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Om medborgardialog

Ytan som berörs av detaljplanen för Stenhamra centrum.



Medborgare kan på olika sätt påverka politiska beslut och bidra 
till samhällsbygget. En väg är genom medlemskap i ett politiskt 
parti. De senaste årtiondena har dock andelen som är medlemmar 
och aktiva i politiska partier minskat. 

INOM DEN kommunala organisationen 
kan vi på olika sätt möjliggöra för 
invånares engagemang och inflytande för 
en positiv samhällsutveckling. I arbetet 
med detaljplan för Stenhamra centrum 
arrangerades därför en medborgardialog 
i detta syfte. Målet var att medborgare 
skulle ges möjlighet att delta och ge sin 
syn på hur Stenhamra centrum bäst kan 
utvecklas. Dialogen delades upp i två 
moment: perspektivinsamling följd av 
en avslutande slutdialog. Hur de olika 
momenten har genomförts till beskrivs 
i denna rapport. 

Den här rapporten är en sammanställning 
av de synpunkter som inkom i den slut-
dialog som arrangerades den 7 och 8 
december. Rapporten inleds med en 
beskrivning av bakgrunden till och arbetet 
med dialogen. Som bilaga finns även en 
sammanfattning av synpunkterna som 
kom in perspektivinsamlingen. Denna 
skickades ut till samtliga deltagare och 
intressenter inför dialogerna och fanns 
tillgänglig på kommunens hemsida. 

Ett stort antal barn och ungdomar deltog 
i de perspektivinsamlingar som genom-

fördes i skolor, på fritidsgård samt hos ett 
par föreningar. Endast en person yngre 
än 20 år deltog dock i slutdialogen. 
För att belysa barns och ungas 
perspektiv har vi i slutrapporten valt att 
lyfta fram de synpunkter dessa utryckte 
under perspektivinsamlingen.

I detaljplaneprocessen kommer dialogens  
resultat att vägas samman med  
ekonomiska aspekter, lagstiftning och 
expertkunskap (sak- och yrkeskunskap) 
och därmed bli en del av beslutsunderlaget 
för den detaljplan som arbetas fram. 

MEDBORGARDIALOG hålls i frågor där 
det är möjligt och där det finns ambition 
att ta tillvara på medborgares åsikter. Ett 
färdigt förslag för de frågeställningar som 
ska behandlas finns ännu ej formulerat. 

Resultatet av dialogen utgör en viktig del 
av beslutsunderlaget tillsammans med 
exempelvis rådande lagstiftning, 
expertkunskap och ekonomiska aspekter. 

En medborgardialog förutsätter att de 
olika åsikter som finns kring en viss fråga 
tar plats, ställs mot varandra och disku-
teras. Det förutsätter ett uppsökande 
förarbete för att få kännedom om, nå ut 
till och involvera olika intressenter i 
dialogen. 

Frågeställningen för dialogen rör sig på 
en skala av komplexitet och spänning. 
Av oss i den kommunala organisationen 
krävs flexibilitet samt en vilja att medskapa 
vägen framåt. När dessa kriterier ej är 
uppfyllda är t.ex. samråd, enkätinsamling 
eller information riktad till medborgarna 
bättre kommunikationsverktyg.
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SCB:S STATISTIK visar att år 1985 var 
15 % av befolkningen i åldern 16-84 år 
medlemmar i ett politiskt parti. 4% av 
dessa var aktiva medlemmar och uppbar 
förtroendeuppdrag eller var med och 
ordnade politiska aktiviteter. 

År 2015 hade andelen minskat till 8% 
partimedlemmar och 2% aktiva parti-
medlemmar. Bland dessa 2% av befolkningen 
är 36 800 personer förtroendevalda i 
kommuner. Kvinnor, unga och utrikesfödda 
är underrepresenterade i kommunpolitiken 
jämfört med befolkningen i stort. 

Vad är medborgardialog
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Politiskt beslut

Brett deltagande
EN VIKTIG ASPEKT för medborgardialogen 
i Stenhamra centrum var att nå ut även 
till personer som inte är vana vid att delta 
eller göra sin röst hörd i beslutsprocesser. 
Ett uppsökande arbete på bland annat 
skolor, fritidsgård, församlingshem och 
utanför Coop har därför genomförts för 
att bredda deltagandet.  

Arbetet inleddes med en intressentanalys 
som syftade till att identifiera olika grupper 
i Stenhamra som kunde bjudas in till 
perspektivinsamlingar. Information om 
dialogen har även spridits i lokaltidningar, 
på kommunens hemsida och Facebook, 
i skolor och lokala nätverk i Stenhamra 
samt genom ett vykort som skickades 
ut till samtliga hushåll i Stenhamra. 
Sammantaget tror vi att detta har skapat 
förutsättningar för olika medborgare att 

”En fungerande demokrati bygger på 
kommunikation. Den kan ske genom 
medlemskap i ett politiskt parti, 
medborgarförslag, medborgardialog, 
fokusgrupper och flera andra sätt. 
Kommunfullmäktiges sammanträden är 
öppna för allmänheten där medborgare 
kan ta del av den politiska debatten som 
åhörare. 

delta. Baserat på den tid vi hade till för-
fogande gjordes dock en avvägning att 
främst arbeta uppsökande i Stenhamra. 
En uppsökande insats för att nå personer 
på andra delar av Färingsö hade ytterligare 
ökat deltagandet och därmed antalet 
perspektiv. 

Under perspektivinsamlingen deltog 
uppskattningsvis 250 personer. I det 
efterföljande dialogmomentet deltog 
90 privatpersoner. Därtill har 13 tjänste- 
män och 17 förtroendevalda deltagit. 
De senare har intagit en inlyssnande roll 
under dialogmomenten.  

Ett stort antal ungdomar deltog i de 
perspektivinsamlingar som gjordes på 
bland annat fritidsgården och i skolorna, 
men endast en person under 20 år deltog 

i slutdialogerna. Ytterligare insatser hade 
behövts för att ungdomar skulle vilja  
delta där. Ett alternativ hade varit att an-
ordna en slutdialog under skoltid. Detta 
hade krävt att skolorna i Stenhamra hade 
öppnat upp för  en sådan.  

Efter slutdialogen skickades en 
utvärdering ut till samtliga deltagare. 
Denna besvarades av 50 % av dessa, 
d.v.s. 45 personer. Enligt utvärderingen 
hade 80% av dem som svarade inte 
deltagit i någon föregående perspektiv- 
insamling innan slutdialogen. Detta visar 
att perspektiv- insamlingarna nådde 
personer som ej deltog under själva 
slutdialogerna och vice versa. Könsför-
delningen bland de anmälda deltagarna 
till slutdialogen var jämn med 52 % 
kvinnor och 48 % män.

Genom att involvera våra medborgare 
tidigt i planeringar vill vi skapa ett öppet 
klimat där vi tar tillvara våra invånares 
kunskap och synpunkter i beslutsprocessen 
gällande frågor som berör många t.ex. 
boende, planfrågor, landsbygdsutveck-
ling, kultur, skola och omsorg.”

I linje med detta ska en medborgardialog 
genomföras i en större planprocess. 
Den planprocess som utpekats är den 
för Stenhamra centrum. 

Ekerö kommuns politiska plattform för 2019-2022 
lyfter som första punkt vikten av medborgarinflytande.



Organisation
Olika kompetenser i Ekerös 
kommunala organisation 
involverades i medborgar-
dialogen.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
formulerade frågeställningar och beställde  
dialogen av Samverkansorganet och 
Idélabbet  som i sin tur designade dialogen. 

