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Dialogen

Fakta om dialogen

• Informationsdialogen genomfördes 
22 nov - 12 dec 2019 i biblioteket i 
Ekerö Centrum.

• De tre byggaktörerna Exerton, Elisby 
och Wallenstam var medarrangörer.

• 1700 personer svarade på enkäten. 
Det är över 8 procent av samtliga 
röstberättigade i kommunen vilket 
är en mycket hög svarsprocent som 
undersökning betraktat.

• Två öppna hus genomfördes med 
representanter från kommunen och 
byggaktörerna.

• Sex fokusgruppdiskussioner 
genomfördes med bland annat 
skolelever och företagare i centrum

• Tre arkitektledda rundvandringar 
genomfördes i området.

• En särskild del av utställningen 
riktade sig till barnen, bland annat 
med en teckningstävling.

• Hela rapporten fi nns att läsa på 
kommunens webbsida; www.ekero.se/
ekerocentrum 

Detta material

Detta material är en sammanställning, 
utifrån teman, av de fokusgrupper 
och gåturer som genomfördes under 
dialogen.

Fokusgrupper och gåturer är en 
kvalitativ metod att genom fördjupande 
samtal med en mindre grupp, få fram 
resonemang, exempel och åsikter. 
Detta kompletterar, och fördjupar, den 
kvantitativa information man får fram 
genom en enkät. 

Vill du veta mer?

Har du varit med på en gåtur eller i 
fokusgrupp, eller är du bara allmänt 
intresserad, och vill läsa hela materialet 
från ett specifi kt tillfälle, hittar du det på 
kommunens webbsida; 

www.ekero.se/ekerocentrum 
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Bakgrund & syfte

Bakgrund

Under 2008 och 2009 genomförde 
kommunen dialoger i form av 
kreativa möten tillsammans med olika 
verksamhetsutövare, fastighetsägare 
och representanter för olika föreningar. 
Slutsatsen var att Ekerö centrum skulle 
utvecklas utifrån tre centrala begrepp: 

En detaljplan för Del av Ekerö centrum 
(Tappström 1:40 m.fl .) arbetades fram 
med utgångspunkt i bland annat 
programmet från dialogen. Detaljplanen 
var ute på samråd mellan den 8 
november 2017 och den 12 januari 
2018. De synpunkter från medborgare 
och remissinstanser som kom in under 
samrådet kommer att redovisas och 
bemötas i en samrådsredogörelse, 
som blir off entlig när planen går ut på 
granskning. 

Syft et med dialogen 2019

Syft et med dialogen var att samla in 
så många synpukter som möjligt om 
framtidens Ekerö centrum.

Dialogen ska fördjupa underlaget för 
utvecklingen av centrum  som helhet 
och särskilt de pågående detaljplanerna 
som påverkar centrala Ekerö. 

Kortfattat handlar det om att: 

• Förstå vilka kvaliteter kommunens 
invånare uppskattar i centrum idag.

• Förstå vilka behov som fi nns för 
framtiden.

• Skapa nyfi kenhet och engagemang 
genom att se möjligheterna med att 
utveckla Ekerö centrum. 

• Tänka och lära om platsen 
tillsammans utifrån våra olika 
erfarenheter och perspektiv.

• Ta vara på idéer, lyssna in behov och 
bygga vidare på kunskap om Ekerö 
centrum som underlag för fortsatt 
arbete med detaljplanerna.

Människan i fokus
Ett levande centrum

Ekerös identitet

Identitet 
och karaktär

Enligt översiktsplanen ska Ekerö 
kommun utvecklas till ”vår vision  
av en småstad”. Vad innebär det  
för upplevelsen av Ekerö centrum?

• Hur upplever du Ekerö centrum idag?
• Vad tycker du är unikt för Ekerö centrum?
• Vilka kvaliteter finns i centrum idag? Vilka skulle 

du vilja förstärka? 
• Hur kan platsens kvaliteter tas till vara för ökad 

hållbarhet och hälsa?
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I SAMARBETE MED

Parkering och 
mobilitet

Hur vill du kunna röra dig till, från 
och inom centrum i framtiden?

• Hur tar du dig till och från centrum idag? 
Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra?

