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Sammanfattning
Med 400 000 kvm, ca 4700 bostäder plus många
andra funktioner ska Västra Ursvik bli en pulserande stadsdel. När regionplanekontoret i Stockholms
läns landsting gjorde inflyttningsstudier 2014 visade
den att ca 40 procent av inflyttarna i nya områden i
ytterförorterna kommer från närområdet. Det är av
den anledningen motiverat att starta en dialog med
omkringliggande stadsdelar och framtida brukare
kring de offentliga rummens grönytor. I Ursvik har
det gjorts många studier kring buller, tillgänglighet
och stadsutveckling. Men ingen har enskilt fokuserat
på de offentliga gröna rummen. De rum som likt ett
klister håller ihop delarna i en stadsdel och där vi
möts och tar del av varandras erfarenheter. Denna
rapport är ett tillskott i ambitionen om att bygga ett
hållbart Ursvik i Sundbyberg.
Utvalda målgrupper för dialogen har varit barn, ungdomar, nyblivna föräldrar i Rinkeby, äldre och personer med såväl fysisk som mental funktionsnedsättning. Det har deltagit cirka 130 barn, 14 pedagoger
och en grupp om cirka 27 vuxna representerade i
olika målgrupper. Alla har bidragit med kunskap om
parker i närområdena samt erfarenheter utanför
dem. Dialogen utgör ett underlag för att utveckla
1

och gestalta de två stadsdelsparkerna i Ursviks
västra del. Dock har fokus legat på den södra stadsdelsparken på Kvarnkullen. Rapporten redovisar
resultatet från alla deltagarna indelat i åldersgrupper
och fokusområden. Dialogen har nästan uteslutande
handlat om den avgränsade platsen. Men även till
viss del hur respektive målgrupp tar sig till platsen
och hur de upplever vägen dit. Dialogen har genomförts under våren 2016.
Valet av metoder för dialogen har avgjorts i relation
till ett kvalitativt resultat där en serie träffar med respektive målgrupper har möjliggjort en reflektion och
uppbyggnad av kunskap gällande parker. Strukturen
i dialogen har varit att erbjuda en stomme om fem
träffar. Sedan har respektive målgrupp i dialog formaterats efter förutsättningar såsom tid, mängden
deltagare och avstånd till platsen. Två förskolor har
besökts, en i Rinkeby och en i Ursvik. Vidare har
en skola i Rinkeby, Rissne samt Ursvik deltagit med
elever. Alla mötestillfällen har varit under dagtid när
respektive verksamhet är igång. Ungdomarna som
deltagit i dialogen har till största delen varit sommarjobbare på kulturcentrum Aggregat i Hallonbergen.
Genom MVC Rinkeby (Mödravårdscentralen) har
nyblivna föräldrar träffats på Rinkeby öppna förskola
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Deltagande förskolor och skolor, verksamheter och deras geografiskt placering. Den röda avgränsningen är Kvarnkullen.
1. Öppna Förskolan 2. Tellusbarnen 3. LKnutbyskolan 4. Kymlingeförskola 5. Älvkvarnsskolan 6. Grönkullaskolan 7. Handslaget-Funk. 8. Aggregat-Kuklturhus 9. Franstorps verkstäder 10. Handslaget-Äldre.
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och bidragit med sina erfarenheter från parkbesök i
deras närområde. När det gäller funktionsnedsatta
har Sundbybergs kommuns arbetsgrupp Handslaget bistått med representanter. Därutöver har daglig
verksamhet hos Franstorps Verkstäder från Sundbyberg involverats för att ta del av deras särskilda
behov vid utformning av parken.
Resultatet visar att intresset för en ny stadsdelspark
är stort bland de boende i Ursvik och de omkringliggande stadsdelarna. Det råder ingen tvekan om
att en ny stadsdelspark på Kvarnkullen kommer
att vara en stark dragningskraft och få flera olika
grupper att ta sikte på och ha parken som en målpunkt efter genomförandet. De parker som idag
används i närområdena av deltagarna är generellt
välfungerande. Det troliga är att deras betydelse
kommer att kvarstå och att den nya stadsdelsparken
kommer att vara ett komplement och tillskott som
utflyktsmål för förskolor och skolor. Många använder
Rinkeby Parklek och ”spindelparken” i nordvästra
Rinkeby. Även aktivitetsparken i Ursvik används
frekvent, men med invändning att den kan verka
ensidig och till vissa delar ganska sliten. Det finns
en genomgående förhoppning bland deltagarna i dialogen att stadsdelsparken på Kvarnkullen kommer
att kunna erbjuda flera olika grupper aktiviteter samtidigt och att ingen grupp blir exkluderad. Det finns
flera som ser parken som en möjlighet till att ”sticka
ut” och få en tydlig identitet. Alla grupper i dialogen
har även nämnt att de gärna ser byggnader i parken
som dels kan tillhandahålla försäljning av glass och
fika samt toaletter, men även aktiviteter; scen, spel,
ateljé eller annan pedagogisk verksamhet. Det framkom på några möten att en bra sådan verksamhet
skulle kunna erbjudas mot rimlig avgift.
Genom samtal med deltagande barn, unga och
vuxna förefaller det finnas vissa skillnader i synen
på aktiviteter i parker. Förutom den åldersrelaterade
utvecklingen av intressen kan en skiljelinje dras mellan lek och aktivitet samt behov av kontroll genom
överblickbarhet och tydliga gränser. Det kan gälla
gränser runt grillplaster, gungor och mot omkringliggande trafikerade gator. De yngre barnen vill klättra
och gunga samt åka rutschkana. Äldre barn vill tävla
och i större utsträckning utöva lagidrott samt hänga
med kompisar. Ungdomar vill helst ha meningsfyllda och målinriktade aktiviteter. Föräldrarna till små
barn, som inte sällan har lite äldre syskon med sig
vid besöken, ser vikten vid att klara av skiftande väderlekar och att kunna värma eller skydda sig mot
starkt solljus alternativt att kunna köpa eller värma
medhavd mat. Funktionsnedsatta ser behovet av
tillgänglighet såväl fysiskt som kognitivt. Det kan
gälla underlag där det helst inte ska var för brant
och ojämnt men även en orienterbarhet såväl inom
och vid anländandet till parken. Det ska även finnas

I Ursviks västra del finns flera olika parker inplanerade. Det
skapar en närhet till gröna rum och förhoppningsvis flera nya
möten.