En projektgrupp, med representanter 
från dessa parter,  ledde och genomförde 
dialogen. I dialogen intog Idélabbet och 
Samverkansorganet en neutral ställning i 
sin roll som facilitator. 

Nätverk och kunskapsinhämtning
DIALOGEN hämtade inspiration från 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
dialogmodell samt från den Europeiska 
koden för idéburna organisationers 
medverkan i beslutsprocessen. 

Ekerö kommun ingår sedan februari 2019 
i SKR:s nätverk för medborgadialog. 

Nätverket består av ett 10-tal kommuner 
som med SKR:s stöd initierar processer 
för att möjliggöra för medborgardialog. 
Genom nätverket har sju tjänstemän gått 
en fördjupad utbildning i medborgardialog. 

Därtill har Ekerö kommuns ledningsgrupp 
och kommunstyrelse deltagit i en 

utbildning avseende metodiken bakom 
medborgardialog. Under planeringen och 
genomförandet av medborgardialogen 
för Stenhamra centrum fick projektgruppen 
coaching från SKR:s dialogexperter.
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Projektgruppen för dialogen i Stenhamra bestod av Amalia Sjindjapkin, civilsamhällets 
idécoach på Idélabbet, Johanna Stafström, planarkitekt på planeringsenheten, 
Thomas Hammarström, plankoordinator på planeringsenheten, Riccard Slettengren Badiali, 
utvecklingsledare och processledare för Samverkansorganet och Amanda Sjöberg, 
civilsamhällets idécoach på Idélabbet.
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Mål och syfte

Metodbeskrivning Medborgardialogen har genomförts i ett tidigt skede 
av detaljplanearbetet för Stenhamra centrum. 

Dialogen har syftat till 
• att skapa en plattform där medborgare  
 ges möjlighet att delta och ge sin syn  
 på hur Stenhamra centrum bäst kan  
 utvecklas. 
• att de olika perspektiv som finns på  
 frågan ska mötas och diskuteras. 
• att skapa bättre förutsättningar för  
 planens utformning och ett fördjupat  
 beslutsunderlag där medborgarnas  
 synpunkter tar en tydlig plats.

I ETT FÖRSTA steg, kallat perspektiv-
insamling, arbetade projektgruppen 
uppsökande och nådde ett 30-tal 
grupper av medborgare av olika 
bakgrund, ålder och intressen för att 
lyssna in deras perspektiv. Några 
exempel är föreningar, affärsidkare, 
förtroendevalda och skolungdomar. 

Ambitionen med perspektivinsamlingen 
var att fånga upp och synliggöra alla 
perspektiv som finns på hur Stenhamra 
centrum bäst kan utvecklas. Upplägget 
gav samtliga deltagare lika mycket tid 
och utrymme att ge sin syn på frågan. 
Perspektivinsamlingen tog utgångspunkt 
i tre teman; funktioner, trygghet och trivsel 

Mål och förväntningar
• Att genom uppsökande arbete nå 
 invånare som i vanliga fall inte deltar 
 i den här typen av processer.
• Invånarna ska ges möjlighet att delta  
 och ge sina synpunkter tidigt i 
 processen för Stenhamra centrums  
 utveckling.
• Invånare och andra intressenter ska 
 få en bra och tydlig återkoppling av  
 dialogens resultat.
• Invånarna ska ges en bättre förståelse  
 för och kunskap om planarbetet, 
 vilka förutsättningar som finns för 
 planen samt vilka avväganden som  
 gjorts och varför.

samt identitet. Temana identifierades 
utifrån inkomna synpunkter från tidigare 
planprogram för Stenhamra centrum. 

När vi nått det som kallas perspektiv-
mättnad, det vill säga att inga nya 
perspektiv lyftes upp, kunde vi gå över 
till det andra steget, kallat slutdialog. 
En sammanfattning av perspektiv-
insamlingen finns i bilaga 1 – Perspektiv- 
insamling för Stenhamra centrum. 

Efter att ha sammanfattat materialet 
från perspektivinsamlingen sorterades 
nya teman ut baserade på de ämnen som 
tagit störst plats. 

Huvudfrågeställning

Hur bör Stenhamra 
centrum utvecklas?

• Tjänstemän och förtroendevalda ges  
 en bättre förståelse för platsen och  
 dess behov samt invånarnas 
 synpunkter och önskemål.
• En bättre kommunikation mellan alla  
 parter: invånare, tjänstemän, 
 förtroendevalda, civilsamhällets 
 aktörer, näringsidkare och andra 
 intressenter.

Resultatet av dialogen ska tillsammans 
med ekonomiska aspekter, lagstiftning och 
expertkunskap (sak- och yrkeskunskap) 
utgöra en grund för den detaljplan som 
arbetas fram.

Fem nya teman skapades som grund 
för slutdialogen. Dessa redovisas under 
Upplägg för medborgardialogen. 

Dialogmomenten delades upp på fyra 
separata tillfällen. Syftet var att synlig-
göra olika perspektiv och låta dem mötas 
för att diskutera och om möjligt generera 
gemensamma lösningar. Olika intressenter 
möttes i detta moment. 

Även förtroendevalda deltog vid slutdia-
logerna men intog här en mer inlyssnande 
roll. Kommuntjänstemän från olika 
förvaltningar deltog också, dels i form 
av experter dels som bordsvärdar vid de 
olika temaborden. 

Bryta perspektivÖppna upp Konkretisera

Perspektiv-
insamling

Dialog Förslag Beslut Genomförande
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Dialogerna delades upp på fyra tillfällen och genomfördes 
under dagtid den 7 och 8 december 2019 (lördag/söndag). 

Genomförande av 
medborgardialogen

VARJE TILLFÄLLE varade i tre timmar 
och hade samma upplägg. Dialogen 
inleddes med en presentation av detalj- 
planearbetet, dialogprocessen samt de 
olika synpunkter som framkommit under 
perspektivinsamlingarna. 

Därefter hölls incheckningsövningar för 
att komma igång och lära känna varandra. 
Det följdes av dialogcafé med samtalsbord 
som bar olika teman. Vid varje bord fanns 
en bordsvärd i form av en sakkunnig från 
kommunen. 

Bordsvärdens roll var att underlätta för 
alla deltagare att komma till tals samt att 

synliggöra eventuella målkonflikter som 
fanns i frågan i syfte att deltagarna 
skulle diskutera dessa.

De teman som fanns vid varje bord var 
baserade på de olika perspektiv som 
kommit fram i den perspektivinsamling 
som föregått dialogworkshopen. 

Temana var:
• Ett tryggt och tillgängligt centrum 
• Anpassad och säker trafik 
• Utemiljö och grönområden 
• Service, verksamheter och 
 mötesplatser för alla åldrar

• Önskad identitet och gestaltning 
 (här ingår även att utveckla det 
 som redan finns)

Under dialogen bidrog deltagarna med 
synpunkter som bordsvärden förde upp 
på blädderblocksark. En sammanfattning 
av synpunkterna presenterades i slutet av 
dialogen för alla deltagare. 

Efter dialogens slut har alla synpunkter 
sammanställts i denna rapport. Flera 
synpunkter har nämnts av flera deltagare. 
Av praktiska skäl nämns synpunkter 
endast en gång i rapporten.



Tidslinje

Fortsatt 
planarbete

PLANPROCESSEN fortsätter nu med att 
planområdet ska utredas utifrån en rad 
olika planeringsförutsättningar.  