• Hur rör du dig i centrum idag? Vad fungerar bra? 
Vad fungerar mindre bra?

• Hur upplever du tillgängligheten?
• Hur kan parkerings- och mobilitetslösningar 

bidra till ökad hållbarhet?
• Vad skulle göra det lättare för dig att använda 

kollektivtrafik (båt och buss)?
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I SAMARBETE MED

Gator och 
mötesplatser

Hur upplever du mötesplatserna 
i centrum idag?

• Finns det platser du tycker bättre eller 
sämre om? Varför? 

• Vilka nya mötesplatser skulle du önska 
i centrumområdet i framtiden? 

• Hur upplever du tryggheten i utomhusmiljön? 
Dagtid? Kvällstid?

• Vad är en attraktiv gata/mötesplats för dig?
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I SAMARBETE MED

Innehåll och 
funktioner

Hur vill du använda Ekerö centrum  
i framtiden?

• Hur använder du centrumområdet idag? 
Är det något du saknar?

• Vilka funktioner är viktiga för dig? 
För äldre? Barn? Ungdomar?

• Hur bor du idag och hur skulle du vilja bo 
i framtiden?

• Känner du någon på Ekerö som vill/behöver 
förändra sitt boende?

• Hur kan utvecklingen av centrumområdet  
bidra till ökad hållbarhet och hälsa?
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I SAMARBETE MED

Planscher från dialogutställningen som visar teman och huvudfrågor.
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Rundvandringar
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Genomförande & metod - rundvandringar

Metod

Rundvandringar är en indikativ 
utvärderingsmetod där områdets 
brukare ges möjlighet att skapa nya 
upplevelser av området, förbättra sin 
kännedom om området samt delge 
kunskaper och åsikter om området. Vill 
du läsa mer om gåturer kan du tex titta 
här: arkitekturanalys.se

Deltagarna fi ck penna och en karta med 
plats att skriva. Gruppen gick från plats 
till plats, och var och en skrev ner tankar 
och obeservationer. Eft er avslutad 
gåtur samlades gruppen inne och gick 
tillsammans igenom vad var och en 
noterat.

Genomförande

Gåturer genomfördes vid tre tillfällen 
i Ekerö centrum. Två tillfällen under 
dagtid och ett tillfälle kvällstid. Vid 
de tre tillfällena var deltagarna män 
och kvinnor och mellan åldrarna 35−
85 år, med en övervikt i det äldre 
åldersspannet.

24/11 2019

25/11 2019

27/11 2019

Sammanlagt antal deltagare: ca 35 
personer.

Platser

Plats 1: Södra entrén till centrum.

Plats 2: Mälarö torg

Plats 3: Torget framför biblioteket.

Plats 4: Roddargränd och 
Tappströmskanalen.

Plats 6: Sträckan Pråmvägen, 
Kvartersgård till Mälarökyrkan.

Plats 8: Parkeringsplatsen vid 
Ångbåtsvägen.

Karta som deltagarna fi ck på gåturen.
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Vad tyckte deltagarna om?

1

2

6
3

4

5

”Jag gillar sjömärket som ska vara tecknet för Ekerö centrum, och det ska 
vara kvar. ”

“Jag tycker om småskalighet och intimiteten.”

“Jag handlar [i konditoriet] och det är ett fantastiskt ställe, folk sitter utanför 
trots kylan.”

“Jag  gillar biblioteket, att det fi nns kultur och inte bara shopping. ”

“Fin plats, jag blir glad när jag går utmed vattnet. Gläds av träden. En eloge 
till båtpendeln.”

” Jag vill bara säga att det är en utmärkt plats för en lekplats.“

”Det är grönska här och det är trevligt med grönska och boende och 
gångvägar.”

” jag tycker det är jättetrevligt. Det lyser i lägenheterna och det är små, gulliga 
häckar. Men på slutet med parkeringen mistar man den känslan.”

”Positivt är träden som står där, och så här års lyses de upp med ljusslingor.”

1

2

3

4

5

6
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Vad tyckte deltagarna mindre om?

1

2

6
3

4

5

1
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3

4

5

6

”Plottrigt, platsen känns som en baksida. Man passerar mest, ingången är 
bara ett hål mellan husen.”

