att
enkäten var öppen. Detta var dock inte möjligt
på grund av restriktionerna kring Covid-19 under
hösten 2020. Spridningen av information från
de befintliga mötesplatserna bedöms också har
påverkats negativt att det då flera verksamheter
varit stängda under delar av tiden enkäten var
öppen.

Exempel på nyckelord/kategoriseringar utifrån
frågan om favoritplatser och svar på följdfrågan
”Varför tycker du om platsen?:

Barndialog

Barndialogen genomfördes tillsammans
och i samråd med rektor och lärare
på Österängsskolan. Inga särskilda
informationsinsatser genomfördes.

”Jag känner mig hemma.”
Kvinna, 30-39 år

Nyckelord: Hemma
6
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”Den fantastiska utsikten över
Vättern - främsta orsaken
att bo här. Samt den fina lilla
gröna ytan mitt i området
mellan höghusen och tvätten/
willys, så mysigt och fint med
den nya lekplatsen/planen
osv. ”

Barndialog

I barndialogen var det som i webbenkäten
möjligt att genom fritextsvar besvara flera
frågor eller beskriva olika platser. Användandet
av fritextsvaret varierar relativt mycket mellan
olika frågor.I många fall är fritextsvaret inte
beskrivningar av varför man upplever en plats på
ett visst sätt utan enbart värderande, exempelvis
”för det är ett bra ställe” och ”det är tråkigt där”.
Det har därför varit svårt att få till ett underlag för
att skapa ordmoln. Istället beskrivs fritextsvaren
i löptext som komplement til kartor där man kan
se markerade platser.

Kvinna, 40-49 år

Nyckelord: Utsikt, grönska, lekplatser

Presentation av resultat

Resultatet av medborgardialogen presenteras i
efterföljande med hjälp av kartor, ordmoln och
citat samt sammanfattande texter. Resultatet för
barndialogen och webbenkäten redovisas var för
sig.

”Kolonilotten på Österängen
har blivit en fantastisk,
levande mötesplats för
boende med odlingsintresse.”

Enkätsvaren finns att ta del av i sin helhet i bilaga
1 och har också sammanfattats på jonkoping.se/
osterangen.

Kvinna, 40-49 år

Kartor

Nyckelord: Mötesplatser, Odling

Kartutsnitt används för att visa var inom
Österängen man markerat ut platser för
de platsspecifika frågorna. Kartutsnittet är
anpassat för att visa Österängen och skapa en
bra översikt. Vissa har dock markerat platser
som ligger utanför kartutsnittet till exempel
Rosenlundsbadet, Bondberget, platser på
Öxnehaga. Dessa går att se i den interaktiva
kartan som finns på jonkoping.se/osterangen.

”Det är viktigt med
grönyta som inte är till för
fordonstrafik, utan fridfull och
medför en positiv känsla.”
Man, 20-29 år

Ordmoln

I ett ordmoln presenteras nyckelord som
använts för att kategorisera fritextsvaren för
favoritplatser, tråkiga platser och otrygga platser.
Ord som har använts fler gånger med större
bokstäver och ord som använts ett fåtal gånger
med mindre bokstäver. Ett ord som blir väldigt
stort kan lätt tolkas som om ordet har fått en
majoritet av alla röster, så är dock inte alltid fallet.
Ordmolnen kompletteras därför med en tabell
där med en procentsats som visar hur stor andel
av de inkomna svaren som har tilldelats det
kategorin eller nyckelordet.

Nyckelord: Grönska, Rekreation
Genom att kategorisera och analysera med
nyckelord kan:
» negationer tas hänsyn till
» synonymer slås samman
» kärnan i sällan förekommande synpunkter tas
tillvara i större utsträckning

7
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Observera att analysen bygger på tolkningar av
inkomna svar och att antal och procentsatserna
därför ska tas med viss reservation. I samband
med tolkningarna har värderande ord
exkluderats. Endast beskrivande ord som hör
ihop med ställd fråga har kategoriserats och getts
ett nyckelord. Andelen av inkomna svar sätts
i relation till hur många som valt att beskriva
den plats som markerats ut och inte faktiskt
antal markerade platser för att bli så rättvis som
möjligt.

Citat

Citat används för att komplettera ordmoln och
löptext. Genom citat blir det mer levander och
man kan få en bredare uppfattning av vad som
inkommit i medborgardialogen. I enstaka fall har
uppenbara stavfel rättats till.

Möjlighet att dra större
slutsatser?

Eftersom antalet svarande på
medborgardialogen är relativt få i relation till
antalet boende på Österängen kan inga säkra
slutsatser dras av medborgardialogen. Dock kan
resultatet ändå bidra med viss kunskap om hur
man som boende eller verksam på Österängen
kan uppleva stadsdelen även om det inte täcker
in hur alla upplever det.
Resultatet med tillhörande beskrivningar är
enskilda och subjektiva uppfattningar av platser
och området. Något som också kan ses tydligt i
kartunderlaget, samma plats kan av en person
uppfattas som tråkig men vara en annan persons
favoritplats

8

PLANPROGRAM FÖR ÖSTERÄNGEN

RESULTAT
WEBBENKÄT
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Deltagande
Webbenkäten besvarades av 69 personer. En
förhållandevis jämn könsfördelning uppnåddes;
55 % av svaren kom från flickor/kvinnor och 36 %
av svaren kom från pojkar/män. Ett fåtal procent
identifierade som annat eller ville inte svara på
frågan.
Bland de svar som kommit in är det en relativt
jämn fördelning mellan åldrarna 20-59 år,
sammantaget står de för cika 80 % av de
svarande. En underrepresentation kan dock
ses av barn och ungdomar mellan 0-19 år samt
personer över 60 år. Inom ålderspannet 15-19
år fanns inga svarande. Dock har flera svar i
webbenkäten från vuxna kopplingar till yngre
barns intressen så som till exempel lekplatser.

Cirkeldiagram könsfördelning av deltagare i webbenkät

Dialogen med barn i åldrarna 10-14 kompletteras
också genom den särskilda barndialogen som
genomförts tillsammans med Österängsskolan.