Arbetet med detaljplanen syftar 
till att skapa förutsättningar för 

en trygg, välfungerande och väl 
utformad plats som är anpassad efter de 
behov som finns. Behoven framkommer 
dels i invånarnas synpunkter dels i andra 
utredningar som ska genomföras inom 
ramen för detaljplaneprocessen. 

Utredningarna undersöker aspekter som 
är centrala för att skapa ett framtida 
välfungerande Stenhamra centrum. 

Precis som deltagarna i slutdialogen har 
belyst så går åsikterna om hur platsen 
bäst kan utvecklas många gånger isär. 
En viktig del av planarbetet kommer 
därför att vara att sortera och göra ett 
urval av de synpunkter som förmedlades 
i dialogen och väga dessa mot 
övrigt planeringsunderlag. 

Översiktsplan antagen som anger Stenhamra som 
ett av kommunens viktigaste utbyggnadsområden 

Politiskt beslut om uppstart av planprocess 
för Stenhamra centrum 

Utredningar och konsultation av medborgare om Stenhamra 
centrum 

Godkänt program med förslag på utveckling 
av Stenhamra centrum 

Uppstart av arbete med detaljplan 

Planområdet utreds för planläggning
Ny översiktsplan som fortsatt pekar ut Stenhamra som ett av 
kommunens viktigaste utbyggnadsområden

Beslut kom med den politiska plattformen för 2019-2022 om 
medborgardialog i planprocessen för Stenhamra centrum 

• Utbildningar i medborgardialog för 
 tjänstemän och förtroendevalda: våren 2019
• Intressentanalys framtagning av frågeställningar 
 och projektorganisering: vår-sommar 2019
• Perspektivinsamlingar: augusti – november 2019
• Perspektivrapport:
• Slutdialoger: 7-8 december 2019

Sammanställning av slutrapport: 
december 2019 och januari 2020

Fortsatt planarbete: enligt tidplan färdigt 
samrådsförslag till hösten 2020

2005
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2008
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Efter genomförd dialog 
skickades en utvärdering till 
samtliga privatpersoner som 
deltagit i dialogen. 44 av 
dessa svarade. 

Här följer en sammanställning 
av resultatet.

Utvärdering

På en skala från 1 till 5, där 1 motsvarade mycket 
dåligt och 5 motsvarade mycket bra svarade 
respondenterna på ett antal frågor.  

542 31Betyg

Dialogens teman genererade 
ett snittbetyg på 4,43.

43 av 44 
respondenter 

svarade att de skulle 
kunna tänka 

sig att delta i fler 
medborgardialoger.

Deltagarna upplevde att de kom till 
tals vid bordsdiskussionerna, vilket 
genererade ett snittbetyg på 4,36.

Tidsåtgången för mötet 

genererade ett snittbetyg 

på 4,43

5

10

15

20

25

30

0 0
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14

28

Helhetsintryck av dialogen

Genomsnittligt omdömet: 4,59

Antal svar
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” Ser fram mot planförslaget :) 
Var inte blyga nu!”
 

 

” Bra med gemensam info 
innan dialogerna samt 
incheckning. Det blev tydligt 
vad som förväntades av var 
och en. Bra struktur och 
innehåll. Bra och tydliga 
bordsledare som såg till att 
alla kom till tals och att vi 
höll oss till ämnet. Proffsigt!”

” Bra upplägg, alla väldigt engagerade. 
Det var kul och intressant, känns som 
att man får vara delaktig i planeringen, 
ska bli mycket spännande att se vad 
som händer framöver.” 

” Väldigt bra att ni lyssnar 
in vad de som faktiskt bor i 
området tycker - känns som en 
demokratisk och bra process. 
Kul att det sker något positivt och 
kompentent från kommunen.”

+

-

”Att alla fick tala, även jag som 
inte brukar tala inför folk.”

” Upplägget att få tala med 
flera olika personer och syn-
punkter. Väl organiserat”
 ” Fantastiskt bra demokratisk 

form för samverkan. Hoppas 
bara att inte en del redan är 
bestämt och att det hela är ett 
spel för gallerierna.”
 

” Allas åsikter vägdes in, 
bra ordnat samt mycket 
bra att politiker var med.”
 

” Använda talslingan för 
de med hörselproblem.”

” Samtalsledarna hade kunnat 
vara lite hårdare med att fördela 
ordet. En del personer hade svårt 
att komma till tals vid vissa 
bord.”

 ”Hade varit bra med några 
alternativa vardagskvällar, då 
en helg så nära jul är svår. 
Tyvärr även för få personer som 
deltog från resten av Färingsö. 
Ett centrum påverkar ju 
framförallt dem som inte bor 
där. Kanske en kraftigare 
uppmaning till just dem 
som inte bor där hade fungerat. 
Fick de kort i brevlådan?”

” Förstår att det är svårt att få 
tiden att räcka till men hade 
behövt längre tid vid några 
ämnesområden som är stora.”

” Tydligare besked från 
politiken vad man vill 
med Stenhamra.”

 ” Hade önskat 5min 
ytterligare per område”
 

Citat från de svarande om vad de tyckte 
fungerade bra...

Så tyckte deltagarna
...respektive mindre bra under slutdialogen.



 

2
Sammanställning 
av slutdialogen 



Syftet med dialogen har varit att skapa ett kunskapsunderlag för hur 
Stenhamra centrum upplevs och används idag samt samla in perspektiv 
och reflektioner kring kommande utveckling av centrumet. Den här 
sammanställningen ska fungera som en vägledning i det fortsatta 
arbetet med detaljplanen samt som en återkoppling till de som 
deltagit och andra som är intresserade. 

NEDAN REDOVISAS en sammanfattning 
av vad som diskuterades under de fyra 
dialogtillfällena, 7-8 december 2019.  

Varje tema inleds med en samman-
fattande text av det som diskuterades 
mest frekvent följt av en punktlista 
över samtliga synpunkter. Varje bords-
diskussion försökte även rama in vad 
det fanns för motstående synpunkter 
och dilemman i diskussionerna. 

Varje tema avslutas med en redovisning 
av dessa och eventuella förslag på hur de 
kan hanteras. 

Ett stort antal barn och ungdomar deltog 
i de perspektivinsamlingar som genom-
fördes i skolor, på fritidsgård samt hos ett 
par föreningar. 

Endast en person under 20 deltog dock 
i slutdialogen. För att belysa barn och 
ungas perspektiv har vi därför valt att 
särskilt lyfta fram de synpunkter dessa 
utryckte under perspektivinsamlingen 
nedan.

Utemiljö och 
grönområden

Önskad identitet 
och gestaltning

Anpassad och 
säker trafik

Ett tryggt och 
tillgängligt 

centrum

Service, 
verksamheter 

och mötesplatser 
- för alla åldrar
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Flera perspektivinsamlingar genomfördes i syfte att fånga upp 
barn och ungdomars synpunkter. Bland annat på skolorna och 
på fritidsgården i Stenhamra. Ett stort antal barn och ungdomar 
deltog med ett stort engagemang. Sammanfattningen av dessa
redovisas här. 

Barn och ungdomars perspektiv 

UNDER EN förmiddag besökte projekt-
gruppen en 5:e-klass på Stenhamra-
skolan för att prata om den kommande 
utvecklingen av Stenhamra centrum. 

Besöket inleddes med en kortare pre-
sentation om vad en detaljplan är och 
vad som är på gång i Stenhamra. Klassen 
delades sedan upp i tre mindre grupper 
och respektive samtal leddes av en pro-
jektmedlem. De teman som diskuterades 
var funktioner, identitet samt trygghet 
och trivsel. Eleverna fick först fundera 
och anteckna på egen hand och sedan 
berätta sina tankar för gruppen. 