Diagrammet visar hur de gröna rummen är planerade och hur
de förhåller sig till varandra med sitt skiftande innehåll. Avståndet beräknas från resp. bostad. Indelningen är 1. fickpark, 2.
kvarterspark, 3. stadsdelspark, 4. frilufsområdet
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många toaletter på flera platser och som är anpassade för rullstolsburna. Äldre ser kollektivtrafiken
med kommunikationer till platsen som avgörande för
tillgängligheten och välkomnandet.
Bakgrund
Utöver att skapa en dialog om nya stadsdelsparker i Ursvik handlar uppdraget även om att bygga
ett långsiktigt och hållbart Ursvik i Sundbyberg. Ett
av de övergripande projektmålen för stadsbyggnadsprojektet Ursvik är att utveckla och säkerställa
kopplingar till omkringliggande stadsdelar. I och med
utbyggnaden av Ursviks västra del stärks områdets
koppling till Rinkeby och Rissne. Dialogprojektet för
stadsdelsparkerna i Ursvik bidrar även till att stärka
den mentala och sociala förbindelsen mellan områdena genom att medvetandegöra och skapa intresse för Kvarnkullen bland boende i närområdet.
Syfte och mål
Syftet med dialogen är att, genom en inkluderande
process med utvalda målgrupper, ta fram ett underlag till gestaltningen av stadsdelsparkerna i Västra
delarna av Ursvik. Syftet är även att medvetandegöra platsen för boende i närområdet.
Genom att fokusera på ett avgränsat geografiskt
område och diskutera dess program kan flera olika,
i vissa fall konkurrerande programpunkter, koordineras till den aktuella södra stadsdelsparken alternativt fördelas till norra stadsdelsparken. Detta delvis
genom naturliga geologiska skillnader, den starkt
kuperade terrängen i söder och den mer utbredda
flacka öppna ytan i norr.
Medborgardialog har potential till att även involvera grupper i utformningen av andra delar i Ursvik
och att sprida målgruppsanpassad information om
utbyggnaden av västra delarna. Vilket bidrar till att
skapa medvetenhet och nyfikenhet om den nya
stadsdelen som växer fram.
Målet är att få fram aktuell information om barns,
ungdomars, äldre och funktionsnedsatta samt nyblivna föräldrars perspektiv på en stadsdelspark belägen i den väldigt speciella och naturstarka platsen
som Kvarnkullen idag utgör. Med andra ord att ta
reda på hur man gestaltar en ny stadsdelspark utifrån ett brukarperspektiv. När staden vänder sig utåt
och inkluderar så många som möjligt syftar det till
att göra parken hållbar för framtiden.
Innan dialogarbetet startade har flera viktiga och
styrande dokument tagits fram som denna rapport
förhåller sig till, så som: ”Planprogram för Ursviks
västra delar 2015-08-21; ”Gestaltningsprogrammet
för Ursviks västra delar, delområde2_20150922”;
”Lekplatser i Sundbyberg stad, Riktlinjer, inventering
och åtgärderplan 2014”.

