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Sammanställning  
Digital enkät om Skogsängstorget 

Vår omgivning påverkar oss – både medvetet och omedvetet. Vid planeringen och gestalt-
ningen av offentliga miljöer ska därför berörda, som är experter på sina närmiljöer, komma 
till tals. I den pågående detaljplanen för Hövdingen 1 m.fl. (Stenkvistavägen) planeras för ny 
bebyggelse vid Skogsängstorget. I ett senare skede ska torget också gestaltas och programme-
ras. För att hämta in Skogsängsbornas perspektiv om torgets framtida gestaltning har en digi-
tal enkätundersökning genomförts. Resultaten från denna dialog ska vara ett underlag om 
hur torget används idag. I enkäten kunde deltagarna också beskriva hur de önskar att torget 
ska se ut i framtiden. Denna form av medskapande hoppas i framtiden kunna skapa en högre 
grad av identifikation med området och närmiljön bland Skogsängsborna. 

Syfte 
Syftet med enkäten var att inhämta Skogsängsbornas kunskap, erfarenheter och synpunkter 
kring Skogsängstorget. Tillsammans med material från tidigare dialoger som utfördes i sam-
band med planprogrammet för Skogsängen avses resultatet från denna dialog, tillsammans 
med resultat från barndialoger utgöra underlag till framtagandet av handlingarna för detalj-
planen Hövdingen 1 m.fl. Sammanställningen av enkätsvaren kommer också användas som 
ett underlag inför en framtida projektering och gestaltning av Skogsängstorget i samband 
med detaljplanens genomförande. Genom att framhäva Skogsängsbornas egna perspektiv 
som innebär att de själva får komma till tals och representera sina tankar kring Skogsängstor-
get utgör denna enkät även ett medel för att stärka medborgarnas roll i stadsplaneringen. En-
käten som var tillgänglig digitalt syftade också på att öka en jämställd tillgång och möjlighet 
att delta i undersökningen om Skogsängsbornas närmiljö.   

Genomförande 
Frågorna till enkäten har tagits fram av projektledare och biträdande för detaljplanen Höv-
dingen 1 m.fl. (Planavdelningen) i samarbete med kommunikatörer. Eftersom enkätsvaren 
ska bli ett underlag till både detaljplanen och Skogsängstorgets framtida gestaltning har dessa 
också stämts av med en landskapsarkitekt från Stadsbyggnadsförvaltningens projektavdel-
ning. GIS-avdelningen byggde sedan enkäten i den GIS-baserade online-applikationen ”Sur-
vey123” utifrån den struktur som planavdelningen har tagit fram. 

Den digitala enkäten fanns tillgänglig mellan den 1 – 14 mars. Genom en länk eller QR-kod 
var enkäten nåbar och kunde fyllas i via dator, mobil eller padda. 
På grund av tekniska problem kunde enkäten först nås efter kl.12 på första dagen. Problemet 
uppmärksammades av användare/medborgare på kommens facebook-sida och kunde däref-
ter snabbt åtgärdas.  

Enkäten kunde fyllas i en gång per person/dator för att utesluta att samma person deltog 
flera gånger i enkäten. Det ändrades den 2021-03-10, efter att skolan upplevde problem med 
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att barnen inte kunde fylla i enkäten när ett annat barn deltog i undersökningen via samma 
dator/padda. Eftersom denna ändring gjordes i slutet av enkät-perioden bedömer planavdel-
ningen att risken till flera svar per person är relativt liten.  