Projektgruppen besökte även Stenhamras 
högstadieskola, Uppgårdsskolan, under 
en dag. Projektgruppen ställde upp ett 
bord i skolans korridorer och samtalade 
med eleverna under rasterna. Ett flygfoto 
över planområdet fanns med som stöd 
för samtalet för igenkänning och möjlig-
het att peka ut platser som uppskattades 
eller var mindre omtyckta. Intresset var 
stort och eleverna uppvisade stort enga-
gemang. 

En enkät delades ut med följande frågor:
• Vad gillar du i Stenhamra centrum?
• Vad saknas i Stenhamra centrum? 
• Hur känner du inför att Stenhamra  
 centrum kommer att förändras? 
• Övriga synpunkter

Stenhamras fritidsklubb/fritidsgård 
besöktes vid två gånger av projektgruppen. 
Här fördes spontana samtal med de 
som ville delta. Samtalen kretsade kring 
ett flygfoto över planområdet och 
ungdomarna fick utifrån det prata och 
peka på ställen de uppskattade och som 
de tyckte mindre om. Åldersspannet på 
deltagarna var 9–13 år. 

Perspektivinsamlingen med kyrkans 
ungdomar, Plattform Stenhamra,
inleddes med en presentation om plan-
processen och bakgrunden till dialogen. 
Gruppen delades sedan upp i två mindre 
grupper. Respektive gruppsamtal leddes 
av en projektmedlem. Samtalen styrdes 
av ungdomarnas intresse. 

Ungdomar på fritidsgården och fritidsklubben 
var en grupp i perspektivinsamlingen.
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5:e-klassare 
Som svar på vilka funktioner som upp-
skattas i Stenhamra centrum svarade 
femteklassarna mest frekvent Coop, 
pizzerian, konditoriet, skolan och 
biblioteket. 

När eleverna fick svara på vad de saknar 
mest i centrum var de vanligaste svaren 
fler restauranger, gärna snabbmatskedjor, 
samt fler möjligheter till aktiviteter såsom 
badhus, gräsplan och biosalong. Många 
nämnde även önskan om fler affärer, 
helst klädaffärer. En del önskade även mer 
nischade affärer såsom för häst eller spel. 

Inför förändring känner sig majoriteten 
positiva, men ser helst en ”lagom” för-
ändring som inte förvandlar Stenhamra 
till ”city”. En del vill ha kvar det som finns, 
för att spara minnen, samtidigt som de 
även ser utvecklingspotential. Några 
uttryckte oro inför förändring, att det 
kommer ta plats från naturområden och 
att det inte kommer vara lika lugnt efteråt. 

Barnen känner sig över lag trygga i 
Stenhamra. Många påpekar dock att 
det under kvällstid känns otryggt, det 
är mörkt och upplever att det är en del 
skumt folk som drar omkring. Busshåll-
platserna utpekas också som otrygga. 

För att få till ett tryggare centrum lyfter 
de flesta att trafiksituationen behöver 
förbättras med fler övergångsställen 
och farthinder på vägarna. Flera önskar 
också ökad närvaro av poliser och vakter i 
området. I ett trevligt centrum ser barnen 
gärna att det är fräscht och städat. Fler 
möjligheter till aktiviteter där hela familjen 
kan roa sig och olika åldrar mötas önskas 
av många. 

Högstadieelever 
De flesta funktioner som finns i Stenhamra 
idag uppskattas av de flesta, mest frekvent  
nämns Coop, pizzerian och caféet. 
Många lyfter även den gemenskap som 
finns i Stenhamra som uppskattad.  
Samtidigt är det många som i stället är 
av den uppfattningen att inget är särskilt 
bra i Stenhamra, att det är tråkigt och slitet. 

Många högstadieelever önskar fler  
restauranger i Stenhamra, gärna snabb-
matsrestauranger. En del nämner även 
café. Klädaffärer är också ett återkom-
mande önskemål liksom att en bensin-
mack ska tillkomma och tak att hänga 
under. Estetiska önskemål såsom mer 
färg, belysning och fler träd har lyfts 
enstaka gånger. 

Majoriteten känner sig positiva och  
hoppfulla inför en förändring. Fler är dock 
positiva till förändring med en reservation 
för att det de tycker om fortsatt ska  
bevaras. En del är oroliga för att det blir för 
mycket bostäder eller att det blir fula hus. 

Fritidsgården 
Majoriteten av de som deltog i samtalen 
på fritidsgården nämnde Coop, Borgen-
parken, caféet samt skolan och fritids-
gården som det de gillar i Stenhamra. 
Några uttryckte att det är fint i dagens 
Stenhamra. Andra menade att busshåll-
platserna är bra.

På frågan vad de inte gillar med Sten-
hamra idag nämndes att husen är fula, 
att det inte finns saker att göra och att 
vissa klättrar uppe på skolans tak. 

Möjligheter till fler aktiviteter var det svar 
som förekom flest gånger på frågan ”vad 
saknas i Stenhamra idag”. Parkour, 
badhus, skridskoplan och flera saker 
i Borgenparken var några förslag. 
Önskemål om fler affärer nämndes 
också, likaså fler restauranger. Estetiska 
önskemål såsom fler träd, svanpark, fontän 
och ett monument framkom av flera. 
Flera lyfte även trygghetsperspektivet 
genom att önska mer belysning då de 
uppleder att det är mörkt och läskigt på 
kvällarna på väg hem från fritidsgården.   

Kyrkans ungdomar, Plattform 
Stenhamra 
Caféet samt att bussarna går till stan 
lyftes som positiva saker med Stenhamra 
centrum. Känslan av att det är på landet 
samtidigt som det är nära stan uppskattas 
också.
 
Flera saknar någonstans för unga att 
vara under kvällstid, t.ex. ett café som har 
kvällsöppet och gärna fler restauranger.

Även allmänna utomhusytor såsom 
torg och parker saknas, dessa ska vara 
anpassade så att de känns trygga även 
kvällstid när det är mörkt. Någon form av 
landmärke att samlas kring lyfts också 
som förslag, t.ex. en fontän. 

Ungdomarna tycker att det känns bra 
med en förändring. Men ett medskick är 
att även satsa på att underhålla och för-
bättra det som redan finns i Stenhamra. 

Coop, pizzerian, konditoriet och biblioteket röner uppskattning av ungdomarna.
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Trafiksäkerheten lyftes av många fram som ett viktigt tema. 
Här spelar ett flertal faktorer in och oftast nämndes 
genomfartstrafiken, höga hastigheter och belysning. 

Vad vill du utveckla? Vad vill du bevara?

Anpassad och säker trafik

STENHAMRA CENTRUM beskrivs som 
”bilburet” och ”otryggt”, men även som 
en plats med ”förbättringspotential”. 

Som förslag på lösningar menade några 
att centrumet bör göras bilfritt och genom- 
fartstrafiken ledas bort. Andra tycker att 
det blir en säkrare trafiksituation om fler 
trafikantgrupper delar samma yta, 
genom så kallade ”shared spaces”. 

Att det behövs lugnare trafikflöden 
samt lägre hastigheter genom centrum 
är en majoritet av dialogens deltagare 
överens om.

Flertalet påpekade även att en förbättrad 
belysning kommer att bidra till en mer 
säker trafiksituation. Ett annat önskemål 
från många är ytterligare parkerings-
platser samt en yta för infartsparkering.