”Det känns som att man får ta fart för att komma förbi.”

”Äldre och ungdomar behöver en mötesplats. Men man glömmer de små i 
den här kommunen.” 

“Det är något med den stora ståldekorationen som tar så mycket plats att 
människorna inte får plats.”

“Jag tycker att det känns lite som att det är en baksida när man kommer 
dit. Hakade upp mig på bilparkeringen också som tar upp halva torget.”

”Gångvägen upp mellan husen gjorde mig obekväm, för mycket insyn i 
bostäderna.”

“Vattnet är nära men kröken gör att man tappar den visuella kontakten med 
vattnet.”

”Det bästa vore att gräva ned parkeringen under husen, och frigöra ytan till 
en park eller något liknande.”

“Vattenkontakten är vacker men ovarierad. Mer sittplatser, mer belysning.”

“Sjöboden är jättetråkig. Om man ska göra något måste man göra det på ett 
snyggt sätt, göra det ordentligt och utveckla det. ”
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Fokusgrupper
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Genomförande & metod - fokusgrupper

Metod - fokusgrupper

Upplägget med fokusgrupperna har 
syft at till att både erbjuda deltagarna 
kunskap om, och förståelse för, valet av 
dialogteman samt möjlighet att uttrycka 
sig kring dessa.

Varje tillfälle inleddes med en 
presentation, cirka 20 min, för att 
informera om processen kring 
detaljplanen, översiktsplanens 
intentioner samt en introducerande del 
i ämnet stadsbyggnad. Däreft er delades 
deltagarna in i fyra grupper. Varje grupp 
arbetade med övningingar inom ett 
anvisat tema, cirka 40 min, för att sedan 
redovisa vad man kommit fram till för 
hela gruppen. Övriga deltagare hade 
möjlighet att komma med kommentarer 
till de teman de inte själva hade arbetat 
med, i diskussion i cirka 45 minuter. 
Avslutningsvis fi ck deltagarna utvärdera 
tillfället, både skrift ligt och muntligt inför 
varandra, cirka 15 min. 

Presentationens innehåll

• Syft e med dialogen

• Om översiktsplanen och pågående 
planarbeten i centrum

• Om platsens historia

• Yttranden från samrådet DP Del av 
Ekerö centrum

• Teman för dialogen

• Om hållbar stadsbyggnad

• Gemensamma övningar

• Utvärdering

 

Teman

• Identitet & karaktär

• Parkering & mobilitet

• Gator & mötesplatser

• Innehåll & funktioner

Genomförande

Sex tillfällen av fokusgrupper 
genomfördes. Tre var öppna för 
allmänheten. Ett var med inbjudna 
från PRO/SPF, ett med inbjudna från 
Centrumföreningen och ett var med en 
klass nior på Tappströmsskolan.

25/11 2019 PRO/SPF och en öppen 
inbjudan

26/11 2019 Tappströmsskolan och en 
öppen inbjudan

3/12 2019 Centrumföreningen

10/12 2019 Öppen inbjudan 

Sammanlagt antal deltagare: ca 60 
personer.

2 ... skriv sedan ned dina 
tankar på en post-it 
lapp...

2 ... eller välj en bild som 
beskriver dina tankar.

1 Reflektera själv ..

?!

4 Presentera för 
gruppen.

3 Samtala i gruppen...Samtala...
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Återkommande ord & 
bilder

Mysiga mötesplatser för att sitta 
och prata 

Café vid stranden - 
året runt!

Mer kvällsöppet

Dåligt skyltat

För få parkeringsplatser

Mysigt
Tryggt Mer liv & rörelse

Fler aktiviteter
Fler matplatser

Småskaligt
Mysiga mötesplatser

Centrum är mörkt - 
belys!

Lekplatser!

Kollektivtrafi k för unga & äldre

Gemensamma nämnare - de bilder som valdes ut av fl era fokusgrupper.

[Visuell illustration av gemensamma nämnare - dessa ämnen förekom i alla fokusgrupper 
och är större ju fl er gånger de kom upp i diskussionen.]
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Identitet & karaktär

Nuläget - negativtNuläget - positivt Vad önskar man i framtiden?