Med hjälp av kommunikatörerna kunde enkäten spridas via kommunens facebook-sida 
(sponsrad inlägg med fokus på Skogsängen + radie 1km). Kommunfastigheter som är bygg-
herre för detaljplaneprojektet hjälpte med att sprida enkäten i hyresbostadshusen i området 
samt via sin facebook-sida. Affischerna som annonserade enkäten samt QR-koden visades då 
digitalt på visionstavlor i trappuppgångarna. Heimstaden, fastighetsägare till Hövdingen 3, 
var också behjälplig med att sprida enkäten bland sina hyresgäster via affischer i trapphusen  
Både Kälkbacksvägens förskola och Skogsängsskola spred enkäten till barnens vårdnadsha-
vare. Vårdnadshavare till barn som går i skogsängsskolan informerades om enkäten via V-
klass, en digital plattform som Skogsängsskolan använder sig av för att skicka ut information 
till vårdnadshavare. Vårdnadshavare till barn som går i Kälkbacksvägens förskola informera-
des via informationsflyers med QR-kod till enkäten. 
Skogsängsskolan och ungdomsverksamheten Unga Örnar spred enkäten också direkt till bar-
nen. Därutöver har personal på Skogsängsskolan låtit barnen fylla i enkäten som en del av 
undervisningen om demokrati och deltagande.   

Enkätsvaren är anonyma och inga personuppgifter efterfrågades. Inledningsvis skulle den 
deltagande svara på några personbundna uppgifter om ålder, könsidentitet samt om den del-
tagande bor i Skogsängen. Därefter visades en luftbild på Skogsängstorget med torgytans av-
gränsning inritat. Andra platser kring torget markerades ut i kartan för att öka igenkännings-
möjligheter och orienteringen i kartbilden.  

Utifrån svaret på frågan ”Använder du torget idag?” ställdes olika följdfrågor, se bild 1. Nästa 
fråga som är densamma oavsett svar på frågan ”Använder du torget idag?” är ”Vad är bra 
med torget idag?” samt följande frågor.  
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Bild 1: Processträd som visar fråga- och svarstrukturen för enkäten om Skogsängstorget 

Efter att enkäten hade skickats in fick den deltagande ett tack-meddelande med information 
om den fortsatta detaljplaneprocessen samt om hur svaren kommer att användas. Den delta-
gande fick också information om var sammanställningen av enkäten kommer att publiceras 
och återkopplas. Det var även möjligt att lämna sin mejladress för att få återkopplingen i 
form av en sammanställning mejlat till sig.  
Mejladressen sparades separat från enkätsvaren och går inte att koppla ihop för att säkerställa 
deltagarnas anonymitet.  

I enkätundersökningen om Skogsängstorget deltog totalt 114 personer under en tidsperiod 
på 2 veckor mellan den 1 t.o.m. den 14 mars 2021.  
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Resultat 
Nedan sammanfattas svaren från enkäten för varje fråga. De anonymiserade svaren finns bi-
fogat som metadata i bilagan. Totalt har 114 personer svarat på enkäten.  
 
Fråga 1:  Bor du i Skogsängen? 
Av totalt 114 deltagare har 41 personer angett att de bor i Skogsängen. 73 personer har an-
gett att de inte bor i Skogsängen. Detta motsvarar ca. 36% deltagare som bor respektive ca. 
64% deltagare som inte bor i Skogsängen.  
 
 
Fråga 2: Ålder? 
Majoriteten av deltagarna var barn mellan 0-13 år (47,37%) och vuxna personer mellan 18-39 
år (26,32%). Därefter följer åldersgruppen 40-64 år som utgör 20,18% av deltagarna medans 
åldersgruppen 65 år och äldre utgör 4,39% av deltagarna. Lägst andel på deltagare i enkätun-
dersökningar utgörs av barn mellan 14-17 år.  
 
Fråga 3: Jag är … (fråga om könsidentitet) 
Den största andelen av deltagarna utgörs av personer som identifierar sig som flickor/kvin-
nor (ca. 62% respektive 71 personer). Andelen personer som identifierar sig som pojke/man 
är ca. 33% respektive 38 personer. Fem personer respektive 4,39% av deltagarna angett ”an-
nat/vill ej ange”. Statistiken visar att dubbelt så många deltagare identifierar sig som 
flicka/kvinna i jämförelse med deltagare som identifierar sig som pojke/man. 
 