• Lugnare trafikflöden behövs, undvik  
 genomfartstrafik genom centrum. 
 Ett bilfritt centrum med endast 
 kollektivtrafik. 

• Den stora korsningarna Stenhamra-
 vägen/Solbackavägen respektive   
 Strandvägen/ Uppgårdsvägen upplevs  
 som förvirrande med brister i skyltningen.

• Fler parkeringsplatser efterfrågas, 
 fortsatt i närhet till centrumets 
 verksamheter och funktioner. Även  
 behov av infartsparkering påtalas.

• Sikten upplevs som undermålig, främst 
 i korsningen Stenhamravägen/ 
 Solbackavägen samt i en del 
 vältrafikerade kurvor. 

• Hastigheter anses i allmänhet vara  
 för höga. Hastighetsbegränsningen, 

• Tillgängligheten för bilister och 
 utbudet i kollektivtrafiken är bra.   
 Gång- och cykelvägar lyfts som något  
 positivt och parkeringsmöjligheterna  
 anses vara tillräckliga.

• Refugen eller klackhållplatsen på  
 Solbackavägen lyfts som en bra 
 hastighetssänkande åtgärd. Just 
 placeringen betonas som något 
 positivt. 

 30 km/h, på Stenhamravägen mellan  
 07 - 17 på vardagar föreslås appliceras  
 på en längre sträcka eller i hela tätorten. 

• Ökad trafiksäkerheten för barn 
 efterfrågas.

• Bra och strukturerade gång- och 
 cykelvägar som inte behöver korsa  
 bilvägarna alltför ofta efterfrågas.

• Samordna flera trafikslag på samma  
 yta. ”Shared spaces” ger trevliga gator  
 med blandad trafik, liv, rörelse.

• Busshållplatsernas placering, 
 utformning och trafiksituationen 
 upplevs dålig. En bussnod föreslås 
 för att samla busstrafik och   
 möjliggöra för en upplyst vänthall.

Tema:

Korsningen Stenhamravägen/Solbackavägen 
respektive Strandvägen/Uppgårdsvägen 

upplevs som problematisk.
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Platser där barn som får bilskjuts 
till skola/förskola lämnas av 
upplevs som osäkra.

Korsning upplevs som 
problematisk.

Dilemman

Dilemma 1
Att biltrafiken och bilen tar mycket plats 
i Stenhamra råder det samstämmighet 
kring. Tillgängligheten för bilister är bra 
och önskas bibehållas samtidigt som tra-
fiksäkerheten för oskyddade trafikanter, 
gående och cyklister, önskas förbättras. 
Breda vägar nämndes vid flera tillfällen 
som något positivt, då de förenklar för 
bilister. Samtidigt möjliggör de för högre 
hastigheter, vilket förvärrar trafiksituatio-
nen för oskyddade trafikanter. Det finns 
generellt en vilja att ”planera för bilen”, 
men med högre fokus på trafiksäkerhet.

FÖRSLAG PÅ LÖSNINGAR
Lägre hastigheter på de större vägarna 
föreslås genom till exempel: fler avsmal-
ningar liknande den klackhållplats som 
i dagsläget finns på Solbackavägen, en 
utvidgad 30-zon främst på Solbackavägen, 
fysiska hinder för fordon, gångfartsområde 
genom centrum med kullersten som hastig- 
hetsdämpande inslag. Trafikgupp och 
vägbulor upplevs som tråkiga, men ’
medges vara effektiva.

Dessutom föreslås en avgränsad, helt 
bilfri miljö samt bättre belysning på över-
gångsställen, i korsningar och i kurvor 
som en lösning på trafiksituationen.

Dilemma 2
Utrymmen där barn lämnas och hämtas 
vid förskola eller skola upplevs som pro-
blematiska. Ytorna är i regel tillgängliga 
för biltrafik och beskrivs som röriga och 
otrygga för barn. Föräldrar säger sig inte 
gärna släppa iväg sina barn ensamma till 
skolan, då de anser att trafikmiljön inte 
är säker nog. Detta resulterar i fler bilar 
framför och i direkt anslutning till dagis 
och skolor, vilket i sin tur bidrar till den 
otrygga trafikmiljön för barn. 

FÖRSLAG PÅ LÖSNINGAR
Det uttrycks önskemål om att både göra 
det enkelt att hämta och lämna barnen 
vid skolan samt skapa en bilfri miljö för 
dem som inte blir skjutsade (majoriteten). 

Dilemma 3
För torget föreslås en bred variation av 
lösningar när det kommer till trafikfrågan. 
Där finns önskemål på allt från att genom- 
fartstrafik ska ske genom en förbifart, ett 
shared space-område, gångfartsområde 
eller helt bilfritt och endast för kollektiv-
trafik.  

Åsikterna går även starkt isär kring 
huruvida korsningen Stenhamravägen/
Solbackavägen ska vara cirkulationsplats 
eller fyrvägskorsning. Risken är att 

korsningen kan upplevas som en trafik-
plats som inte är estetiskt tilltalande. 
Det  anses viktigt att den utformas på 
ett trevligt sätt. Det finns en risk att 
korsningen upplevs som centrum, och 
inte själva torget.

Inget egentligt förslag på lösning 
har lämnats.

Dilemma 4
Diskussionen berörde även att fler 
bostäder ska byggas vilket medför fler 
människor i Stenhamra Centrum. Det 
kommer att skapa mer trafik, vilket i 
sig kan komma att påverka platsens 
attraktionsförmåga. Exempelvis 
skapar mer trafik ett större behov av 
parkeringar. Utan parkeringar är det 
svårt att skapa ett fungerande centrum. 
Parkeringsytor i sig beskrivs som ett 
ytterst tråkigt inslag i centrummiljön. 

Ett annat exempel kopplat till närhet 
och trafik är återvinningsstationens 
placering.  Att den ligger nära handel 
anses praktiskt, men leder även till 
mer biltrafik på parkeringen.

Inget egentligt förslag på lösning har 
lämnats.
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Det rådde delade meningar under workshopen huruvida 
Stenhamra centrum är tryggt eller otryggt. 

Vad vill du utveckla?

Ett tryggt och 
tillgängligt centrum

DIALOGENS DELTAGARE var dock eniga 
om att de mörka vrår som finns i centrum 
behöver planeras bort. Ofta betonas att 
mer rörelse i centrum till följd av fler 
verksamheter och aktiviteter kan bidra 
till en större känsla av trygghet.

Även trafiksituationen ansågs vara viktig 
för känslan av trygghet och säkerhet. 

Några deltagare önskar att olika 
trafikslag bör separeras medan andra 
ser det som säkrare att dela ytan. 

Därutöver nämndes upprustning och 
underhåll av befintliga vägar och 
miljöer som viktiga för trygghet och 
tillgänglighet. 

• Belysningen upplevs generellt som  
 undermålig i hela centrum och för alla  
 trafikslag.

• Snår och undervegetation bör tas bort,  
 både för att skapa bättre sikt och för  
 att snygga till centrum.

• Mörka, gömda ytor vilka upplevs   
 otrygga kvällstid, tex. Stenhamra-
 skolans innergård, ytan bakom 
 Coop och ”pumpplanen”, föreslås 
 byggas bort.

• Ur trafiksäkerhetspunkt påpekas att  
 fokus behöver skiftas från biltrafik till  
 gång- och cykeltrafik. En upprustning  
 av befintliga gångvägar, trottoarer och  
 övergångsställen anses vara behövlig  
 liksom anpassning efter hur folk 
 faktiskt rör sig i centrum

• Trafiksäkerheten för barn lyfts som  
 särskilt viktigt och genomfartstrafik bör  
 separeras från övrig trafik.