Övningen:  ENLIGT ÖVERSIKTSPLANEN SKA EKERÖ KOMMUN UTVECKLAS TILL ”VÅR VISION AV EN SMÅSTAD”.
  VAD INNEBÄR DET FÖR UPPLEVELSEN AV EKERÖ CENTRUM?

- Hur upplever du Ekerö centrum idag?

- Vad tycker du är unikt för Ekerö centrum?

- Vilka kvaliteter fi nns i centrum idag? Vad skulle du vilja förstärka?

- Hur kan platsens kvaliteter tas till vara för ökad hållbarhet och hälsa?
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Nuläget - positivt

Småskalighet

Närhet till vatten

Öppna kvarter

Mysigt på sommaren

”Det fi nns en väldigt fi n grund att bygga 
på med Erskines människofokuserade 
arkitektur. Den är väldigt informell. ”

I nästan alla grupper lyft er deltagarna 

fram småstadskänslan och den 
småskaliga bebyggelsen som något 
som defi nierar Ekerö centrum. 

Centrumets kvalitéer är dess öppna 
struktur och innergårdar öppna för 
alla. Den låga, varierade höjden på 
husen och storleken på gatorna. 

Närheten till vattnet och 
promenaden utmed kanalen, som 

alla tycker är en vacker och mysig 
plats att vara på när solen skiner.

Illustration: ett urval av bilder och post-it lappar från fokusgruppernas “identitet & karaktär - 
nuläge positivt”, för att ge en känsla för materialet.

Nyckelord: de ämnen som förekom mest frekvent när fokusgrupperna 
diskuterade “identitet & karaktär - nuläge positivt”.
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”Det fi nns inget centrum, därför åker 
man inte dit. Känns trångt och slitet. ”

Nuläget - negativt

Trångt och slitet

Mörkt

Saknas liv i centrum

Otryggt på kvällen

Kopplingen till vattnet märks inte inne 

i  centrum. Det fi nns inga siktlinjer 
till kanalen och du upplever inte 
närheten när du är inne i kvarteren. 
Flera upplever centrum som trångt 
och mörkt.

Promenaden utmed kanalen är mysig 

på sommaren, men helt död på 
vintern.

Många klagar på att naturen och 
grönskan inte märks mer.

Centrum behöver göra mer för att 
folk ska vilja vara där, framför allt barn 

och ungdomar. Idag är det brist på 
lekplatser för små  barn. 

Ungdomar söker sig bort från 
centrum, för det fi nns inget som lockar 

dem. Det behövs platser i  centrum 
som riktar sig till dessa grupper.

Illustration: ett urval av bilder och post-it lappar från fokusgruppernas “identitet & karaktär - 
nuläge negativt” för att ge en känsla för materialet.

Nyckelord: de ämnen som förekom mest frekvent när fokusgrupperna 
diskuterade “identitet & karaktär - nuläge negativt”.
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”Vi vill ha mysiga smågator med belysning, 
så man känner sig trygg i bostadsområdet. 
Idag är det så mörkt.” 

Stärk kopplingen till vattnet

Mer grönska

Mysigt

Något för alla åldrar

Vad önskas i framtiden? 

Många vill bevara centrums karaktär, 
och oroar sig för att småskaligheten 
ska försvinna. Det fi nns potential att 

skapa ett mysigare centrum med 
vackert gestaltad gatubelysning, 
som kunde variera med säsongerna.  
Belysningen kunde kompletteras med 
off entlig konst och en satsning på 
större mängd grönska. 

Många önskar sig ett grönare 
centrum än idag och tycker att 
det fi nns alldeles för mycket hårda 

ytor idag. Alla uppskattar närheten 
till vattnet och vill att den förstärks 
genom en utveckling av platserna 
längs kanalen. De hoppas att 

strandpromenaden kan bli en plats 
som lever året om.

Fler lampor för att öka tryggheten 
i centrum var viktigt för fl era grupper, 
framför allt yngre. Idag upplevs 
centrum som otryggt att vistas i på 
kvällen.

Illustration: ett urval av bilder och post-it lappar från fokusgruppernas “identitet & karaktär - 
nuläge negativt” för att ge en känsla för materialet.