 
Bild på torgets avgränsning 

 
Bild 2: Bilden visar nuvarande torgets avgränsning genom en färgad yta. Bilden visades i en-
käten. 
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Fråga 4: Använder du torget idag? (t.ex. visast eller tittar på torget, korsar, handlar 
vid torget, parkera, cykla) 
51 personer av totalt 114 deltagare svarade att de använder torget idag jämfört med 63 perso-
ner som inte använder torget idag.  
 
Båda svarsalternativ ”ja” och ”nej” ledde till olika följdfrågor (se trädet, bild 1).  
 
 
Fråga 5: Hur använder du torget idag? (vid svar ”ja” på frågan ”Använder du torget 
idag?”)  
51 personer, som har svarat ”ja” på frågan ”Använder du torget idag?” som ledde till frågan 
om ”Hur använder du torget idag?”, svarade på denna fråga.  
 
Några få personer (5) anger att de brukar ”sitta och titta” på torget, ”köpa glass” och äta det 
på torget, ”chilla där efter skolan”. 
Fyra personer använder torget för att umgås med andra, dem beskriver att de brukar ”hänga 
där efter skolan med vänner” eller ”umgås med vänner” på torget.  
Att handla hos butikerna vid torget, främst kiosken där barn köper glass eller godisar brukar 
9 personer. 
Majoriteten använder torget som stråk eller passage för att komma till andra målpunkter i 
området (busshållplats) eller på väg mot Vilsta. Torget korsars främst av barn på väg till sko-
lan eller på väg hem. Deltagarna cyklar också över torget.  
Både cykel och bil parkeras på torget. Korttidsparkering på torget för avhämtning av mat 
ifrån pizzerian eller för att besöka kafét, hälsa på kompisar som bor i området 
Några utav barnen lekar på torget. 
 
Fråga 6: Jag använder inte torget för att … (vid svar ”nej” på frågan ”Använder du tor-
get idag?”) 
63 personer som har svarat ”nej” på frågan ”Använder du torget idag?” som ledde till frågan 
om ”Jag använder inte torget för att…”, använder inte torget för att:  
 
Torget är ointressant och tråkigt, därför använder majoriteten inte torget idag. Torget besk-
rivs som ”tråkigt” med mycket ”betong”, ”öde och trist”, ”finns inget att göra”. Andra sva-
rade att det brukar ”åka massa bilar kors och tvärs”, att torget är en ”oinspirerande plats”, 
”inte lockande”, ”inte roligt”.  
Många deltagarna saknar funktioner och aktiviteter på torget: ”Troget fyller ingen funktion 
idag”, ”Vet inte vad jag skulle göra på toget?”, ”finns inget ett göra”, ”inga bekväma sittplat-
ser, finns inget att använda”. 
Många använder torget enbart som en gata/passage till andra ställen i området: ”jag cyklar 
mest förbi torget”, ”jag går bara igenom när jag är på väg men jag går bara förbi”, ”går mest 
förbi men handlar ibland frukt i butiken som ligger där”. 
Flera tycker att ”bilar kör för fort vilket känns otryggt”, ”bilar kör kors och tvärs samt åt fel 
håll” samt att ”torget består enbart av parkering och en rondell” och använder därför inte 
torget idag.  
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Torget känns också otryggt och osäkert på grund av att många bilar kör för fort samt på 
grund av att pundare och langare vistas på torget, som gör att många inte använder torget 
idag 
Många använder inte torget då de inte bor i Skogsängen. 4 personer vet inte varför de inte 
använder torget idag. 
 