• Trafiksituationen inbjuder idag till höga  
 hastigheter både för bilar och mopeder,  
 detta måste förändras. På ”hundrakan”  
 delar mopeder, ofta i höga hastigheter,  
 samma yta som gående. 

• Mer liv och rörelse i centrum - främst  
 genom fler mötesplatser, aktiviteter  
 och verksamheter - är ett ofta 
 återkommande önskemål. 

• Skyltningen är bristfällig. Önskemål  
 lyfts om en upplyst infotavla om 
 centrumområdet.

• Behov av platser och aktiviteter för  
 unga betonas. Både ett aktivitetshus 
 och specifikt utformade mötesplatser  
 utomhus föreslås.

• Offentliga mötesplatser är eftertraktade.  
 Ett torg eller en park med exempelvis  
 torghandel, boulebanor och möjlig- 
 heter att sitta ner nämns som exempel.  
 Grönytan bakom Stenhamraskolan 
  föreslås utvecklas till parkområde 
 genom plantering av fruktträd och  
 utformning av sittplatser. 

Tema:

• Kvarterspolis önskas i Stenhamra, 
 lokaliserad i aktivitetshuset så att 
 ungdomar och andra medborgare 
 får en bra relation till polisen. Deltagare  
 nämner att det är bra för ungdomar att  
 tidigt få förtroende för polisen. 

• Bostäderna som planeras föreslås 
 anpassas för pensionärer eller unga.  
 Höga byggnader anses skapa mörka  
 otrygga utrymmen.

• Ur ett tillgänglighetsperspektiv finns  
 ett behov av mer samlad service, både  
 kommunal och kommersiell. 

• Känslan av trygghet i centrum anses  
 öka med en mer estetiskt tilltalande  
 miljö som underhålls. En sådan miljö är  
 folk mer rädda om. 

Vad vill du bevara?

• Stenhamra anses vara litet och 
 familjärt. Den känslan bör bevaras  
 blanda annat genom att låta centrumet  
 växa långsamt.

• Inga flerbostadshus behöver byggas.

Den s k pumpplanen upplevs som otrygg 
under kvällstid.
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•  Stenhamra anses vara litet och 
familjärt. Det behöver bevaras och därför 
växa långsamt.

 Inga flerbostadshus behöver byggas.

Under kvällstid upplevs gömda platser 
som otrygga, exempelvis ytan bakom 
Coop, Stenhamraskolans innergård, 
”pumpplanen” och lastkajen vid 
Herman Palms plan. 

Dilemman

Dilemma 1
Att fler rör sig i området vid fler tider på 
dygnet anses öka känslan av trygghet. 

Fler aktiviteter för människor i alla åldrar.  
Även verksamheter med generösa 
öppettider båda dag- och kvällstid 
kan skapa liv och rörelse. 

Ett dilemma som diskuterades i samband 
med detta är att många verksamheter i 
Stenhamra centrum har tvingats stänga. 
Så hur skapar man möjligheterna för liv 
och rörelse?

FÖRSLAG PÅ LÖSNINGAR
En mer samlad service, både kommunal 
och kommersiell, lyftes som en möjlighet 
för verksamheter att överleva. Om det 
finns flera verksamheter nära varandra 
skapas möjligheten att dra nytta av 
varandras kundkrets. Sannolikt lockas 
fler människor till ett centrum desto 
större utbudet är.

Som exempel föreslogs att fritids-
gården skulle kunna placeras tillsam-
mans med andra serviceanläggningar, 
samt eventuellt att ett café skulle kunna 
placeras nära eller i ett aktivitetshus eller 
idrottsanläggning.

Dilemma 2
Behovet av att placera parkeringar nära 
serviceinrättningar för dem som har svårt 
att själva gå längre sträckor betonades. 
Det gäller främst parkering i anslutning 
till torget. 

Ett problem som togs upp är att kombinera 
detta med en bilfri miljö. Det faktum att 
man vill att centrum ska präglas av en 
bykänsla upplevs också som svårt att 
kombinera med en stor parkering. 

Även behovet av en infartsparkering för 
de som pendlar diskuterades. 

FÖRSLAG PÅ LÖSNING
Torget är det som främst anses behöver 
präglas av bykänsla medan behovet av 
just infartsparkering bredvid torget känns 
mindre angeläget. 

Eventuellt bör större parkeringsytor 
placeras längre från torget för att 
bibehålla en mer lantlig känsla.

Dilemma 3
Det finns motsättningar i frågan om 
vilken typ av bostäder som planeras. 
Några vill inte att flerbostadshus alls 
ska byggas, medan andra menar att 
det är en nödvändighet. Ett dilemma 
som togs upp var att byggnader högre 
än 2,5 eller 3 våningar, kan komma att 
skapa mörka utrymmen.   

Inget egentligt förslag på lösning 
har lämnats.
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Mer liv och rörelse i Stenhamra centrum återkommer regelbundet 
som ett önskemål i samtalen. 

Vad vill du utveckla?

Service, verksamheter och 
mötesplatser – för alla åldrar 

MER SERVICE, fler verksamheter men 
främst fler mötesplatser efterfrågas. Ett 
aktivitetshus, vars lokaler är flexibla och 
kan fungera för många olika behov, samt 
en offentlig mötesplats, ett torg eller en 
park är återkommande förslag. 

Därutöver föreslås en lång rad olika 
aktiviteter. Tydligt är att det anses finnas 
ett stort behov av mötesplatser för unga 
men förslagen tar även hänsyn till andra 
åldersgrupper.

• Deltagarna önskade ett tillgängligt  
 allaktivitetshus med många olika 
 funktioner anpassat efter olika åldrar  
 genom flexibla lokaler. Som förslag på  
 aktiviteter  nämns datorrum, läxläsning, 
  en större samlingslokal, vävstuga, tryck,  
 hantverk, smidesverkstad och dans.  
 Därtill önskas café samt förenings-
 lokaler för scouterna och pensionärs- 
 föreningar.

• Fritidsgård och äldreboende föreslås  
 placeras i nära anslutning till ett 
 allaktivitetshus.  

• Skolans slöjdsalar önskas samnyttjas  
 med hantverksaktiviteter under 
 kvällstid.

• En utökning av bibliotekets öppettider  
 och utveckling av bibliotekets 
 verksamhet med mer kulturverksamhet,  
 kursverksamhet och en scen föreslås.

• En ny idrottshall, där även allmänheten  
 kan boka tider, efterfrågas. Hallen ska  
 vara centralt placerad och i anslutning  
 till andra verksamheter. 

• En ungdomsgård för främst ungdomar 
  i de äldre tonåren, med wi-fi och 
 aktiviteter betonas som viktigt. 

 Ungdomarnas deltagande i skapandet  
 av en sådan plats ses som en 
 förutsättning. 

• Ett poliskontor samt kommunfilial 
 med medborgarservice föreslås.

• Kontorshotell skulle uppskattas.

• En större satsning på mötesplatser  
 i stället för på verksamheter i centrum  
 föreslås eftersom det erfarenhets-
 mässigt har varit svårt för verksamheter  
 att överleva. 

• Verksamhetsanpassade lokaler för  
 vårdcentralen, apotek och ett gym 
 med möjligheter för sjukgymnastik 
 i anslutning till varandra.

• Fler butiker, restaurang, café och 
 sportbar efterfrågas. Även 
 systemombud, posthantering och 
 café önskas i centrum.