Cirkeldiagram åldersfördelning av deltagare i webbenkät

Stapeldiagram åldersfördelning av deltagare i webbenkät
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Favoritplatser
”Österängens själ är de
olika små naturområdena
för rekreation. Här samlas
människor för att prata och
umgås med varandra, även
över kulturgränserna.”

Favoritplatser

Med hjälp av en karta var det möjligt att markera
ut och beskriva sina favoritplatser på Österängen.
Det var möjligt för de svarande att markera ut
mer än en plats. Totalt markerades 73 platser ut.

Man, 50-59 år

”Birkagården är en fantastisk
möjlighet till att samla
österängsborna och öka
gemenskap och tillhörighet
hos oss boende”

”Duvgatans lekplats är
fin och går man neråt så
kommer man till både en barn
hinderbana och ett utegym.”

Man, 30-39 år

Kvinna, 30-39 år
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NYCKELORD

Varför tycker du om
platsen?

En följdfråga ställdes om varför den svarande
tycket om platsen, totalt inkom 81 fritextsvar
så några svarande har valt att inte använda
kartverktyget utan valt att beskriva platsen i text
istället. För att få en översiktlig uppfattning om
vilka favoritplatser som finns på Österängen
och vad som kännetecknar de generellt har
fritextsvaren kategoriserats. Kategorierna och
fördelning av svar inom de kan ses i tabellen till
höger.
Nedan finns också ett ordmoln som illustrerar
vad som karaktäriserar favoritplatser på
Österängen.

ANTAL
ANVÄNDNINGAR

ANDEL AV ALLA
INKOMNA SVAR

GRÖNSKA

39

54 %

MÖTESPLATSER

14

19 %

REKREATION

12

17 %

VATTEN

12

17 %

LEKPLATSER

11

15 %

HEMMA

6

8%

SITTPLATSER

5

7%

UTSIKT

5

7%

ODLING

4

6%

BRA SERVICE

2

3%

BRA
KOMMUNIKATIONER

2

3%

OFFENTLIG KONST

1

1%

Tabell nyckelord favoritplatser.

Kvaliteter så som utsikt, odlingsmöjligheter,
sittplatser och grillmöjligheter utgör också platser
som man tycker om. Flertalet uppskattar också
platser som man förknippar med att det är ens
hem där det är hemtrevlig och man trivs.

Utifrån inkomna svar i medborgardialogen är det
tydligt att man värdesätter den gröna karaktären
som finns på Österängen och de kvaliteter som
de erbjuder, t.ex. rekreation. Man värdesätter
också platser som erbjuder aktiviteter och möten
mellan människor så som t.ex. Birkagården,
Konsthallen, Biblioteket m.fl. Något som
också uppskattas är de olika lekplatser och
spontanidrottsytor som finns inom området.

Även det serviceutbud som erbjuds och närheten
till tät kollektivtrafik lyfts fram som bra kvaliteter.

Ordmoln över nyckelord som kännetecknar favoritplatser på Österängen.
13
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Tråkiga platser
” Hela centrum omringas av
pakeringsplatser - finns inget
torg eller platser utomhus där
man kan tex sitta och fika.”

Tråkiga platser

Med hjälp av en karta var det möjligt att markera
ut och beskriva platser som man tycker är
tråkiga på Österängen. Det var möjligt för de
svarande att markera ut mer än en plats. Totalt
markerades 52 platser ut.

Kvinna, 40-49 år

” Fotbollsplanen och hela
gångvägen från Willys till
Bagaregatan. Känns slitet,
eftersatt, gammalt, smutsigt”

” Man skulle kunna göra något
trevligt här, det är bara en
stor gräsplätt typ”
Kvinna, 20-29 år

Kvinna, 30-39 år
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NYCKELORD

Varför tycker du platsen
är tråkig?

En följdfråga ställdes om varför den svarande
tyckter att platsen är tråkig, totalt inkom 61
fritextsvar så några svarande har valt att inte
använda kartverktyget utan valt att beskriva
platsen i text istället. För att få en översiktlig
uppfattning om varför platser upplevdes som
tråkiga och vad som kännetecknar de generellt
har fritextsvaren kategoriserats. Kategorierna och
fördelning av svar inom de kan ses i tabellen till
höger.

ANTAL
ANVÄNDNINGAR

ANDEL AV ALLA
INKOMNA SVAR

DÅLIG SKÖTSEL

16

39 %

OUTNYTTJAD YTA

7

17 %

OTRYGGT

6

15 %

DÅLIG BELYSNING

5

12 %

TÄTBEBYGGT

4

10 %

LITE SITTPLATSER

4

10 %

BULLERUTSATT

2

5%

SKUGGIGT

1

2%

MYCKET PARKERING

1

2%

INGA MÖTESPLATSER

1

2%

TRÅKIG
LEKUTRUSTNING

1

2%

Tabell nyckelord tråkiga platser.

Nedan finns också ett ordmoln som illustrerar
vad som karaktäriserar tråkiga platser på
Österängen.

Platser med dålig belysning eller som av annan
anledning upplevs som otrygga står också ut i
platser som upplevs som tråkiga. Även platser
där det finns andra faktorer som kan påverka
trivseln har markerats, bland annat upplevs
bullerutsatta platser som tråkiga. Generellt sett
är de platser som inte inbjuder till vistelse som
markerats som tråkiga.

Utifrån inkomna svar i medborgardialogen är
det tydligt att tråkiga platser ofta är platser som
eller byggnader som upplevs ha dålig skötsel, är
skräpiga eller slitna. Synpunkterna är kopplade
till såväl offentliga byggnader som bostäder.
Platser som inte har någon uppenbar användning
eller funktion upplevs också som tråkiga till
exempel större klippta gräsytor, asfaltsytor eller
övrig restytor.