Metod och Arkitekturpedagogik
Dialogens metod och genomförande har strävat efter att skapa en serie träffar där kunskapen om parker, aktiviteter i dem och den valda platsen varit i fokus. Utgångsläget har varit att bygga på respektive
deltagandes erfarenheter och intressen. I de flesta
fallen har deltagarna därför gjort ett platsbesök. Ett
tongivande verktyg som används i denna dialog har
varit Pictogram (vilket är ett visuellt språk utvecklat
för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva) för aktiviteter. Bilderna
har fungerat som en laboration av aktiviteter där deltagarna visualiserat relationer mellan olika typer av
aktiviteter. Det har fungerat som ett diskussionsunderlag inför platsbesöken. Besöken har sedan varit
inriktade på att hitta plus och minus på platsen eller
annorlunda uttryckt kvalitéer och brister. Direkt efter
besöken har deltagarna gjort mentala kartor av sina
besök. Kartorna eller bilderna har tjänat som underlag för vidare diskussioner om platsen vid senare
tillfällen. Vid efterföljande träffar har omsättningen
av tankar till en tredimensionell modell genomförts
och som beskriver idéer över platsen. Modellerna
har i vissa fall haft skala och i andra förhållit sig mer
fritt till skalor. När väl modellerna varit klara har deltagarna ombetts skriva en text som beskriver modellen och tankar om parken. Avslutningsvis gjordes en
enkel platsmodell med Kvarnen som orienteringspunkt vid placering av respektive modell i parken.
Därmed har diskussionen om parken och dess olika
delar kunnat leverera rimliga beslut.
Dialogarbetet har präglats av en arkitekturpedagogik vilket har två syften, det ena är att kommunicera
arkitektur och det andra är att ge verktyg till medborgaren, inklusive barn och unga, att delta i demokratiska processer när det gäller planeringen och
byggandet av vår fysiska miljö. Dessa båda syften
är sammanlänkade. Arkitekturpedagogik ska inspirera till att tänka kreativt kring arkitektur och den
fysiska miljön samt att göra deltagare medskapande i en gestaltningsprocess. Det handlar om att ge
verktyg till att upptäcka närmiljön och därtill att tolka
den. För att kunna delta i diskussioner om arkitektur
- och i slutänden vara medskapande - krävs att man
har kunskap om hur den fysiska miljön blivit till och
hur man kan vara med och påverka. Medskapande
ska i detta fall tolkas brett och inkludera underlag
för beslut vid samråd. Arkitekturpedagogiken har
utvecklats från att handla om att endast förmedla
till att delta i förbättringen av närmiljön. Arkitekturpedagogik möjliggör konstruktiva diskussioner om
stadsutveckling och erbjuder metoder att arbeta
med demokrati i praktiken. Den som kommunicerar
arkitektur i detta syfte är Arkitekturpedagog.
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Platsbeskrivning
Detta avsnitt återger utvalda delar i texten om platsen i gestaltningsprogrammet.
”Den befintliga skogsklädda kullen i sydöstra
delen av västra Ursvik är en av områdets två
stadsdelsparker. Vid en genomgång av staden
har det konstaterats att befintliga träd på kullen är
en kvalitet som ska tas till vara och förädlas, men
skogen på kullen ska rensas ut för att skapa en
karaktär av anlagd park. Bevarandevärda träd ska
bevaras. Parken ska kopplas till huvudgatans gröna
stråk med en omsorgsfullt gestaltad och tillgänglig
entré. Området där stadsdelsparken ska ligga har
en starkt kuperad terräng; det är en brant kulle med
en större plan yta på höjdpunkten. För att ge ökad
tillgänglighet och närhet ska parkens entré gestaltas
omsorgsfullt och höjdskillnader tas upp. Det innebär
särskilda utmaningar beträffande tillgänglighetsgörande ramper och tillhörande vilplan. Trappor och
ramper ska ges en utformning som bjuder på en
promenad genom omsorgsfullt anlagda gröna rum
med utblickar mot staden. Gångvägar och ramper
ska utformas på ett sådant sätt att de smälter in i
landskapet. Inom parkområdet finns Rinkeby kvarn
som ett arv från tidigare kulturbygd. Kvarnen planeras bli ett landmärke och ett identitetsskapande
inslag i stadsbilden. Tät vegetation runt kvarnen ska
gallras ut så kvarnen blir synlig och tillgänglig. Kvarnen kan också göras mer publik och kan utvecklas
för nya ändamål och dess vingar återställas. Delar
av parken gestaltas som en anlagd park med hög
ambition i plantering, utrustning och markbeläggning
medan andra delar av parken behåller sin prägel av
naturmark med sina uppvuxna träd, sin undervegetation och klippor i dagen.”
När jag inledande
betraktade platsens rumsliga
vision/fantasi
övergripande karaktärer framträdde tre tydliga delar.
nya
En övre del i nordost som en platå och höjd i vilken
andras
även kvarnen är
placerad. Därefter övergår området
för parken i en svagt sluttande del med en smula
egna
tätare vegetation för att till sist plana ut och övergå
till en del moterfarenheter
vägen och bostadskvarteren i sydost.
Jag delade därför initialt in Kvarnkullen från nordost
till sydost i del A, B och C. Det har tydliggjort platsens karaktärsdrag för deltagarna i dialogen.
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Området kring Kvarnkullen har i dialogen indelats i tre huvuddelar; A, B och C.
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identitet
Landskapsarkitektföretaget Nivå har i sin förstudie indentifierat
flera viktiga och
värdefulla platser. Bilden visar utöver deras
mångfald
analys även tillägget med indelningen av Kvarnkullen i områdena A, B och C.
tillgänglighet
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Dialogens upplägg och progression. Första mötet rörde erfarenheter av parker generellt. Möte två fokuserade på aktiviteter som är
möjliga i en stadsdelspark. Tredje mötet var ett platsbesök med uppgift att hitta bra och dåliga platser. De avslutande två mötena
behandlade idéer och omsättning av dem i modellbyggen samt placeringar av modellen tillika aktiviteter i parken.
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5-åringarna
Erfarenheten av barnens närliggande lekplatser
var positiva. De flesta barnen mindes och talade
gärna om saker att klättra på som nät, väggar eller
ställningar. Även gungor var något som värderades
högt, kanske något mer hos barnen från Ursvik.
Men starkast var nog erfarenheter från att åka
rutschkana. Dem uppträdde då i olika storlekar och
skepnader i deras minnen. När inledande diskussionen fördes kring saker som man skulle kunna
göra i en stadsdelspark med aktivitetskorten blev
frukt-, och fikakort flitigt använt. Även grillning kunde
enkelt föreställas som en aktivitet i parken. Ingen
av barnen kunde förstå varför Wi-fi eller annan teknik skulle användas i parken. Förutom i sådana fall
där aktivitet fördes inomhus. Vilket gärna kunde ha
både dator, tv-spel och andra spel. Förvisso fanns
det en medvetenhet om sportaktiviteter eller scener
för olika ändamål men inget som framkom klart och
tydligt som en önskan. Däremot var det tydligt att
leka med gungor, hoppa och balansera samt klättra
var i fokus. Det framkom inte minst i otaliga varianter i modellerna. Vid platsbesöken kunde en tydligt
se att alla positiva bilder som barnen tog var främst
tagna på naturens grönskande prakt. Det var träd
som sågs som klätterträd och stenar som stenar att
klättra på och liggande stockar som blev till balansgång. Allt som var grönt och saker som blommade
togs det bilder på med tummen uppsträckt i vädret.
Vidare var kvarnen uppskattad av samtliga barn och
blev ett betydelsefullt objekt i barnens minnesbilder
av platsen. Även spännande artificiella element i
naturen såsom blå sprejade markeringar från utsättningar var annorlunda och en spännande kontrast
till naturen. Det samma visade sig gälla den stora
stålställningen med skyltar vänd mot Enköpingsvägen. Det som konsekvent ansågs vara negativt var
allt som handlade om nedskräpning. Det hittades
fimpar, kvarglömda mössor, tappade papperstussar
och hundbajs. Den husgrunden som tydligast kunde
identifieras med sin trappa och tegelstenar uppfattades för de flesta barnen som hotfullt och otryggt.
När det gällde buller och den starkt trafikerade motorleden var det blandade känslor. Några tyckte det
var spännande och igenkännande med McDonalds
inom synhåll medan andra tyckte det var enkom
oljud och otrevligt.

Exempel på
aktiviteter. Inga
cyklar och inget
Wi-fi i parken.

Stenar att klättra
på och hoppa
från uppskattades av alla barn.

Alla gamla och
knotiga träd blev
klätterträd och
uppskattades.