Nyckelord: de ämnen som förekom mest frekvent när fokusgrupperna 
diskuterade “identitet & karaktär - nuläge negativt”.
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Parkering & mobilitet

16

Kollektivtrafi kTrafi k & parkering Trygghet

- Hur tar du dig till och från centrum idag? Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra?
- Hur rör du dig i centrum idag? Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra?
- Hur upplever du tillgängligheten?
- Hur kan parkerings- och mobilitetslösningar bidra till ökad hållbarhet?
- Vad skulle göra det lättare för dig att använda kollektivtrafik (båt och buss)?

Övningen:  HUR VILL DU KUNNA RÖRA DIG TILL, FRÅN OCH INOM CENTRUM I FRAMTIDEN?
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Trafi k & parkering

Stressigt

Köer & trafi kstockning

Dysfunktionellt

Trafi ksituationen kring Ekerö 
centrum är den enskilt största 
diskussionsfrågan i nästan alla 
grupper. Även skoleleverna tar upp 
problem med köer runt korsningen 
Ekerövägen-Bryggavägen och bristen 
på parkeringsplatser i centrum. Det 
är tydligt att det är den fråga som 
engagerar mest av alla, och som 
påverkar deltagarna allra mest i 
vardagen. 

Många beskriver en situation där 
parkeringen bakom ICA har blivit  ett 

slukhål av tid, och besökare får räkna 
med minst tjugo minuter för att lämna 
parkeringen en fredag eft ermiddag. 
Till det kommer problem med 
trafi kstockningar och köer utanför 
centrum, på Ekerövägen norr- och 
södergående. 

Alla vill se en utökning av antalet 
parkeringsplatser, och fl er sätt att 
parkera. Man vill ha möjlighet att 
göra snabba ärenden i centrum, 
vilket man undviker idag på grund av 
parkeringssituationen.

”Parkering vid ICA har tagit fem år 
av mitt liv. Pulsen går i taket när man 
närmar sig!”

Illustration: ett urval av post-it lappar från fokusgruppernas “Parkering & mobilitet”- 
vår sortering trafi k och prakering, för att ge en känsla för materialet.

Nyckelord: de ämnen som förekom mest frekvent när fokusgrupperna 
diskuterade “Parkering & mobilitet”- vår sortering trafi k och prakering.
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Kollektivtrafi k

Gles busstrafi k

Långa resor

Få resor ut på öarna

I en vidare kontext handlar mobilitet 
om hur Ekeröbor vill kunna röra sig 
i, till och från centrum, mycket om 
kollektivtrafi ken på öarna. För många 
är bilen deras främsta transportmedel, 
men för de som inte kan eller vill köra 
bil handlar kollektivtrafi ken om långa 
väntetider och långa transporttider. 
Både gamla och unga tar upp 
svårigheten att ta sig till och från 
centrum, och brist på trafi k om du inte 
ska resa till Stockholm.

För de som inte reser oft a, främst 
äldre, och därför reser med reskassa, 
kan en resa räknas som två på grund 
av den långa väg som bussarna tar 
ute på öarna. För de unga handlar det 
om gles busstrafi k vilket leder till långa 
väntetider i ett centrum som inte är 
anpassat för det. 

“Bussarna borde gå oftare särskilt på 
helger och senare. Är hos kompisar 
på helgerna. Kan lika gärna gå hem 
eftersom bussarna går så sällan.”

Illustration: ett urval av post-it lappar från fokusgruppernas “Parkering & mobilitet”- 
vår sortering kollektivtrafi k, för att ge en känsla för materialet.

Nyckelord: de ämnen som förekom mest frekvent när fokusgrupperna 
diskuterade “Parkering & mobilitet”- vår sortering kollektivtrafi k.
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Trygghet

Resecentrum

Fler gågator

Bättre belysning

Trygghetsfrågan kommer också fram 
i diskussionen om hur fotgängare 
tar sig fram i centrum. Många vill se 
fl er gågator och en förlängning av 
strandpromenaden i öst och väst, 
och med det vill man också se bättre 
belysning och bättre skyltning. 
Framförallt unga och äldre upplever 
centrum som otryggt på kvällen. 