Fråga 7: Vad är bra med torget idag? (vid svar ”ja” på frågan ”Använder du torget 
idag?”) 
Av 51 personer som har svarat ”ja” på frågan ”Använder du torget idag?” som ledde till frå-
gan om ”Vad är bra med torget idag?”, har deltagarna svarat att: 
 
Det finns inget bra med torget som det är idag, tycker 7 personer.  
Flera tycker att torgets storlek är bra: det finns utrymme för att gå eller cykla där/igenom. 
Bra att torget är en ”öppen plats”. 
Att det finns mycket sittplatser är positivt. Både bänkarna och de vita muren bakom kiosken 
uppskattas när man behöver vila en stund. Även stenarna uppskattas av barnen att klättra på 
vilket är ett fint inslag.  
Annat som är bra med torget är att kunna vara där och umgås med kompisar; flera brukar 
”hänga” vid torget. 
Många barn nämner den nya lekparken som något positivt med torget, trots att lekparken 
inte ligger på torget. Kopplingen dit blir viktig 
Butiker och affärer kring torget uppskattas idag. Särskilt pizzerian och kiosken (fram för allt 
barn). I övrigt önskar sig deltagarna flera butiker vid torget.  
 
Fråga 8: Vad är inte bra med torget idag? (vid svar ”ja” på frågan ”Använder du torget 
idag?”) 
51 personer som har svarat ”ja” på frågan ”Använder du torget idag?” som ledde till frågan 
om ”Vad är inte bra med torget idag?”. 
Majoriteten av de tycker att dagens trafiksituation är en stor aspekt som inte är bra idag. Att 
bilar få köra på torget gör deltagarna oroliga för att bli påkörd. Det anses dessutom vara för 
många bilar som kör där, både last- och personbilar. Parkeringen, både på torget och intill 
torget, tycker deltagarna inte om.  
Att många känner sig otryggt på torget beror också delvis på biltrafiken och fortkörningen på 
torget. Andra aspekter som gör att deltagarna känner sig osäkra är att både främlingar och 
tonåringar rör sig på torget vars närhet deltagarna inte känner sig säkra i. Vuxna som dricker 
på torget och den dåliga belysningen förstärker otryggheten.  
Torget saknar underhåll. Många beskriver torget som ”smutsigt”, ”ofräscht” och ”otrevligt”, 
”kallt och damigt”, ”tråkigt”, ”kallt utan växter”.  
Tre personer nämner att det saknas växter på torget som skulle göra att torget inte upplevdes 
som ”kallt” utan mer ”mysigt”.  
Många saknar funktioner och aktiviteter på torget vilket och därför anses torget inte vara bra. 
En beskriver att torget ”är litet och nästan inga affärer, finns inget att göra på torget”, en an-
nan tycker att torget är en ”dåligt utnyttjad yta” en ”ickeyta”.  
Flera tycker att torget dessutom är litet och kan bli större för att rymma flera affärer/butiker, 
verksamheter och aktiviteter. Exempelvis nämns att torget saknar ett kafé och bibliotek.  
Fem personer tycker att ingenting är dåligt med torget idag.  
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Fråga 9: Vad vill du kunna göra på torget i framtiden? (t.ex. åka skridskor, köra bil, 
cykla, dansa, leka, handla, odla, hänga) 
Denna fråga ställdes till alla deltagare oavsett vilka referensfrågor de tidigare har svarat på.  
Majoriteten (41 deltagare) önskar sig att torget har mer funktioner och aktiviteter framöver. 
Att kunna åka skridskor nämns oftast (18 gånger). Andra aktiviteter är att dansa, cykla, odla, 
springa runt, åka skateboard/ramper, fika, spela fotboll. Deltagarna nämnde i sina svar oftast 
flera aktiviteter som de vill kunna göra, vilket tyder på att torget ska ha en kombination av 
flera olika funktioner med olika aktiviteter.  
Utöver att kunna vara aktiv vill deltagarna fram för allt kunna träffas och umgås med andra 
på torget. Torget ska utvecklas till en social yta och mötesplats för samvaro med andra perso-
ner enligt deltagarna.  
Den tredjestörsta kategorien utgörs av önskemål om att kunna handla på torget framöver. I 
de flesta fall är ”att handla” inte närmare specificerat, i andra fall efterfrågas torghandel och 
kiosken specifikt.  
Utöver att kunna handla på torget önskar sig deltagarna ett kafé eller ett fikaställe vid det 
framtida torget. Samlingslokal, uteservering, mötesplats för kulturaktiviteter, affär med be-
gagnade saker samt loppis och korvkiosk nämns.   
Barn vill fram för allt kunna leka på torget i framtiden. Även föräldrar efterfrågar möjligheten 
till lek på torget, gärna i samband med funktioner och aktiviteter för föräldrar som möjliggör 
att hålla uppsikt över barnen: ”… Skulle det inte gå att väva samman torget med den nya lek-
parken på något sätt? Uteservering där man som förälder kan fika medan barnen leker?” 
Medan tre personer önskar sig ett bilfritt torg, vill två personer kunna köra bil vid torget i 
framtiden. En person vill kunna parkera bilen på torget i fortsättningen.  
Flera önskar sig att kunna sitta ner och vara på torget. Sitta ner används också i samband 
med andra aktiviteter, exempelvis att fika, titta på vackra blomarrangemang, handla glass och 
ta en kopp kaffe, sitta och hänga med vänner. Bord i samband med bänkar är också ett öns-
kemål som nämns en gång.  
Två personer vill gärna ha bättre belysning på kvällar och nätter på torget.  
 