Fallna stockar
blev balansgång
och fina skulpturer.
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Barnens modeller dominerades av klätterställningar
och rutschkanor i olika former. Även sand och vatten
var element som flitigt förekom i modellerna. Däremellan var det balansgång och flera mindre grönytor
för fotbollsspel. Några barn hade även konstruerat
linbanor och passager genom tunnlar framkomliga
såväl krypandes som hoppandes ovanpå. Men det
fanns även, mellan aktiviteterna, plats för vila och
betraktelse. Flera idéer behandlar tydligt marken
med olika material och färger. När ena barngruppen
fick möjligheten att placera ut sina modeller i relation
till Kvarnen uppstod en stor spridning. Barnen visste
mycket väl vilken plats som passade för sin modell.
Några orienterade sig mot skogen och utsikten i
väster medan andra mer kretsade runt kvarnen och
ytterligare några letade sig ner mot de flacka ytorna
i öster. Orsaken till vald placering var kopplad till typ
av aktivitet samt stämningen på platsen.

Mental karta;
husruinen,
balansgång på
en stock och
blommor.

Modellen visar
en fotbollsplan,
hopp och balansyta.

Modell med olika
gungor; storlek,funktion,färger.
Klassiskt!

Barnen placerade sin modell
i relation till
kvarnen.
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8-åringarna
Barngruppen visade större intresse för teknik och
såg gärna att det fanns uppkopplingsmöjligheter
och datorer samt laddningsmöjligheter av diverse
teknisk apparatur. Bilder på temat ”fika” som t.ex.
med bullar, frukt, varmchoklad och kaffe samt bestick lades bredvid varandra. Kort med toalett och
dusch grupperades lite mer avskilt. Målgruppen
fokuserade mycket på sportaktiviteter på frågan om
intressanta bilder för en park. Sport och musik med
scenkonsten skildes åt och placerades åtskilda på
det vita arket som fungerade likt en spelplats för aktiviteterna.
Det som var slående lika sinsemellan förskolebarnen var de många positiva fotona som togs av
naturen vid platsbesöket. Allt som blommade och
som var grönt och knoppande fick tummen upp.
Men även stenar och fina träd fick positivt bemötande. Lika med de yngre barnen uppfattades sly och
rostiga stolpar samt de många tegelstenarna från
husruinen negativt. I vissa fall upplevdes även myror
och andra kryp i skogen som otäckt. Det gällde även
konstiga deformerade stubbar, vilket uppfattades
som skräpigt och sågs som något negativt. Det starkaste intrycket tycktes dock Kvarnen och alla stora
träd gjort på barnen. Vid ritandet av minnesbilder
efter platsbesöket i klassrummet var det just dem
som dominerade. Men även höjden på parken och
alla stora stenar fick en viktig plats i minnesbilderna.
Kvarnen fick bli både rymdraket och trekantig i sin
form då de flesta barnen upplevde perspektivet nära
inpå och omgiven av stora träd.
Alla modellerna fick många detaljer med många olika små aktiviteter. Det var rutschkanor, klätterställningar och tunnlar att krypa igenom. Flera modeller
hade gjort någon form av balansgång. Det var även
flera mindre hus som kunde innehålla allt från värmestuga på vintern samt toaletter samt duschar för
tvagning efter fotbollsmatcher eller lekar.
De flesta barnen hade med gröna gräsytor, sandytor
samt vattenytor. När det handlar om placering av
modellerna på platsmodellen sökte de flesta barnen
sig till den öppna ytan i öster. Deras rumsliga föreställningar av sina aktiviteter var främst öppna och
ljusa samt mer publika där spring och lek kanske
dominerade i kontrast till det mer skogsliknande
områdena på höjden. Inom detta område fanns
vetskapen om att bevara och skydda naturen vilket
även upplevdes omfatta ett annat tempo. Några
placerade modellen i relation till vart deras kompisar
hade placerat sina, t.ex. i fall där det gjort ett hus för
toaletter eller annat serviceinriktat innehåll som kunde bistå vännens tänkta fotbollsplan.

Exempel på
många aktiviteter såväl inom
som utomhus.

Även små stenar
var fina och
uppskattades.

En mental karta
som poängterar
parkens placering på kullen.

Placerade i del
C, flera olika
aktiviteter som
kompletterar
varandra.
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11-åringarna
Mötet med dessa barn blev en smula intensivt. Dock
gjordes inget platsbesök då de flest barnen redan
varit på platsen och inte bor särdeles långt ifrån platsen. Denna grupp ställde större krav på verksamheterna i parken. Större fotbollsplaner, basketplaner
och krävande anläggningar som parkour och skateramper. Fotbollsplanen ska ha nät runtom och gärna
läktare för större tillställningar. Dessutom önskade
flera badmöjligheter i pooler för simmande eller
andra typer av vattenlek. De ser gärna en pool för
äldre barn och ungdomar samt en annan för mindre
barn. Större klätterställningar som gärna har starka
färger skulle vara spännande och identitetsskapande. Några utryckte vilja till att utöva gymnastik och
gärna löparbanor med tydliga spår. Denna grupp är
omvärldsorienterade och ser gärna att en scen som
kan locka till sig kändisar att uppträda.
Deras bild av parken är därför mer representativt
(en park att visa upp för besökare och som är stilfull) vilket krönts bäst med en stilig fontän, vid vilken
man kan sitta och njuta av vattnet och bara ta det
lugnt. Det är därför passande med flaggstänger som
i vinden vajar sverigeflaggan. Det behövs i detta
sammanhang ett välsorterat café där det erbjuds
såväl sittplatser ute som inne. Även hos denna
grupp är det tydligt att skräp bäst motverkas genom
flera strategiskt utsatt soptunnor. Det ska även finnas en välsorterad kiosk med uteplatser. Ett nytt inslag till parken skulle vara ett bönehus för dem som
vill be.
I deras parker finns studsmattor och Klätterställningar med färgglad markbehandling. I något fall har
det planerats för en labyrint. Men ingen park utan
snurror, långa rutschkanor, gungor av olika slag och
sandlådor. Dessutom grillplatser med obligatoriska
tillhörande bänkar att sitta ner vid och äta sin mat.
Det finns givetvis ställen där en kan ladda mobilen.
Det ska även finnas Wi-fi i parken. Om det skulle
vara dåligt väder skulle de flesta kunna ske inomhus. I alla fall behövs det toaletter och tillgång till
vatten. Det är tydligt att deras bild liknar ett nöjesfält med människor som jobbar med att städa och
plocka skräp samt patrullerande vakter på området.
Ledorden för deras park är intressant, roligt och kul.