Ordmoln över nyckelord som kännetecknar tråkiga platser på Österängen
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Otrygga platser
”Gå till bussen är kass, rädd
att bli rånad eller påhoppad.
fattar inte hur man kan
låta sämsta underhållet
vara utmed busslinjen? Fult,
nedgånget och inga hus så
tryggheten är kass för ingen
hör om nåt händer. Buset kan
jobba ostört, vi är rädda”

Otrygga platser

Med hjälp av en karta var det möjligt att markera
ut och beskriva platser som man känner sig
otrygg eller rädd på. Det var möjligt för de
svarande att markera ut mer än en plats. Totalt
markerades 51 platser ut.

” Mörkt. Inga hus där vid
nedgång till bussen eller
undergång. Otäckt folk vid
garagen, där händer mycket
på den parkering i mörker.”

Man, 30-39 år

” Överallt på österängen där
det är mycket buskage och
sämre belysning.”

Kvinna, 40-49 år

Kvinna, 20-29 år
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NYCKELORD

Varför känner du dig
otrygg och rädd här?

En följdfråga ställdes om varför den svarande
upplevde platsen som otrygg, totalt inkom 67
fritextsvar så några svarande har valt att inte
använda kartverktyget utan valt att beskriva
platsen i text istället. För att få en översiktlig
uppfattning om varför personer känner sig
rädd eller otrygg på en plats har fritextsvaren
kategoriserats. Kategorierna och fördelning av
svar inom de kan ses i tabellen till höger.

ANTAL
ANVÄNDNINGAR

ANDEL AV ALLA
INKOMNA SVAR

MÖRKT

27

50%

KRIMINELLT

11

20 %

OBEVAKAT

10

19 %

MÄNNISKOR I GRUPP

9

17 %

LÅNGA TUNNLAR

5

9%

DÅLIG SIKT

5

9%

OLYCKSRISK

5

9%

ILLALUKTANDE

2

4%

Tabell nyckelord otryggaplatser platser.

Flera upplever också att obevakade platser där
man inte känner sig sedd eller att det finns någon
överblick är otrygga. Det visar på att placering av
och rätt typ av bebyggelse kan bidra till en ökad
trygghet och att man känner sig sedd. En del
upplever också otrygghet på grund av dålig sikt
inklusive skymmande buskage. Flera har också
påpekat att trafiksituationer med möten mellan
olika typer av trafikanter och höghastigheter kan
bidra till en ökad otrygghet i och med en ökad
olycksrisk.

Nedan finns också ett ordmoln som illustrerar
vad som karaktäriserar otrygga platser på
Österängen.
Majoriteten av de platser som upplevs som
otrygga gör de på grund av att de är mörka eller
dåligt belysta. Platser som upplevs som otrygga
görs det också på grund av att man upplever
att det pågår kriminella aktiviteter eller att
det uppehåller sig människor där i grupp. Om
människor uppehåller sig i grupp på en plats och
man inte känner att man själv tillhör eller kan
förfoga över platsen på det sätt man vill påverkar
det den upplevda tryggheten negativt.

Ordmoln över nyckelord som kännetecknar otrygga platser på Österängen
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Nya bostäder
”Riv garagen och bygg hus där
- då ”bygger man in” otäcka
platser. Jag och grannar har
pratat om - hade varit fint
med lite hus som påminner
om husen kungsängen - bygga
ihop områden och ta bort det
otäcka där vid undergången.”

Nya bostäder

Med hjälp av en karta var det möjligt att markera
ut och beskriva platser där man tyckte det
kunde byggas nya bostäder.Totalt markerades
43 platser ut. Alla svarande markerade dock
inte ut platser utan valde att enbart använda
fritextsvaret, totalt inkom 57 fritextsvar. Många
som enbart använde fritextsvaret framförde
synpunkter om att det inte skulle byggas
mer, totalt framfördes den synpunkten av 12
personer.

Kvinna, 40-49 år

”Jag tycker inte det ska byggas
fler bostäder här. ”

”Inuti och ovanpå
köpcentrum”

Man, 40-49 år

Kvinna, 40-49 år
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”Jag tycker att det saknas
parhus/kedjehus på
Österängen och centrum är
ganska ”dött” om man jämför
med ex. Kungsängen. Jag
tycker man ska satsa på låga
hus, istället för massa höghus
igen. Kanske kan man få plats
vid centrum, vid kyrkan?”

Varför tycker du att det
ska byggas bostäder här?
För att få en översiktlig uppfattning om varför
personer tyckte att det skulle byggas bostäder
där var det möjligt att utveckla det genom
ett fritextsvar. Fritextssvaren på den här
frågan ger en översiktlig uppfattning om vilka
typer av platser som man anser att det kan
byggas bostäder på. Detta redovisas dock på
ett tillräckligt sätt via kartorna, varför ingen
kategorisering genom nyckelord eller ett ordmoln
tagits fram för frågan.

Kvinna, 40-49 år

Hur vill du bo på
Österängen i framtiden?

Många platser som pekas ut för nya bostäder
är platser som är oanvända eller upplevs som
restytor idag samt ytor som upplevs bidra
till otrygghet däribland parkeringsytor och
koloniområden. Flertalet platser för nya bostäder
har också pekats ut på områden som innebär
en utveckling av centrum samt omvandling av
närliggande industriområden.Flera har också
nyttjat fritextfältet för att trycka på att de inte
tycker att det ska byggas fler bostäder på
Österängen.

I webbenkäten ställdes också frågan kring hur
man ville bo på Österängen i framtiden. Totalt
svarade 66 av 69 personer på den frågan.

Majoriteten vill bo i lägenhet i hyresrättsform
vilker är den boendeform som Österängen idag i
huvudsak består av. Cirka 25 procent skulle vilja
bo i någon from av bostadsrätt och cirka 20 % vill
bo i någon form av småhus.

”Det finns inga platser
nu. Varför vill ni bygga
mer? Ni kan bygga bättre
Österängsskolan.”
Kvinna, 50-59 år

I vissa motiveringar tydliggör de som svarat också
vilken typ av bostäder som efterfrågar. I de fallen
lyfter man fram låg bebyggelse samt par- och
kedjehus.