Som ung vill du veta att du i trygghet 
kan vänta på bussen när den inte 
kommer på 30 minuter, även om det 
är sent på kvällen och centrum i övrigt 

har stängt. Idag upplevs centrum som 
otryggt när det är mörkt.

Av det skälet vill många deltagare 
se att det byggs ett resecentrum 
i anslutning till bussarna som är 
inomhus, väl upplyst och gärna med 
någon form av café eller annan 
verksamhet. 

”När man går från skolan till 
ICA är det lätt att bli påkörd vid 
parkeringen!”

Illustration: ett urval av post-it lappar från fokusgruppernas “Parkering & mobilitet”- 
vår sortering trygghet, för att ge en känsla för materialet.

Nyckelord: de ämnen som förekom mest frekvent när fokusgrupperna 
diskuterade “Parkering & mobilitet”- vår sortering trygghet.
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Gator & mötesplatser

Hur upplevs centrum idag? Vad önskas i framtiden?

- Finns det platser du tycker bättre eller sämre om? Varför?
- Hur upplever du trggheten i utomhusmijön? Dagtid? Kvällstid?
- Vilka nya mötesplatser skulle du önska i centrum i framtiden?
- Vad är en attraktiv gata/mötesplats för dig? För Ekerö centrumområde?

Övningen:  HUR UPPLEVER DU MÖTESPLATSERNA OCH GATORNA I CENTRUM IDAG?
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Platser man tycker om

Mysigt på sommaren

Caféet och gågatan

Standpromenaden

Närhet till vattnet

“Hus med innergårdar, det tycker jag 
om. Är väldigt mysigt där med grönska 
och träd.”

Det fi nns en koncentration av 
omtyckta platser i centrum: 

Mälarötorget, gågatan och 
vattnet är de platser som de allra 
fl esta beskriver som sina favoritplatser 
i centrum. 

De har gemensamt att det är mycket 

folk i rörelse på de här platserna, 

och det är här centrumets 
viktigaste funktioner fi nns. 
ICA bidrar till att det fi nns mycket 
människor vid Mälarötorget utan att 

någon valt ICA som en omtyckt plats, 
medan biblioteket ses som en trygg, 
omtyckt plats utan att det skapar en 
trevlig plats framför biblioteket. 

Pendelbåten ger också ett positivt 

intryck till strandpromenaden och 
båtbryggan, som redan är omtyckta 
platser att vara på under sommaren.

Enstaka positiva kommentarer rör 
innegårdarna och deras intima 
atmosfär, men det råder inte samsyn.

Illustration: vi har separerat ut de gröna plupparna som sattes på platser man “tycker 
om” av fokusgrupperna, tema “Gator & mötesplatser”.

Nyckelord: de ämnen som förekom mest frekvent när fokusgrupperna 
diskuterade “Gator & mötesplatser”-platser man tycker om.
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Platser man tycker mindre om

“Parkeringen trång och alltid full, det 
går inte ens att köra ut. Garaget är 
alltid otryggt, oavsett tidpunkt.”

Dött på vintern

Saknar kopplingen till vattnet

Parkeringsplatser

Några av platserna deltagarna tyckte 
mindre om är inne i centrum, men 
framförallt är de utsatta på de olika 
trafi k- och pakeringsfunktionerna runt 
omkring centrum. Parkeringsytorna 
bakom ICA, öster om Mälarötorget 
och  söder om kanalen är illa omtyckta 
platser, likaså även infarten från 
Bryggavägen.

Platserna inne i centrum 
beskrivs framförallt som mörka, 
saknande grönska, eller som om 
strandpromenaden, döda på vintern. 

Lilla torget framför biblioteket är 
illa omtyckt av fl era. Många ser det 
som en passage mellan gågatan och 
Ångbåtsvägen. Oft a står det bilar 
parkerade där, framförallt  under 
lunchtid, och den stängda fasaden 
mittemot biblioteket bidrar till känslan 
av att det är en baksida. 

Biblioteket i sig, ses å andra sidan som 
en trygg plats, med folk oft a i rörelse 
där. Att biblioteket är öppet för alla 
ökar tryggheten eft ersom vem som 
helst kan gå in där. 