• Möjligheter till pop up-butiker 
 och marknad på torget efterfrågas. 

• Olika sittplatser, även informella, 
 i det offentliga rummet 

Tema:

• I Borgenparken föreslås en utveckling  
 av idrottsmöjligheter möjligtvis genom  
 ytor för parkour, boule och utegym.  
 Även parklek och sittgrupper 
 efterfrågas i parken.

• Konstverk och en fantasifull och 
 humoristisk gestaltning efterfrågas.  
 Exempelvis ett ”sockerdricksträd” som  
 anspelar på barnlitteratur eller en 
 solstol med plats för många personer.

• Odlingar och planteringar som kopplar  
 till områdets historia. Planteringar bör  
 ha tonvikt på växter som tilltalar 
 pollinerare såsom bin och humlor. 

• En hundrastgård eller agilitybana, 
 för att locka hundägare till centrum,  
 ses som ett smart sätt att skapa liv och  
 rörelse i centrum en större delen av  
 dygnet och året.  

• Att integrera aktiviteter, exempelvis
 shuffleboard och bingo med 
 verksamheter, som t ex restaurang 
 eller foodtrucks. 

• Befintliga verksamheter i centrum 
 måste ges möjlighet att utvecklas.
 

Samtidigt som ett utökat serviceutbud 
efterfrågas ifrågasattes kundunderlaget. 
Många misstänker att det blir svårt att 
idka service och handel i centrum på 
grund av för skralt kundunderlag. 
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Skolorna, biblioteket, kyrkans 
lokaler, caféet, gymmet, Coop 
och fritidsgården anses vara 
bra mötesplatser.

Vad vill du bevara?
• Coop, bageriet, caféet, barnens 
 bibliotek, gymmet, fritidsgården, skola,  
 aktivitetsytor samt kyrkans lokaler. 

• Den grundservice som finns i centrum  
 idag anses god nog, eventuellt med ett  
 tillskott av en vårdcentral.

• Återvinningsstationen bör få ett nytt  
 läge men ligga kvar i centrum. 

• Den biologiska mångfald som finns  
 idag bör bevaras.

M
er

 se
rv

ic
e

Dilemman

Dilemma 1
En fundering som lyfts är om det verk-
ligen finns tillräckligt kundunderlag för 
ett utökat serviceutbud i Stenhamra.  
Det finns en oro för att centrum skulle 
komma att uppfattas som tomt och öde 
om man bygger för mycket. Frågan lyftes 
även för butiksytor generellt. 

Inget egentligt förslag på lösning har 
lämnats.

Dilemma 2
Motsatta åsikter finns när det gäller 
Systembolaget. En del vill ha möjligheten 
att köpa alkoholhaltiga drycker i centrum, 
andra är rädda att ett Systembolag kan 
leda till att det blir ”häng” och mer 
oroligheter i centrum. 

FÖRSLAG PÅ LÖSNING
En möjlig kompromiss ansågs vara ett 
ombud för Systembolaget.
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Utvecklingen av Stenhamra centrum skulle kunna 
ses som en röd tråd där historien levandegörs. 

Vad vill du utveckla?

Önskad identitet 
och gestaltning 

UNDER DIALOGEN återkom önskan om 
att koppla utvecklingen av centrum till 
ortens historia. Stenhamras trädgårds- 
och hantverkartradition samt Stenbrot-
tet och de vackra naturomgivningarna 
nämndes återkommande som viktiga 
delar i Stenhamras identitet. 

Gestaltning bör ta tillvara på material och 
befintliga detaljer. 

Verksamheter kan kopplas till lokala 
råvaror eller musiktalanger. 

Däremot råder det något olika uppfatt-
ningar om hur byggnaderna ska utformas. 
När det gäller höjd och skala går åsikterna 
långt isär. Samt huruvida det ska vara ett 
torg, två torg, bara ett stråk eller mer en 
slags park.

• Ett aktivitetshus för alla åldrar föreslås.  
 Ett musikcafé, samlingssal, konsertlokal  
 eller träffpunkt kopplad till musik och  
 Max Martin föreslås.

• Café, restaurang och små butiker som  
 folk dras till.

• Lokaler för verksamheter i botten-
 våningarna på ny bebyggelse anses  
 skapa liv i området. Ett inomhus-
 centrum med bostäder föreslås som 
 en alternativ lösning. 

• En positiv befolkningsutveckling och  
 ökat underlag påtalas vara en 
 nödvändighet för att fler verksamheter
 ska kunna etablera sig i Stenhamra.  
 Utvecklingen måste ske med ett lagom  
 utbud av service. Lokala näringsidkare  
 lyfts som viktiga i sammanhanget.

• Anläggandet av en ny väg för genom- 
 fartstrafik utanför centrum anses vara  
 en nödvändighet för utvecklingen av  
 Stenhamra centrum.

• Infartsparkering samt garage för de  
 kommande boende i ny bebyggelse  
 behöver tillskapas. 

• Stenhamras utveckling bör vara 
 planlös och organisk. 

• En medelväg med lagom stor 
 bebyggelse och bevarandet av lantlig  
 karaktär efterfrågas. 

• Stenhamra centrum behöver bli 
 vackrare, mindre splittrat och få 
 en tydlig identitet.

• Befintliga byggnader bör byggas om.

• Kulturhistoriska miljöer bör lyftas i 
 gestaltningen genom materialval i trä  
 och sten på ny bebyggelse. 
 Stenbrottets historia bör synliggöras  
 bland annat genom stenlagda gator,  
 torg eller ny bebyggelse som går i rött.

• Trädgårds- och hantverkartradition 
 bör lyftas. 

• En arkitekttävling och krav på 
 gestaltning efterfrågas. 

• Förslag på träbebyggelse, designhus  
 och profilbyggnader lämnas för ny 
 bebyggelse. Vindsvåningar med 
 burspråk föreslås och varierande 
 fasadfärger.

Tema:

• Nya skolbyggnader föreslås byggas på 
  höjden för att inte ta mer mark i anspråk.
 
• Gestaltningen påtalas vara viktigare än  
 höjden på ny bebyggelse. Bebyggelse i  
 varierande höjd som uppfattas 
 småskaliga är en önskvärd utveckling.  
 Att bevara lantlighet trots täthet 
 betonas. 

• Ny bebyggelse önskas harmonisera  
 med hur dagens centrum är bebyggt,  
 med lägre byggnader. 

• Skalan på nybyggnationen betonas  
 som viktigt. För antal våningar på ny  
 bebyggelse råder det tydligt delade  
 meningar. Allt från 1 - 5 våningar anses  
 vara lämpligast.

• Blandade lägenhetsstorlekar samt  
 både bostads- och hyresrätter 
 efterfrågas. Ett behov av mindre 
 lägenheter för unga och pensionärer  
 påtalas. 

• En restaurang eller ett värdshus med  
 närproducerade råvaror, till exempel  
 grönsaker samt kött från närliggande  
 fårgård, anses kunna stärka Stenhamras  
 identitet. Till skillnad från en 
 restaurangkedja. 

 

Inspiration från Stenbrottet och Stenhuggarbyn 
efterfrågas för nya byggnader. 



•  Stenhamra anses vara litet och 
familjärt. Det behöver bevaras och därför 
växa långsamt.

 Inga flerbostadshus behöver byggas.

• Gator med planterade träd skapar en  
 lugn lantlig känsla. En fruktträdgård  
 skulle knyta an till Stenhamras identitet.