Genomgång av
exempel med
dem som ej besökte platsen.

Exempel som
är väl utvalda
aktiviteter men ej
ordnade.

Ett bönehus för
dem som söker
tröst.

En fotbollsplan,
en bänk och ett
träd för skugga.
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14-15 åringarna
Denna grupp är väldigt målinriktad och ser gärna
framför sig en slags aktivitetspark med långa
öppettider året runt. Det bör finnas bra belysning vid
anläggningen. Gärna en fullstor fotbollsplan med
konstgräs (eventuellt med tak) och en basketplan
som är öppen för alla. Något som skulle vara unikt
vore en ”innebandyplan utomhus”. Det borde även
finnas likt en parklek någon slags bod där man kan
låna bollar, hopprep, styltor etcetera. Här fanns även
bland barnen flera funderingar kring en pulkabacke
som skulle kunna utnyttjas året runt.
Några såg gärna att det skulle finnas en mindre minigolfanläggning på ett till tolv hål. Banan ska vara
anpassad till alla åldrar. I denna mer stillsamma
anda skulle även utomhusschack passa bra.
Denna grupp såg därför det som naturligt med olika
indelningar av parken. Indelningar i olika tempon
och tillhörande lämpliga aktiviteter. Något intensiva
öppna ytor varierat med mer slutna platser för häng
med kompisar.
Vidare skulle gungor fungera bra vid ett område och
sportaktiviteter med bland annat en stor klätterställning vid ett annat område. Men det borde också finnas ett område för bara skog och kanske lite bänkar
med bord.
Gruppen önskade ett café för dem som vill hänga
och fika med kompisar. Om inte i anslutning till caféet så borde det iallafall finnas ett eget slags hus där
man kunde träffas och sitta om det var dåligt väder.
I huset borde det finnas biljard, hockeyspel och fotbollsspel. Vidare så skulle lite olika sällskapsspel,
en varuautomat, några stolar och bord vara bra. I
detta eventuella hus skulle det finnas en danssal
med högtalarsystem som det gick att koppla in sin
mobil till. Man ska kunna boka salen gratis. I huset
flödar musiken, det finns olika sjysta lampor som
skapar stämning och det ska vara gratis Wi-Fi samt
öppet för alla. Det borde därmed finnas underlag för
att etablera en liten affär/kiosk i närheten. Dessutom
ser denna grupp behovet av att ha en busshållplats
eller station för tvärbanan i närheten till stadsdelsparken.

Genomgång av
exempel med
dem som ej besökte platsen.

Flera aktiviteter
med stort fokus
på ”häng” och
inomhus.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Konstgräsplan med tak o
ljus.
2. Parklek möjlighet att låna.
3. Att spela schak utomhus.
4. Toppstugan i Sundbyberg.
5. Innebandy utomhus?
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Ungdomarna
I takt med åldersstegringen på grupperna i dialogen
ökade även omtanken kring allas rätt och möjlighet
till att delta på deras villkor. Ungdomarna såg gärna
tydliga indelningar av parken för att bäst kunna styra
innehållet och få en tydlighet. Några delade in parken i fyra delar; utedel, sportdel, kulturhus och nöje.
En annan grupp kunde se koppling mellan sport och
kultur. I likhet med alla grupper såg dem något eller
några sorter byggnader i parken. Det gick under
namnet servishus där det erbjöds Wi-fi, information,
toaletter och laddningsstationer. I anslutningen till
den fanns scener för dans och teaterframträdanden.
Det var delvis utomhus och kunde erbjuda bio och
andra evenemang. Det fanns även kulturhus som
erbjöd kulturverksamhet, musik, dans, spel m.m.
Vilket var öppen (jour+) dygnet runt. Vidare fanns
café med uteservering. Kanske i detta mer kultiverade område fanns sittplatser och gräsplättar (så man
kan sola och grilla, hänga m.m.). Det fanns även
platser med blommor och växter. I parken skulle
även grillplatser finnas och gärna i sådant fall med
tak. Den del som tydligt har sportinriktad karaktär
erbjuder klättring, pingis, brännboll, skateboard, fotboll, basket m.m. och tävlingar av olika slag. Även
en damm att vila ögon och själ vid är välkommet.
Den kunde under vintertid fungera som skridskobana. Flera diskuterade värdet av att behålla skogen
och få till utegym och uteduschar. Även kulturvärdet
vid att bevara kvarnen uppskattades. Det skulle
kunna utvecklas till ett fik och restaurang med hög
mysfaktor. Den skulle gärna kunna ha en profil med
vegansk mat, något som saknas för den målgruppen. Gärna skulle en konstvägg kunna sprida glädje
och konst till denna grupp.
Gärna en liten kommers med fruktmarknad/stånd
och gratis ”bokholk”. Men något som bör finnas
”överallt” i parken är: laddningsstationer, papperskorgar, toaletter, cyklar, brandsläckare, tillgänglighet
(rullstol), glädje och kollektivtrafik. Denna grupp var
aldrig på platsen för stadsdelsparken under dem
gånger dialogen träffades.

Pictogram som
tydligt soretera
och delar in
parken i olika
delar.

Det är inte okej
att bråka och
sälja droger
samt bete sig
illa.