”Fattar folk vill ha kolonilotter
men dom kan man ju lägga
varsomhelst. Viktigare att det är
tryggt där folk går till bussen bygg hus där, lite låga och fina!!”

Cirkeldiagram boendeformer i framtiden.

Man, 30-39 år
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Centrum
”Väldigt fint de Vätterhem
gör för utemiljön! Och alla
samarbeten typ konsten
och odlingen. Gallerian är
fin men de står fortfarande
några tomma lokaler där väl?
Ån vid änderna är toppen!
Kyrkans hönor, toppen!
Bussförbindelserna är också
jättebra!”

Vad tycker du om
området kring centrum?

I webbenkäten ställdes också en särskild
fråga kring centrum där de som svarande
uppmandades beskriva vad de tycker om
området kring centrum, vad som är bra, mindre
bra och vad man skulle vilja förändra. Totalt 50 av
69 besvarade frågan.
Majoriteten valde att inte använda möjligheten
att med fritext beskriva det som man tyckte var
bra utan större fokus lades på att beskriva sådant
som var mindre bra eller sånt man ville förändra.

Kvinna, 30-39 år

Bra kvaliteter

Utvecklingsmöjlighet

Av de som beskrev vad de tyckte var bra
utmärkte sig matbutiken, sittplatser, befintliga
mötesplatser och kommunikationer. Gällande
kommunikationer upplever man att det finns
såväl bra parkeringsmöjlighet, gångvägar som
allmänna kommunkationer.

Fritextalternativet användes i högre grad, av cirka
hälften av de svarande, till att beskriva vad man
tyckte var mindre bra och vad man ville förändra.
Flest beskrev centrum som nedgånget och
omodernt.

”Sådär - det är ju synd att
det är så torftigt, betongigt
och fult. Innuti är det ju rätt
taffligt faktiskt - nedgånget
och omodernt. Utsidan mot
vägen är också trist. Och även
baksidan. Man borde satsa
här - en mjuk framsida med
trä, växter, hållbarhet”

”Bra mataffär med post.”
Man, 50-59 år

” Det är mycket bra! Kanske
inte världens fräschaste
lokaler men det finns bra med
sittplatser och bra med plats
för alla.”

Kvinna, 20-29 år

Kvinna, 20-29 år
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”Lite nedgånget, borde
fräschas upp och rustas upp,
såsom på Råslätt.”

” Saknar kanske bättre
cykelställ. Tydligare
övergångar när man
ska gå över infarten till
Willysparkeringarna.”

Kvinna, 20-29 år

Trygghet
Centrum upplevdes och beskrevs också till stor
del som otryggt. Om man ser det i samband med
de som markerat centrum som otryggt på frågan
om otrygga platser kan anta att centrum upplevs
som otryggt på grund av att man upplever att
man inte kan nyttja platsen så som man själv vill
eller känner att man har rätt till platsen eftersom
att människor man inte identifierar sig med
uppehåller sig i grupp där.

Kvinna, 30-39 år

” Bara parkeringsplatser, inga
torg eller mötesplatser.”
Kvinna, 40-49 år

Något som också efterfrågas är möjligheterna
till odling i området. Enstaka synpunkter handlar
om att centrums fasader är tråkiga och att man
efterfrågar en mer aktiv fasad med entréer och
fönster.

”Samlas mycket människor
och grupper. Hitta andra
lösningar där de kan vara.”
Kvinna, 50-59 år

”Skapa mer upplevelser,
odling.”
”För här är en sorts flaskhals
för där folk går genom, hänger
mycket folk och ungdomar i
grupper”

Kvinna, 40-49 år

” Jag tycker att det skulle
öppnas upp med fönster
och dörrar i fasaden på
centrumhuset som är upp
mot kyrkan. I centrumhuset
finns där nu ett café och det
skulle kunna vara en härlig
uteservering med solläge!”

Man, 20-29 år

Utemiljö och entréer
Något som flera också upplever som mindre
bra med centrum är de tomma lokalerna och
utemiljön. Synpunkterna kring utemiljön är
kopplad till skötseln i nedre delen av ravinen med
dammen, de stora parkeringsytorna och brist
på mötesplatser. Hur fotgängare och cyklister
ska röra sig över pakeringsytor till entréerna
är otydligt och det upplevs också saknas
cykelparkering.

Kvinna, 30-39 år

+
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”Känns instängt och är inte
attraktivt det är för centrerat
med allt på ett litet ställe
och från flera håll är det inte
helt enkelt eller säkert att
gå till centrumet. Det borde
modelleras efter gågatacentrum med blandade
bostäder/affärer/kontor”

Serviceutbud
Det som utmärker sig i beskrivningarna av
det man vill förändra eller utveckla med
centrumområdet är utbudet med butiker och
verksamheter. Man vill ha fler och andra typer
av butiker och verksamheter och att befintliga
ska få möjlighet att utvecklas. Något som är
återkommande är att man efterfrågar ett apotek
och någon typ av café eller restaurang. Bland de
verksamheter som kan utvecklas lyfts biblioteket,
konsthallen och Birkagården fram.

Man, 20-29 år

”Saknar konditori. Saknar
apotek.”
Kvinna, 50-59 år

”Mer kommunala
verksamheten inomhus på
Österängens centrum. Kanske
eller minska den fria ytan där
inne. Låt istället affärerna
eller biblioteket bli större. Blir
lätt ett tillhåll.”
Kvinna, 20-29 år

Flera efterfrågar också en större blandning av
bostäder, kontor och service i centrum.

”Integrera bostäder i den
tråkiga centrumbyggnaden.”
Kvinna, 40-49 år
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Österängen i framtiden
”Man ska bevara gröna ytor
och inte förtäta mer. Tycker
man ska sälja ut en del så
det blir blandat med lite
bostadsrätter”

Hur tycker du att
Österängen ska utvecklas
i framtiden?

I webbenkäten ställdes också en öppen fråga
kring hur man tycker Österängen ska utvecklas
i framtiden. De som svarande uppmandades
beskriva vad de saknar idag och vad de tycker ska
bevaras. Totalt 66 av 69 besvarade frågan.Flera
valde att beskriva det som saknas eller det som
kan förbättras än vad man tyckte skulle bevaras.