Illustration: vi har separerat ut de gula plupparna som sattes på platser man “tycker 
mindre om” av fokusgrupperna, tema “Gator & mötesplatser”.

Nyckelord: de ämnen som förekom mest frekvent när fokusgrupperna 
diskuterade “Gator & mötesplatser”-platser man tycker mindre om.
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Platser som upplevs som otrygga

“Det är dålig belysning i centrum 
under kvällstid, och växtligheten är 
vacker men skapar mycket skuggor.”

På vintern blir centrum en mörk 
och otrygg plats, särskilt på platser 
vid vattnet och vid lastkajen bakom 
Systembolaget. 

Fotbollsplanen upplever framförallt 

ungdomarna som en otrygg plats 
där det pågår droghandel. 

Lilla torget framför biblioteket upplevs 
å andra sidan som trygg, trots att 
platsen inte är omtyckt, med folk 

oft a i rörelse där. Att biblioteket är 

öppet för alla ökar tryggheten 
eft ersom vem som helst kan gå in där. 

Flera upplevde parkeringsplatserna 
och platser där du som fotgängare 
korsar trafi ken, som otrygga. 

Fabriksområdet beskrivs som en 
icke-plats som deltagarna saknar 
relation till.

Trångt & mörkt

Baksidor är otrygga

Mörka platser

Illustration: vi har separerat ut de röda plupparna som sattes på platser “som upplevs 
som otrygga” av fokusgrupperna, tema “Gator & mötesplatser”.

Nyckelord: de ämnen som förekom mest frekvent när fokusgrupperna 
diskuterade “Gator & mötesplatser”-platser “som upplevs som otrygga”.



24

Framtiden

Mötesplatser och aktiviteter för unga

Föreningslokaler

Fler gågator

Mer grönska

Fokusgrupperna vill se fl er 
mötesplatser i centrum både för fysisk 
aktivitet och föreningsaktivitet, både 
inom- och utomhus. En skridskobana, 
en simhall, en utomhusscen eller en 
uppvärmd del av torget är några av 
idéerna som kom fram. 

Alla är överens om att ungdomar 
behöver någon annanstans att 
vara på annat än biblioteket och 
framför allt på kvällen när det är 
mörkt ute. För att de ska vilja stanna 
i Ekerö Centrum och roa sig behövs 

ett helt annat utbud av mötesplatser 
och verksamheter än vad som fi nns i 
centrum idag. 

För att centrum ska vara levande 
under vintern behövs möjligheten 
att vistas inomhus utan att för 
den sakens skull spendera pengar, 
utan bara för att umgås eller delta i 
föreningsverksamhet.  

“Centrum borde möjliggöra möten 
mellan olika generationer.”

Illustration: ett urval av bilder och post-it lappar från 
fokusgruppernas “ Gator & mötesplatser”- framtid., för att 
ge en känsla för materialet.

Nyckelord: de ämnen som förekom mest frekvent när fokusgrupperna 
diskuterade “Gator & mötesplatser”- framtid.
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Innehåll & funktioner

25

Viktiga funktioner Boende i framtiden

- Är det något du saknar i centrum idag?
- Vilka funktioner är viktiga för dig? För äldre? Barn? Ungdomar?
- Hur använder du centrumområdet idag?
- Hur skulle du vilja bo i framtiden?
- Känner du någon som vill/behöver ändra sitt boende på Ekerö?

Övningen:  HUR VILL DU ANVÄNDA EKERÖ CENTRUM I FRAMTIDEN?
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Viktiga funktioner

Balanserat utbud

Få men starka platser

Butiker & restauranger

Saluhall

Vad behöver ett centrum erbjuda för 
att fungera väl och vara attraktivt för 
de som bor där och de som besöker 
det? För diskussionsgrupperna 
handlade det om ett varierat utbud av 

verksamheter, mötesplatser och 
boendeformer. Diskussionen kring 
mötesplatser känns i stort igen från 
tidigare teman, med återkommande 
önskemål om platser för ungdomar 
och ett större utbud av matplatser.