Stor vikt vid att
umgås och i ett
hus med servering plus scen.
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Franstorps Verkstäder
Besökarna till Franstorps dagliga verksamheter
erbjuds aktiviteter inom skilda intresseområden
däribland redaktionen som producerar film och en
veckobaserad tidning. Därför gjorde redaktionen i
syfte att fånga så många åsikter som möjligt en film
om besöket på Kvarnkullen. Den visades på efterföljande öppna fredagsmöte. Det gjorde att flera
kunde inkluderas och diskussionen om innehållet i
en stadsdelspark breddas. Jag återger därför deras
skrivna ord i sin helhet.
Synpunkter från Målar-snicks på Franstorps Verkstäder.
Plaskdamm för små barn och gungor. Grillplatser.
Minigolf vilket är kul för såväl stora som små. Kaniner i bur. Fontäner som man kan röra vid (vilket
inte hör till vanligheterna). Spara träd som man kan
bygga kojor till barnen. Det ska vara jämna promenadstigar. Det är bra om man kan gå in och värma
sig på vintern. Scen är bra, som i Kungsträdgården,
Parkteatern? Det skulle vara intressant att ställa ut
en gammal bil utan motor som man kan sitta i och
även att det går att använda kvarnen. Det skulle
kunna vara kul med en rutschkana i kvarnen och i
kombination med ett kafé.
Det är även viktigt att det inte blir nedskräpat och
skulle därför vara bra med många papperskorgar.
Vidare så skulle en boulebana vara roligt.
Synpunkter från Bild och form
Kvarnen kan vara en butik, café, lekstuga för barn
(mala, baka..). Gärna butik med småsaker man kan
handla. Det ska finnas handikapptoaletter nära kvarnen. Det ska finnas mycket träd och man ska kunna
sola, bada, leka och ha picknik. Det är även bra om
det finns en scen för allsång, teater och uppträdande. Det skulle vara roligt med utomhus bio. Det är
bra om man kan göra olika saker som sy, data och
titta i böcker.
Gemensamt diskuterade vi vid våra möten den av
dialogen inledande tredelade indelningen som idé.
De fick heta del A, ”Kvarnen” alt. ”Fjället” och Del
B ”Stig och träd” samt del C fick namnet ”Parkvägen” eller ”Torget”. Del A av skulle ha karaktären
av mer natur och inte så mycket kultiverat och
odlat. Här kunde man ligga och ta det lugn ha picknik och äta medhavd frukt. Det skulle även finnas
toaletter för besökare samt två skilda åt sakrala
platser för tillbedjan respektives religioner. Även
gungor skulle kunna finnas i denna del samt en
eller flera utsiktsplatser. Del B skulle ha mer av
kultur såväl odlad som artistisk. Här skulle scenen
samt odlade blommor dominera. Det skulle finnas
en utomhusscen som kunde uppvisa teater, sång
samt biobesök. Vissa bollspel kunde förekomma
samt ställen att fika och samtala. Det skulle kunna
lånas stövlar vid plötsligt dåligt väder. Det skulle
kunna ske i anslutning till någon form av ateljéverk-

samhet inomhus. En rastgård för hundar får även
plats inom denna del av parken. Del C är den mest
aktiva och intensiva delen av parken. Här skall
det spelas fotboll och basket ätas på restaurang
grillas och kunna fixa håret vid tillfällen då man
vill vara fin i parken. En naturlig mötesplats med
tydlig informationstavla är passande i denna del av
parken.
aktiviteter
fokus på inomhus och mat.

Aktiviteter
sorterade och
noga utvalda.

Entrén som lätt
kunde fungera
som angöring till
platsen.

1.

2.

1. Utomhusbio med många aktiviteter.
2. Fin arkitektur med naturliga material; en fristående toalett.
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Föräldragruppen/MVC Rinkeby
Denna grupps erfarenheter av parkerna i Rinkeby
var positiva. Vi tog upp framförallt parkleken i Rinkeby som de flesta tyckte fungerade bra. Andra platser
som diskuterades var spindelparken och dess innehåll. Deras relation till Kvarnkullen var positiv och
såg den som ett naturligt närliggande alternativ för
parkbesöken. Vidare blickade vi lite utanför Rinkeby
och pratade om hur t.ex. nya privata parker börjat
dyka upp i Mogadishu. Där var det betydligt färre
saker och dessutom nödvändigt att betala inträde.
Då det vara privata aktörer som erbjöd tjänsten. I en
närmare kontext diskuterades Mulle Meck och andra
temaparker; Astridlindgrens Värld, Andys Lekland i
Bromma och Rum för Barn. Det senare framfördes
som ett bra exempel och önskvärt med hänsyn till
det pedagogiska innehållet. I södra staddelsparken
såg man därför gärna ett starkt pedagogiskt inslag
med ett tydligt tema som skulle kunna ta betalt för
erbjudandet av vissa pedagogiska verksamheter.
Det var viktigt att det fanns flera olika platser i parken och att det omfatta flera olika åldrar. Inte sällan
har föräldrarna med sig syskon som har olika behov.
Det var därför även viktigt att det fanns en överblick
i parken mellan olika aktiviteter. När det kom till säkerhet såg flera föräldrar det som en trygghet om
parken hade en slutenhet i sin yttre gräns. Det kunde vara staket, mur eller annan tydlig avgränsning.
Den skulle även kunna vara inbjudande och tydlig
och visa entréer till parken. När diskussionen fördes
vidare kring aktiviteter på platsen så väcktes tankar
kring ett mindre hus eller ateljé som skulle kunna
husera ateljéer och andra viktiga funktioner som toaletter och värmande av mat. Även denna byggnad
skulle erbjuda pedagogiska tjänster. I anslutning till
byggnaden eller i närheten av den skulle barnvagnsskydd finnas. När en vistas en längre tid samt i större sällskap som t.ex. vid helger ska flera stora grillplatser med tydliga anvisningar och avgränsningar
erbjudas. När det gäller säkerhet ska det anordnas
så att inga barn riskeras att skada sig vid grillplatserna. Det är dessutom viktigt att en kan skydda sig
under ett tak vid behov när nederbörden kräver det.
Det kan ju även kombineras och användas som ett
solskydd. När det gäller markbehandlingen ser föräldrar det som viktigt att inte vara ett material som
sliter på barnens skor. Det är en stor och krävande
utgift för några föräldrar i gruppen att hela tiden
köpa nya skor till sina barn pga. utslitna sulor.
Generellt kunde det konstateras att intresset var
stort att ta del av planerna för stora Ursvik och
stadsdelsparken. Vi fortsatte med att diskutera teman för parken och gruppen ansåg att det skulle
vara intressant med utbytbara teman; Kända figurer
i barnkulturen inom målgruppen. Det framkom även
önskan om mycket och starka färger i parken. Viktigt
att även hålla efter parken och därmed många papperskorgar. En önskan om att hålla rent i naturen.

Säkra grillplatser med höga
kanter som
avgränsning.

Leklandet i
Bromma var intressant exempel
som gavs.

Pedagogiska
föredömen;
rum för barn
i kulturhuset,
Stockholm.