Man, 40-49 år

Centrum

Även i svaren på denna fråga framhålls att
centrum och utbudet där är viktigt, både att
bevara och utveckla. Biblioteket och konsthallen
lyfts som postiva mötesplatser som man vill
bevara. Flera svar återkopplar till området kring
centrum och bland annat fler verksamheter
önskas, vanligast förekommande är apotek.

Grönska

Majoriteten av de som beskrivt det som ska
bevaras tycker att grönskan i området är viktig
att bevara men även lekplatserna, de rekreativa
miljöerna och gårdarna.

”Konsthallen!!! Det hade varit
fint om den kunde få fönster
i framtiden. Tycker även det
är bra med 2 mataffärer,
postombud och bankomat.
Det enda som saknas är
apotek. Önskar att centrum
hade öppet längre.”

”Det som jag vill bevara
i området är de stora
grönytorna, de gör att man
kan koppla av från stressen
som finns i vardagen.”
Man, 40-49 år

Kvinna, 20-29 år

”Det är viktigt att inga
grönområden tas bort - vi
behöver dem.”

”Apotek saknas. Biblioteket
bevaras.”

Kvinna, 60-69 år

Kvinna, 50-59 år
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”Fler rad-, par- och kedjehus.
Inte villor! Rusta upp lite vid
olika hyreshus. Bevara att det
är ganska bilfritt i mitten av
Österängen.”

Bostäder

Av de svarande som valt att beskriva vad som
saknas finns det återkommande svar om fler,
andra och/eller större bostadstyper än vad som
finns i området idag. En återkommande önskan
är också att bebyggelsen och området som
helhet renoveras och rustas upp. Flera anser
också att tillkommande bebyggelse bör vara låg
och i trä och en del framför synpunkter om att
mer bebyggelse inte är önskvärt.

Kvinna, 30-39 år

”Jag tycker att bör det vara
större lägenheter, att inte
vänta längre för att få
lägenhet! Österängen ska
kunna utveckla genom att
renovera lägenheterna,
badrummet och köket som är
viktigaste i huset!”

”Mer bostadsrätter. Kan göras
i befintliga hus.”
Man, 50-59 år

”Bygg inte sönder Österängen,
förtäta med förstånd och
bevara områdets karaktär
med lägre hyreshus och stora
grönområden.”

Kvinna, 20-29 år

Mångfald

Flertalet påpekar också vikten av en ökad
mångfald och att få in en bladning av olika
socioekonomiska grupper och av att man satsar
på och rustar upp barnomsorgen och skolan.

Kvinna, 40-49 år

Mötesplatser

Återkommande i flera svar efterfrågas också att
fler mötesplatser av olika typer och sittplatser i
området, gärna med väderskydd eller tak. Dessa
typer av platser var markerades också i stor
utsträckning som favoritplatser.

”Sluta bygga bara 10-vånings
betonghus, området blir
förstört. Bygg låga hus, hus
i trä, kedjehus mm. Husen
Banervägen blev jättefina
när ni gjorde om balkong och
uteplats. Då drar man annat
folk hit. också stadsodling,
natur, grillplats, blommor osv”

”Fler mötesplatser borde
byggas upp för att skapa
trygghet och trivsamhet”

Kvinna, 40-49 år

Kvinna, 20-29 år
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”Jag vill ha en mångfald av
olika aktiviteter, så att alla
kan hitta en gemenskap
de trivs i. Det saknas
ibland aktiviteter för dem
som jobbar och behöver
gemenskap på sin fritid. En
hel del aktiviteter finns bara
på dagtid.”

efterfrågas gratis parkering, boendeparkering
eller andra betalmetoder.

Övriga synpunkter

Det återkommer också en del synpunkter i
svaren som framförts på andra frågor. Det
handlar främst om synpunkter kring bristande
belysning, skötsel och att tunnlarna till området
kan förbättras.

Annan, 40-49 år

” Mer gemensamma ytor,
kanske utomhusbio eller
teater, mer konstupplevelser,
ett torg där boende kan sälja
det som själva producerar,
som ett mini Västra torget
fast öppet dagligen.”
Annan, 40-49 år

” Jag saknar lokaler som
man kan hyra för exempelvis
hobbyverksamhet. Snickeri
eller drejning.Det finns lekoch grillplatser, men man kan
alltid förnya/utöka.”
Man, 30-39 år

Trafik och parkering

En del framför också synpunkter kopplat till trafik
och parkering i området. Synpunkterna varierar
en del anser att det är mycket trafik i området
och vid skolorna medans andra efterfrågar att
gator öppnas upp för genomfart vilket skulle
kunna leda till mer trafik. Kopplat till parkering
25
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RESULTAT
BARNDIALOG
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Deltagande
Barndialogen genomfördes i två delar. En
del bestod av en enkät. Enkäten besvarades
av årskurs 4-6 på Österängsskolan. Totalt
besvarades den av 78 elever. En förhållandevis
jämn könsfördelning uppnåddes; 49 % av svaren
kom från flickor/kvinnor och 39 % av svaren kom
från pojkar/män. Av de svarande identifierade
sig 12 % som annan eller ville inte svara på
frågan.
Den andra delen av dialogen bestod av en
rituppgift som genomfördes i samband med
den ordiniarie bildundervisningen. Rituppgiften
gjordes av årskurs 4 som består av klass 4a och
klass 4b.

Cirkeldiagram könsfördelning av deltagare i enkäten.

Skolvägar
Hur tar du dig oftast till
skolan?

I enkäten frågade vi eleverna i årskurs 4-6 hur
de oftast tog sig till skolan. Majoriteten, 65 %, tog
sig oftast till skolan till fots. Näst vanligast var att
de fick skjuts i bil, 14 % och att de åkte buss eller
skolbuss 9 %.

Cirkeldiagram av hur eleverna oftast tog sig till skolan.
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Favoritplatser
” Jag spelar fotboll där och
bruka va där.”