• Torget och gröna stråk i omgivningar  
 önskas kopplas samman genom 
 grönska. En ljus, öppen och inbjudande  
 gestaltning samt central placering av  
 torget efterfrågas. 

• En lämplig storlek på torget betonas  
 som viktig så att det inte känns 
 obefolkat och öde. En gågata föreslås  
 som alternativ lösning.

• En egen prägel, med stenhuggarkonst  
 och fräsig design, föreslås.

• En vacker, naturnära småstadskänsla  
 eller småskalig bykänsla efterfrågas.  
 Inspiration från Nedergården vid ny  
 bebyggelse förespråkas.

• Mer stadskänsla, där det gamla 
 samspelar med det nya 2020-talet,  
 efterfrågas.

• Naturliga stråk genom området antas  
 kunna minska upplevelsen av att 
 Stenhamra är splittrat.

 

Vad vill du bevara?
• Det är viktigt att bevara hästorten  
 Stenhamra samt dess småstadskänsla.

• Nedergården är värd att bevara.

• Stenhamras lantliga karaktär är 
 viktig att bevara.
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Dilemman

Dilemma 1
Deltagarna lyfter flera olika önskemål 
om hur ett torg bör gestaltas. Vissa 
menar att det bör vara ett torg som 
ligger centralt. Andra menar att det 
borde vara två torg, ett vid Konsum 
och ett vid skolan. Torget bör inte vara 
för stort eller så kanske det inte borde 
vara något torg alls utan mer en 
gågata eftersom ett torg som inte 
är befolkat kan upplevas öde. 

Inget egentligt förslag på lösning har 
lämnats.

Dilemma 2
När det gäller höjden på bebyggelsen 
kom det in motstående rekommendatio-
ner. Vissa ville inte bygga alls, andra hålla 
bebyggelsen låg och andra menade att 
det är en nödvändighet att bygga högt. 
En del ansåg att det är möjligt att bygga 
varierat, högt och lågt och att även hög 
bebyggelse kunde vara förenligt med 
bykänsla. Förslag på antal våningar har 
legat mellan 1 – 5 våningar. Spektret i 
åsikter sträcker sig från att det är bra 
med hög bebyggelse till att helt vara 
emot nya byggnader. 

Bostäderna föreslås vara små och fungera 
för ungdomar och som +55-boende. 

FÖRSLAG PÅ LÖSNING
Som ett förslag lyfts en medelväg med 
lagom mycket bebyggelse, blandade 
boendeformer och lantlig karaktär. 

Ett centralt beläget torg, 
stenhuggarkonst och nybyggnation som 
bevarar lantlighet trots täthet är några 
av önskemålen. Var torget ska placeras 
råder det delade meningar om.
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Ett ljust, väl belyst och lummigt centrum efterfrågas. 

Vad vill du utveckla?

Utemiljö och 
grönområden 

DEN OMKRINGLIGGANDE naturen är 
uppskattad och föreslås lyftas in i cen-
trum genom gröna stråk eller trädalléer. 
Befintliga äppelträd och ekar är viktiga 
att bevara och därutöver önskas fler 
gröna miljöer med träd, odlingar och 
blomsterplanteringar.

Platser att mötas på är ett genomgående 
tema även när det kommer till förslag på 
utemiljö och grönområden. Identitets-
skapande platser, platser för spontana 
möten och möjligheter att sitta, grilla, 
leka, idrotta och vistas på efterfrågas.

 

• Historien, tidigare trädgårdsodlingar
  och handelsträdgårdar samt kopplingen  
 till Stenbrottet föreslås lyftas genom  
 skapandet av en trivsam grön miljö.  
 Historien föreslås även bevaras i namn 
 givningen av platser, torg och så vidare.

• För att göra fotbollsplanen mer attraktiv  
 föreslås läktare, bättre belysning och  
 konstgräs. Skolgårdarna föreslås få 
 mer grönska.

• Midsommarstång och julgran 
 efterfrågas.

• Identitetsskapande utemiljöer, 
 såsom plats att meka med mopeder 
 för motorburen ungdom, efterfrågas.

• Fler aktiviteter i utemiljön föreslås  
 kunna skapa utrymme för spontana  

Tema:

Hundrakan. 

Stockbybadet och vattnet önskas kopplas ihop 
mer med centrum.

• Omkringliggande natur, skog och 
 vatten anses som värdefulla och 
 önskas kopplas ihop mer med centrum.  
 Gröna stråk, löparspår och badplatsen  
 nämns i sammanhanget.

• Bättre belysning generellt i hela 
 centrum efterfrågas, specifikt på gång- 
 vägar, mörka ytor och idrottsplatsen.

• En utveckling av utemiljön anses viktig.  
 Gröna ytor, mer träd och permanenta  
 planteringar föreslås ersätta betong  
 och kala ytor. 

• Som ett grönt och vackert inslag i  
 miljön föreslås en allé, vilken även 
 anses kunna verka hastighetsdämpande.

• Trafiksäkerhet utifrån barns perspektiv  
 efterfrågas.

 möten. Café, utegym, grillmöjligheter  
 och picknickbord är några förslag.

• Samla ihop centrum och skapa 
 utemiljöer för ungdomar, vuxna och  
 äldre. Det ska finnas utrymme för   
 spontana möten. 

• Fler sittplatser efterfrågas. Bänkar runt  
 och under ett stort träd lämnas som ett  
 förslag.

• En lummig park med vattenspegel och  
 planteringar efterfrågas.

• Kommunikation kring vem som sköter  
 underhåll efterfrågas.

• Känslan av att centrumet är eftersatt  
 ska inte vara kvar. 
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Vad vill du bevara?

•  Stenhamra anses vara litet och 
familjärt. Det behöver bevaras och därför 
växa långsamt.

 Inga flerbostadshus behöver byggas.

?

Många vill bevara 
”Gumman och 
gubben”...

• Bevara fritidsgården och gör den mer  
 attraktiv, kanske genom filmvisningar.  
 Skateparken, utegymmet i Borgen- 
 parken, biblioteket och fotbollsplanen  
 är uppskattade funktioner i Stenhamra.

• Hemmakänslan, bykänslan och 
 trygghetskänslan är viktiga. 

• Befintlig gårdsstruktur, villakaraktären  
 och den utsmyckning som finns idag är  
 viktig att bevara.

...liksom Nedergården

• Träd, ekar och äppelträd samt 
 grönområden utanför centrum är 
 viktiga att bevara. 

• Gubben och gumman (skulptur) och  
 det gamla röda huset (Nedergården)  
 bör bevaras.

Dilemman

Dilemma 1
Det finns ett behov av att bebygga 
befintliga parkeringsytor och samtidigt 
skapa fler parkeringar. Fler kommer att 
bo i Stenhamra, vilket innebär fler bilar, 
men mindre ytor till parkering kommer att 
finnas.

Inget egentligt förslag på lösning har 
lämnats.

Dilemma 2
Ett dilemma som lyfts är att behovet 
med att bygga nytt gör det svårt att 
bevara historisk bebyggelse. Befintlig 
gårdsstruktur, villakaraktären och 
utsmyckning som finns idag är viktig 
att bevara.

FÖRSLAG PÅ LÖSNING
En lösning skulle kunna vara att genom 
ny bebyggelse ta tillvara på historien 
genom att lyfta in den i materialval som 
härleder till Stenbrottet, eller genom att 
inspireras av befintliga detaljer och 
utsmyckning.
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Stort tack till alla som deltog i medborgardialogen 
och därmed bidragit till Stenhamra centrums utveckling! 