Men diskussionen kom också för 
fl era av grupperna att handla om 

centrumets komposition och vikten 

av att skapa ett par nyckelpunkter 
som skapar dynamik i centrum. 

I centrumföreningen pratade man om 

hur ett lyckat centrum oft a har ”ett 
systembolag, ett ICA och ett 
Apotek, kanske en järnhandel” 
som fungerar som ankare för 
centrumet och som spelar de övriga 
verksamheterna mellan sig genom att 
de alla drar besökare till sig.

”[...] om det fanns en saluhall, ett 
kulturhus, en attraktiv gästhamn och 
parker som  stimulerar till spontanlek 
utan att se ut som lekplatser så vore det 
en bra bit på vägen.”

Illustration: ett urval av post-it lappar med förslag på innehåll som deltagarna fi ck rösta på, 
från fokusgruppernas “Innehåll & funktioner” - vår sortering viktiga funktioner., för att ge en 
känsla för materialet.

Nyckelord: de ämnen som förekom mest frekvent när fokusgrupperna 
diskuterade “Innehåll & funktioner”- vår sortering viktiga funktioner.
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Boende i framtiden

Variation av upplåtelseformer

Boende för alla skeenden i livet

Bostäder som får unga att stanna

Till diskussionen fördes också fram 
boendeformer som en viktig del av 
pusslet. För att centrumet ska fungera 
för olika åldrar och boende behövs 
en variation i boendeformerna, och 
en variation i prissättningen. För att 

attrahera unga till Ekerö, eller 
äldre som vill få pensionen att räcka 
längre, behövs billiga bostäder. Att 
dessa grupper kan bo nära varandra är 
en viktig pusselbit för att skapa social 
hållbarhet i det nya Ekerö Centrum.

Bland äldre är ensamhet och 
isolering en mycket viktig fråga 
att arbeta med och ett sätt att 
hantera den är genom varierade 
boendeformer, och mötesplatser 
där olika åldersgrupper möts och 
samverkar. Kulturhus är ett exempel, 
precis som biblioteket är idag, på 

platser för ungdomar ”att vara på 
utan att vara hemma hos någon, 
och det är viktigt att det fi nns”, 
som en nionde-klassare beskrev det.

“Innan 80 är människor beredda att 
fl ytta, när man fortfarande orkar, efter 
80 vill ingen fl ytta.”

Illustration: ett urval av post-it lappar från fokusgruppernas “Innehåll & funktioner” - vår sor-
tering boende i framtiden., för att ge en känsla för materialet.

Nyckelord: de ämnen som förekom mest frekvent när fokusgrupperna 
diskuterade “Innehåll & funktioner”- vår sortering boende i framtiden.
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Och nu då?

28
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“Vad händer nu?”

Många var skeptiska till dialogen innan 
tillfället med fokusgruppen och kände 
att de fi ck komma till tals först eft er 
att de viktiga besluten var tagna. Eft er 
mötet hade deras inställning ändrats 
och de blev mer positivt inställda till 
medborgardialogen som helhet..

Gruppdeltagarna uppskattade initiativet 
från kommunens sida och möjligheten 
att få komma till tals. Grupperna tyckte 
att diskussionerna varit bra men många 
är oroliga för att kommunen inte 

kommer lyssna på sina invånare och “att 
dessa möten bara är ett spel för 
gallerierna”.

“Det är bra att man får vara med 
och påverka processen men vad blir 
eff ekten?”

“Bra att ungdomar får föra fram åsikter så att 
vi kan påverka. De som bestämmer kanske 
inte ens kommer uppleva förändringar. Borde 
vara ungdomar som har störst del i det.”

“Det fi nns behov för fl er tillfällen med fl er näringsidkare. Vi 
är för få här idag.”

“Lyssna på oss!”

“Bra att vi var så många i 
olika åldrar.”

“Jättebra möte, rädd att det inte tas till vara, 
att bara blir en grej att man håller sådan här 
möten…”

“Jätteglad att ha suttit 
här och att vi tyckte så 
lika.”

[Visuell illustration av gemensamma nämnare - denna diskussion uppstod spontant under  
punkten “utvärdering” i alla fokusgrupper. Här har vi valt ut några citat.]
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Tack!