Favoritplatser

Med hjälp av en karta var det möjligt att markera
ut och beskriva sina favoritplatser på Österängen.
Det var möjligt för de svarande att markera ut
mer än en plats. Totalt markerades 94 platser
ut. Flertalet har markerat ut badplatser så som
Rosenlundsbadet och Sannabadet som är ligger
utanför kartutsnittet.

Kille, 10-14 år

”Jag tycker det är roligt
att bada! Man kan leka i
äventyrsbadet och träna på
att simma”

” För att i mitt hus har jag
jätte roligt! Det finns också en
park precis utanför huset. Jag
och min granne brukar leka
där.”

Tjej, 10-14 år

Tjej, 10-14 år
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Hem och skola

Varför tycker du om
platsen?

Många tycker också om platsen där de bor och
trivs där och en del lyfter upp skolan som en
plats man tycker om dels för att man lär sig
mycket i och skolan och dels för att man får träffa
kompisar. Både dessa platser är en stor del av
elevernas vardag

Aktiviteter

Utifrån inkomna svar i enkäten är det tydligt att
man tycker om platser som erbjuder olika typer
av aktiviteter. Återkommande är till exempel
fotbollsplaner, basketplaner, badplatser eller
badhus, pulkabackar och lekplatser.

”För man lär sig och får nya
vänner.”
Tjej, 10-14 år

”För att jag går går hit för att
åka pulka.”
Tjej, 10-14 år

”Jag tycket det är mysigt
hemma och vid min gård det
finns många kompisar där.”

”Kanske för den är rolig den
har många grejer och den har
lekplatser.”

Vill ej uppge, 10-14 år

Centrum

Tjej, 10-14 år

Vanligt förekommande är också att eleverna
tycker om centrum och der serviceutbud som
finns och att det är möjligt att handla där.

Hänga med kompisar

Många tycker också om platser där man hänger
med sina kompisar. Dessa platser kan också
vara samma typ av platser som erbjuder olika
aktiviteter men måste inte vara det. Det är inte
aktiviteten i sig som man valt att beskriva när
man beskrev varför man tyckte om platsen.

”För man kan hänga och köpa
saker.
Tjej, 10-14 år

”Tycker att det är roligt att
vara där med mina vänner.”

” Jag tycker om platsen för
den har många olika saker
och den är också nära alla
som bor i Österängen.”

Kille, 10-14 år

”Gillar och hänga med vänner
och spela fotboll.”

Kille, 10-14 år

Kille, 10-14 år
29

PLANPROGRAM FÖR ÖSTERÄNGEN

Tråkiga platser
”Det finns inte mycket saker
i duvgatans lekpark, det är
typ bara en rutschkana, en
stor gunga, och lite andra
små gungor, jag vill at det ska
finnas mer saker”

Tråkiga platser

Med hjälp av en karta var det möjligt att markera
ut och beskriva platser som man tycker är
tråkiga på Österängen. Det var möjligt för de
svarande att markera ut mer än en plats. Totalt
markerades 45 platser ut.

Tjej, 10-14 år

”För jag bor där och det finns
inget på vår gård att göra.”

”Det är bara gräs där”
Kille, 10-14 år

Kille, 10-14 år
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Dålig skötsel

Varför tycker du platsen
är tråkig?

Flera synpunkter berör också skötsel och att
man önskar en annan skötselnivå eller andra
förbättringsåtgärder på platsen

Dåligt utbud av aktiviteter

Den vanligast förekommande beskrivningen av
en varför eleverna tycker en plats är tråkig har
och göra med att det finns ett dåligt utbud av
aktiviteter för barn. Man upplever att det inte
finns något att göra eller att det som finns inte
passar för en själv.

” Man skadar sig lätt och den
är för liten att köra på.”
Kille, 10-14 år

”För att gården har inga
saker”

”Gräset som är gupor och när
man skjuter bollen den flyger
det blir bättre om man bygger
staket”

Kille, 10-14 år

Kille, 10-14 ¨år

”Det finns inget att göra där.”

Skolan

Kille, 10-14 år

Några har också skrivit att man upplever skolan
som tråkig, men de finns även de som har den
som sin favoritplats. Synpunkterna kring att det
saknas aktiviter och skötsel, kan också kopplas till
skolan och framförallt skolgården, vilket går att
utläsa ur kartbilden över tråkiga platser.

”För jag inte gillar fotboll”
Kille, 10-14 år

Alla aktiviteter och aktivitetsytor passar inte alla
vilket citatet ovan visar, alla gillar inte fotboll.
Det är dock så att tjejer generellt använder
offentliga platser och spontanidrottsplatser
mindre än killar.1 Det kan bero på flera olika
saker dels att det offentliga platsen inte möjliggör
för inkluderande aktiviteter för både tjejer och
killar. Det är något som man bör ta med sig och
utvärdera vid nya åtgärder eller förändringar
på offentliga platser. Det är viktigt att det finns
platser som erbjuder varierade aktiviteter för alla.

1 Malin Croner, Tjejers villkor på spontanidrottsplatser. Hur man kan stimulera unga tjejers spontana
fysiska aktivitet på en idrottsplats - en fallstudie om Alby Folkhälsopark.SLU, 2017
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Otrygga platser
”För att man känner nästan
ingen och det har hänt läskiga
saker.”

Otrygga platser

Med hjälp av en karta var det möjligt att markera
ut och beskriva platser som man känner sig
otrygg eller rädd på. Det var möjligt för de
svarande att markera ut mer än en plats. Totalt
markerades 32 platser ut.

Tjej, 10-14 år

”Skogen är läskig för man kan
gå vilse. ”

”Många känner sig otrygga
när de går igenom tunneln,
speciellt på natten.”

Tjej, 10-14 år

Tjej, 10-14 år

”Den är mörk”
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Karta över markerade otrygga platser.
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Tjej, 10-14 år
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Människor i grupp

Varför känner du dig
otrygg och rädd här?