Olika temaparker skulle kunna
skapa identitet,
Angry bird (Finland).
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Handslaget - Rådet för funktionsnedsatta
I denna grupp ingår olika funktionsnedsatta grupper
med en representant samt en från förvaltningen av
stadens fastigheter. Deras långa och breda erfarenhet gjorde att diskussionen om staddelsparken omfamna flera olika hinder och möjligheter vid en parkanläggning av en stasdelsparks storlek och karaktär.
Det sågs inte särdeles som ett stort problem att tillgängliggöra området för parken. Det handlar givetvis om angöring och förflyttning inom parkområdet.
En tydlighet är viktigt för rådet och gärna därför en
tydlig entré med en informationsskylt och som skulle
kunna fungera som en träffpunkt och markering till
parken. Av säkerhetsskäl anser medlemmar i rådet
att det inte ska finnas cyklar inom området. Det bör
därför finnas parkeringsplatser för cyklar i anslutning
till de olika entréerna till parken.
Det skall finnas fina promenadvägar med god belysning och ledstråk för synskadade. Den kan utformas
med kantsten, kant att följa markeringar (kontrastmarkeringar) eller andra innovativa vackra förslag.
Det är dock viktigt att kunna komma nära skogen
genom naturvägar som är tillgängliga (ej för brant)
och att känna doften, känna bladen på buskar och
träd; ge en naturupplevelse.
Vägarna i parken skall vara utformad så att det kan
gå eller åka två rullstora i bredd.
Det skulle kunna finnas trädgårdsrum där det går att
kunna sätta sig ner t.ex. i kryddträdgårdar. Det ska
finnas skyltar som står vad det är för träd och blommor.
Går det att administrerar så att trädgårdsstolar inte
är fasta vore det toppen. Det ger en större frihet att
flytta runt stolar och själv kunna efter önskan sätta
sig ner. De är viktigt att dem stolar och bänkar som
kommer att finnas i parken har armstöd för att få
kraft att sätta och resa sig. Det ska även vid alla
bord finnas en möjlighet att med rullstol komma in
under bordskivan som rullstolsburen. Det viktigt att
kunna ha picknick och kunna grilla vid grillplatser.
Men gruppen såg gärna ett ansvarstagande skulle
prägla parken. Det kunde t.ex. ske genom att en Cafeteria inom området drevs av en organisation, vilket
främst skulle ge arbetsplatser för ungdomar. Vidare
så förställde sig rådsmedlemmarna en byggnad
med scen att kunna ha musik, teater, dans, toaletter
och duschar med absolut tillgänglighet.
Gruppen kunde i anslutning till diskussioner och en
fastighet för verksamheter i parken konstarea att
det finns och kommer sannolikhet att öka behovet
av lokaler för kringliggande bostadsrättsföreningar
och andra föreningar. Det skulle därmed kunna tjäna som underlag vid motiveringen av att bygga en
fastighet med föreningslokaler i parken med stadens
som driftansvarig. Föreningslokalerna kan vara
multifunktionella och utnyttjas till andra aktiviteter vid
andra tidpunkter då lokalerna inte är uthyrda.
Något som betonades var tystnaden och att plane-

ringen av de olika rummen skulle noggrant planeras
och korrelera med bullernivån på de delarna av
parken. Avslutningsvis betonade rådet vikten vid att
hela parken skulle vara tillgänglig för alla och inte
nöja sig med att endast delar av parken var det.

Parkbänkar
anpassade för
rullstolsburna
besökare.

Cykelparkeringshus från
Amsterdam.

Fina jämna stenbeläggninagr för
rulstolar.

Ett naturligt
ledstråk med
stockar som
leder genom
skogen.

Många och
fina toaletter i
parken.
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Handslaget - Rådet för äldre
Gruppen äldre i dialogen representerades av
PRO (Pensionärernas riksorganisation) och SPF
Seniorerna (Sveriges pensionärsförbund) samt
besökare av Träffpunkten Allén (träffpunkt för dem
över 65 år) i Sundbyberg. Till skillnad från andra
grupper träffades denna grupp för reflektioner över
stadsdelsparken när dialogarbetet övergått till ett
gestaltningsstadium. Det gjorde dem till respondenter av såväl dialograpporten som till det första utkastet till utformningen.
Den samlade bilden av de båda resultaten var ett
positivt intryck. Det fanns dock en viss oro kring
trycket av antalet besökare till parken. Inte minst i
relation till att många olika aktiviteter skulle resultera
i många besökare. Motiveringen för oron baserades
på det stora behovet av grönytor i närområdet. Något som några i gruppen snarar tror kommer att öka
i takt med tiden och färdigställandet av nya områden
i nära anslutning till parken.
Enligt målgruppen är tillgänglighet det mest avgörande för platsens framtida nyttjande av dem som
målgrupp. Det kan därför vara motiverat att i nära
anslutning till parken erbjuda parkering för rörelsehindrade. Men det handlar också om tydlig information inne i och utanför parken vid t.ex. olika stop
för kollektivtrafiken. Där besökarna närmar sig, från
gångvägar till cykelvägar och bilvägar.
Mycket av vardagen hos denna grupp handlar om
rörelser och vikten vid att kunna ta sig fram. Det är
därför bra om det gick att erbjuda värdefulla upplevelser i syfte att öka rörelseflöden.
Det framkom i linje med föreslagna idéer från dialogprocessen en önskan om örtagårdar, en scen
för evenemang (parkteatern) och olika i landskapet
belägna grillplatser. Enkom väl fungerande promenadstråk är dock en enkel och stark anledning till att
ta sig till parken. Vilka i sådana fall skulle kunna få
roliga inslag med t.ex. ritade fotsteg och start-målsträcka (ca 50 m). Men promenadvägarna måste
vara jämna och asfalterade vilket enligt gruppen
skulle öka tillgängligheten. Även en bra och stämningsfull belysning i parken bör vara en viktig detalj
i planeringen. Om parken ska delas in i delar ska
den sträva efter att skapa såväl lugna som intensiva
områden.
Inte sällan förekommer det att äldre är med sina
barnbarn i parker. Det ställer krav på placeringen av
småbarnslekplatser då behov av att se och ha en
överblick över parken därmed ökar. Dessutom kan
det med fördel i anslutning till lekparker placeras
seniorgym eller aktiviteter för seniorer som inspirera
till rörelser. Det innebär att gruppens önskan om
samverkan och möten mellan olika åldersgrupper
tillgodoses. Vidare så önskar sig personer i äldre
gruppen ett aktivitetshus för småbarnen där dem
kan hålla aktiviteter samt under vintertid kunna värma sig vid behov. Det ger förutsättningar för fina

bekväma toaletter och dessutom möjligheten till att
erbjud ett kafé med servering. Att kunna sitta ute i
parken vid ett bord och kanske i anslutning till en
örtagård eller en plaskdamm skulle ge ett mervärde.
Det finns även önskan om bemanning av personal i
parken och det i relation till trygghet. Vidare så kunde en eller flera nödtelefoner i parken öka på tryggheten vid besöket.