Precis som i webbenkäten finns flera
kommentarer om att människor som uppehåller
sig i grupp kan skapa otrygghet om man inte
känner att man tillhör gruppen. I kommentarerna
från eleverna kan framförallt ungdomar i grupp
skapa en känsla av otrygghet.

Mörkt

Flera kommentarer kring otrygga platser handlar
om att de är mörka och att mörkret gör att man
upplever platsen som obehaglig. Något som kan
förstärka känslan av att mörker är obehaligt är
att man inte upplever att någon har uppsikt över
platsen eller ser, vilket framkom i webbenkäten.

”Skolan på kvällen. Och
ungdomar på kvällen.”
Tjej, 10-14 år

”För att den platsen har inga
lampor och är jättesmutsig
och den är mörk”

”Det är en konstig ställe med
fulla killar vid 17:00-00:00”

Tjej, 10-14 år

Tjej, 10-14 år

”Jag känner mig inte rädd men
kanske flera lampor i natten”

I kommentarena beskrivs också kriminella
aktiviteter så som den skottlossning som var
under 2020 som en orsak till otrygghet.

Tjej, 10-14 år

Flera har kommenterat och markerat tunnlarna
till och från Österängen. Att dessa kan upplevas
som otrygga kan till stor del bero på att man inte
känner att det finns någon uppsikt över de från
andra boende eller förbipasserande och att man
inte vet eller ser om de är någon i tunneln.

”För där brukar det ibland
vara skottlossningar och det
är många ortengrabbar.”
Kille, 10-14 år

”Alla tunnlar i österängen kan
väl få lite mer bevakning.”
Kille, 10-14 år

”Det har funnits grejer jag sätt
eller hört från tunneln”
Kille, 10-14 år
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Nya bostäder
”För att det är brist på
bostäder och det är fint
område.”

Nya bostäder

Med hjälp av en karta var det möjligt att markera
ut och beskriva platser där man tyckte det kunde
byggas nya bostäder.Totalt markerades 40
platser ut. Fyra stycketn använde fritextfältet för
att beskriva att de inte tyckte att de behövdes
byggas nya bostäder på Österängen.

Kille, 10-14 år

”För att när jag blir stor och
några andra kanse vi vill
bo i skogen och ha nära till
naturen.””

”Jag tycker det behövs bygga
bostäder till folk som inte har
någonstans att bo”
Vill ej uppge, 10-14 år

Kille, 10-14 år
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”För det är tomt”

”Det är bra som det är.”

Tjej, 10-14 år

Kille, 10-14 år
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Karta över markerade platser för nya bostäder.
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Varför tycker du att det
ska byggas bostäder här?

Vill du bo på Österängen i
framtiden?
Eleverna fick också besvara frågan om ”Du skulle
vilja bo på Österängen när du blir stor?”. Totalt
besvarade 69 frågan. Av de 69 som besvarade
frågan, svarade 34 kanske, 30 svarade nej och 4
svarade ja.

Behov av bostäder

Flera beskrivningarna av de platser som
markerats ut handlar om att det är brist på
bostäder och att det därför är viktigt att det byggs
nya.

”För att det finns mäniskor
som kommer och vill bo
här men ibland finns ingen
plats så det är bra med nya
byggnader”
Tjej, 10-14 år

De som svarade nej på frågan fick beskriva varför
de inte vill bo där i framtiden. Av de beskrivande
svaren är det vanligaste att det är/eller kommer
bli tråkigt att bo på samma ställa hela tiden.
Några har även svarat att de vill bo i villa eller
flytta för utbildning och karriär, utöver det är det
väldigt individuella svar och svårt att beskriva
gemensamma nämnare.

Outnyttjad plats

Flera kommentarer handlar också om att man
upplever att platsen är outnyttjad, det kan till
exempel vara att platsen bara består av gräs,
skog eller byggnader som eleverna inte upplever
behövs.

”För de byggnaderna som
finns där behövs nog inte.”

”För att jag har bott hela
mitt liv här och efter ett tag
kommer det att bli tråkigt”

Tjej, 10-14 år

Tjej, 10-14 år

”Är bara träd där och gräs.”
Kille, 10-14 år

”Jag vill helst bo i en villa”
Kille. 10-14 år

” För det är bara skog.”
Tjej, 10-14 år
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Centrum
”Det är bra att det finns
Willys”

Vad tycker du om
området kring centrum?

Kille, 10-14 år

I enkäten ställdes också en särskild fråga kring
centrum där eleverna uppmandades beskriva
vad de tycker om området kring centrum, vad
som är bra, mindre bra och vad man skulle vilja
förändra.

Utvecklingsmöjligheter

Flera valde att beskriva vad de tyckte var mindre
bra och vad man ville förändra.
Butiker, verksamheter och aktiviteter

Majoriteten valde att inte använda möjligheten
att med fritext beskriva det som man tyckte var
bra utan större fokus lades på att beskriva sådant
som var mindre bra eller sånt man ville förändra.

Många efterfrågar mer butiker och verksamheter
samt aktiviteter för barn och unga.

Bra kvaliteter

Av de som beskrev vad de tyckte var bra
utmärkte sig matbutiken precis som i
webbenkäten, men även närheten lyft fram som
positivt.

”Det är bra, jag skulle vilja ha
en bak/köks affär med bak
och kökssaker och ett café på
somrarna utomhus”
Tjej, 10-14 år

”Vad som är bra är att man
bor ganska nära för att
kunna gå, köpa kläder och
andra förvaring. Vad som
är minde bra är att det bor
ganska många som bor där,
ibland kan det vara mycket
och det kan kännas fullt med
personer. Inget skulle jag vilja
förändra.”

”Mer kläd butiker. Mer
platser där barn kan ha mer
aktiveter.”
Tjej, 10-14 år

”Bygg till fler affärer, bio,
apotek, badhus, tivoli pizzeria,
gamlingsal ålder 12-20”

Tjej, 10-14 år

Kille, 10-14 år
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”Jag skulle vilja ha en
nybyggnad med mer parker
som är stora och en ställle
där barn kan komma och leka
som en studio typ sjunga eller
dansa eller lära sig någåt som
fritidsintresse och jag vill ha
en störe kyrka för jag brukar
gå dit.”