Asfalterade
promenadvägar i
parken är viktigt
för de äldre.

Örtaträdgården
skulle bli en uppskattad målpunkt
i parken.

Utegym för
seniorer ska
vara i anslutning
till lekplatser.
Det möjliggör
aktivetet vid t.ex.
barnpassning

Utegym längs
med promenadstråk uppmuntrar
rörelseflödet.

Flera tydliga
informationsskyltar i parken
och utanför vid
entréer.
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Slutsatser
Stadsdelsparken i Ursviks västra del ska ha en stark
identitet som särskiljer sig från andra parker. Den
svåra terrängen till trots ska parken ha många aktiviteter. Vilket ska motsvara Sundbybergs önskan om
ett högt vistelsevärde.
Yngre barn strävar efter lek och lust. Målgruppen är
i relation till andra målgrupper mindre intresserad av
att vistas inomhus när den väl är i parken. Många
besökare kommer i grupp med sin skola eller förskola och har därför behov av sittplatser samt samlingsplatser såväl inomhus som utomhus. Mellanåldern
på barn vill ha många olika sportaktiviteter. Dessa
aktiviteter har läktare eller platser för att betrakta
aktiviteten. Vilket generellt ska uppfyllas i parken. Att
kunna delta på olika sätt aktivt eller passivt ger parken ett inkluderande uttryck. Det är återkommande
och kan tjäna som ett resultat igenom hela dialogen;
att inkludera olika aktiviteter och tempon för alla åldrar.
Parken ska ha sensationella aktiviteter. Något som
inte finns någon annanstans och gör parken unik.
Det kräver större ytor än vad Kvarnkullen egentligen geografiskt klarar av. Det vore därför bäst om
det skapades en aktivitetspark i anslutning till det
avgränsade området. Aktivitetsparken ska ses som
en tillhörande del och ska ingå i skötseln samt marknadsföring av den samma.
Det ska finnas ett multifunktionellt hus. Vars funktioner ska riktas utåt mot parken. Huset ska fungera
som ett nav och binda ihop delarna i parken och
borde därmed strategiskt placeras inom parkens
mittendel. Hantering av sopor och angöringsvägar
som tillkommer vid ett sådant hus ska givetvis tillgodoses och bör noggrant studeras vid placering.
Huset ska även erbjuda lokaler för civilsamhället.
Deras behov av mötesplatser kommer att öka i takt
med nya områden växer fram runt Kvarnkullen.
Vägar och stigar i parken ska vara fullt ut anpassad för dem som är äldre eller har en funktionsnedsättning; syn och rullstolsburen samt kognitiva
(orienteringsbarheten). Det ska inom den södra
stadsdelsparken finnas någon form av damm eller
vattenspegel. Vilket ska skänka lugn och ge utrymme för reflektion.

Sammanfattning av slutsatserna
Geografiskt:
- Aktivitet av mer tyst karaktär i de
skogsbeklädda partierna
- Ljudkänslig aktivitet på platser långt ifrån
de höga decibeltalen
- Reducera bullernivåer genom utnyttja
höjder och träd
- Utnyttja ljusförhållandena
- Flera mindre platser med olika tempon och
olika innehåll
- Tydlig avgränsning av parkområdet
- Damm eller vattenspegel i Södra
stadsdelsparken
Aktiviteter:
- Sandlåda
- Rutschkana
- Gungor
- Balansgång
- Klätterställning
- Basketplan
- Fotbollsplan med konstgräs och tak
- Läktare
- Dansscen
- Musikscen
- Ateljéer
- Biograf inom-, utomhus
- Samlingsplats
- Yta för fruktstund
Miljö/stämning:
- Cykelförbud med cykelparkering vid entréerna
- Identitetsskapande färger, material och
storlekar på artefakter
- Belysningen som identitetsmarkör såväl dag 		
som natt
- Naturstigar
- Microparker med odlad karaktär
- Kontemplativa platser
- Informationstavlor anpassade för alla
målgrupper (vid samtliga entréer och inne i
parken)
- Bevara och utveckla Kvarnen

Kvarnen är viktig och har potential att representera
något extra för platsen.
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Aktivtetspark
med ojämn
markbehandling.

Spännande arkitektur insprängd
i naturen; en
kiosk.

Exempel på
vattenspel, Prinsessan Diana
minnespark,
London.

Vattentrappa
kan förbinda
och rena vatten i
Microparkdelen

Innovativa naturlekredskap i St
Johanns park,
Basel

Multipaviljong
i St. Johanns
park, Arkitekt
Burkhartdt part.
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URSVIKS VÄSTRA DELAR

i

skogszon

lekplats

SÖDRA STADSDELSPARKEN -KVARNKULLEN

utkik

RWC

schack

öppen plats

skogszon

i

grill

café

atelje

parklek

kulturzon

lokal

scen/bio

lekplats
kiosk

aktivitetszon

odladzon
örtagård

bollspel
öppen plats

lekplats

i

i

spring

bandy

Belysning (strategisk/skultptural)

Informationsskyltar

Entréer

Yttre gränser (staket/mur)

Parkering av cyklar och andra fordon

Micropark/vilplats längs naturstigen

Aktivitetsplatser

Bil/lastning/utryckningsväg
Gångväg
Naturstig
Vattentrappor/fall
Vattenspeglar/damm

Höjdpunkter/platser med utsikt

Platser av historisk betydelse - spår

aktivitetspark

basket

fotboll

i
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