Trygghet
Vissa svar går också att koppla till
trygghetsaspekter och att centrum kan upplevas
som otryggt.

”Jag gillar centrum
jättemycket för jag känner
nästan alla men på kvällen
kan det var lite obehagligt.”

Tjej, 10-14 år

Vill ej uppge, 10-14 år

Renovera och rusta upp
Det förekommer också liknande svar som i
webbenkäten om att centrum upplevs som
gammalt och att det vore positivt om man kan
renovera och rusta upp det eller på andra sätt
göra centrum mer attraktivt.

”Det dåliga är att på bänkarna
vid Kurdiska affären brukar
det sitta väldigt många män
som gamla människor och
de dricker kaffe och pratar
väldigt högt, de brukar också
glo på folk”

”Bra men det är lite gammalt
om man kan göra det nytt”
Tjej, 10-14 år

Tjej, 10-14 år

Även i elevernas svar går det att tolka som
att människor som uppehåller sig i grupp
kan skapa otrygghet, ifall man känner att
man tillhör gruppen eller kan förfoga över
platsen som man vill. VIlka grupper som bidrar
till otrygghetskänslan beror på individen.
Otrygghetsaspekten med människor i grupp
är svår att hantera då man vill ha ett folkliv
på allmänna platser men samtidigt att de ska
upplevas som trygga och att alla kan använda
dem.

”Det är roligt men det är
nästan bara vit och det är lite
tråkigt jag vill att det ska vara
färger på väggarna.”
Tjej, 10-14 år
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Österängen i framtiden
”En gaminghall där man kan
spela eller ett nytt gym. Vid
södra Apollovägen borde
det finnas en kiosk och en
skatebordpark. en resurang
också.”

Hur tycker du att
Österängen ska utvecklas
i framtiden?

I enkäten ställdes också en öppen fråga kring hur
man tycker Österängen ska utvecklas i framtiden.
De som svarande uppmandades beskriva vad de
saknar idag och vad de tycker ska bevaras. De
flest beskriver enbart vad man vill ska utvecklas
eller förbättras. Svaren återkopplar tydligt till
de beskrivningar som finns kring favoritplatser,
man vill se mer aktiviteter för barn och unga
av olika sorter. I flera svar återkommer också
att man vill ha fler verksamheter och butiker,
bland annat nämns apotek som också återkom i
webbenkäten.

Kille, 10-14 år

”Skolan ska vara bättre
skolmaten också. Och så
vill jag att det ska finnas
mer sporthallar,affärer,
basketplanar och mer lek
ställen t.ex. yoump ”

”Kanske att man behöver
apotek för det finns inga
eller kurser som barn kan
gå och lära sig typ musik,
dans, fotboll, basket och
andra fritidsintressen eller en
shopping affär ”

Tjej, 10-14 år

Förbättringsförslagen återkopplar också till
beskrivningar om otrygga platser där man bland
annat efterfrågar mer belysning i området och
tryggare tunnlar.

Tjej, 10-14 år

Jag tycker att i varje tunnel
ska det finnas många lampor
för väldigt många barn går
igenom de och det kan vara
mörkt

”Fler lekplatser.”
Tjej, 10-14 år

Tjej, 10-14 år

”En linbana.”
Tjej, 10-14 år
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Rituppgift
Årskurs 4 genomförde en rituppgift under
hösten 2020 i samband med bildundervisningen.
Stadsbyggnadskontoret formulerade förslag på
en rituppgift och hade en dialog med berörd
bildlärare som även fick kartunderlag som de
kunde använda om de vill

Många valde att använda kartunderlaget och
inte rita på frihand och har också skrivit förslag
på kartorna. Många av de saker som står
skrivna på kartorna är liknande synpunkter
som framfördes i enkäten. Det handlar bland
annat om att eleverna vill ha ett större utbud av
butiker och verksamheter till exempel caféer,
restauranger, bio apotek m.m. på Österängen.
Det handlar också om utemiljön och att de vill ha
mer belysning, fruktträd och aktiviteter så som
lekplatser, skateparker och studios.

Rituppgiften formulerades enligt nedan:
Rita platser du tycker om, vad du önskar skulle
finnas eller saknas på Österängen. Rita och
förklara! Exempel på saker att rita och förklara:
» Hur kan tunnlarna göras trevligare och
tryggare?
» Hur vill du att centrum ska se ut i framtiden?
Vad saknar du?
» Hur tycker du att ett nytt torg ska se ut?
Vad vill du göra där?
» Hur vill du att ravinen och parkerna ska vara?
Saknar du något?
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FORTSATT ARBETE
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Fortsatt arbete
Återkoppling till
medborgarna

Under våren 2021 kommer resultatet och
sammanställningen av medborgardialogen
presenteras och återkopplas. Dels kommer
resultatet presenteras på genom en interaktiv
karta på jonkoping.se/osterangen där det
är möjligt att ta del av inskickade platser;
favoritplatser, tråkiga platser, otrygga platser och
platser för nya bostäder. Sammanställningen
kommer också finnas tillgänglig via hemsidan.
Resultatet kommer också att presenteras i
Österängens centrum i den lokal som delas
mellan biblioteket och konsthallen. Där kommer
kartunderlag tillsammans med citat och
rituppgiften att presenteras och det är möjligt att
bläddra i sammanställningen m.m.

Hur kommer arbetet att
fortskrida?

Under våren 2021 kommer arbetet med att
ta fram ett förslag till planprogram fortskrida,
i det arbetet är medborgardialogen ett
kunskapsunderlag om området och hur delar av
de boende upplever stadsdelen och sin närmiljö.
Alla synpunkter är inte sådana som kan hanteras
i ett planprogram utan kopplar till exempel till
förvaltning och skötsel av stadsdelen. Genom
att informera om inkomna synpunkter till
berörda förvaltningar och Vätterhem som äger
majoriteten av fastigheterna på Österängen får
de ändå kännedom om synpunkterna från de
boende och möjlighet att göra något åt de.
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