Fråga 10: Hur vill du att torget ska se ut i framtiden? (t.ex. bänkar, parkering, cykel-
ställ, träd, blommor, sittplatser, vatten, fontän, uteservering, belysning, lekplats) 
Denna fråga ställdes till alla deltagare oavsett vilka referensfrågor de tidigare har svarat på.  
Majoriteten (42) av deltagarna vill att det framtida torget har mer växtlighet, grönska och 
blommor. Det handlar om ”fina träd och fina blommor”. Blomrabatter som utsmyckningar 
att kunna titta på och blommande träd för att skapa skugga. Deltagarna nämner också att de 
gärna vill lära sig om blommorna och växterna på det framtida torget, det ska finnas: ”infor-
mativa skyltar med info om vad det är för blommor”.  
Utöver växtlighet och grönska nämns också möblering som element som 36 av deltagarna 
gärna vill ha mer av på det framtida torget. Det handlar särskilt om bänkar eller skönare sitt-
platser, gärna med ryggstöd. Även bord önskar sig deltagarna på torget för att kunna fika där 
i framtiden. Överlag nämns bänkar ofta i samband med att kunna titta på växtlighet (blom-
mor), vatten (fontän) eller för att kunna sitta i solen.  
Andra typer av möblering som önskas är cykelställ (5 deltagare) samt papperskorgar/askkop-
par för att kunna hålla torget rent.  
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20 deltagare önskar sig en fontän på torget i framtiden. De flesta vill kunna titta på fontänen 
men det finns även önskemål om att kunna känna och uppleva vattnet, exempelvis ska fontä-
nen vara utformad så att ”barnen kan doppa fötterna i”. 
Flera deltagare (16) önskar sig att torget i framtiden ska vara bättre upplyst. Många anger att 
detta är för att skapa ett tryggare torg: ”att det på kvällarna ska vara ordentligt upplyst kom-
mer göra att området upplevs mer tryggt”, ”bra belysning kvällstid så det känns säkert att vis-
tas, röra sig på torget.” 
Torget ska också vara stort önskar sig sex personer, för att kunna inrymma olika typer av ak-
tiviteter och funktioner, exempelvis torghandel, sociala ytor för umgänge. En person tycker 
att det ” Vore trevlig om det [torget] fick utformning av en piazza”. 
Sammanhängande med det är att många av deltagarna (17) önskar sig en uteservering på det 
framtida torget.  
Andra affärer och restauranger som önskas ska finnas på det framtida torget är en pizzeria, 
ett kafé, torghandel, en glassbar, kiosken, ett bibliotek med läxrum, samt generellt mer affärer 
och butiker.  
Även gratis WiFi önskar en deltagare sig på torget.   
Många (28), fram för allt barn, önskar sig en lekplats på det framtida torget. Att kunna spela 
fotboll samt kunna cykla och åka skateboard önskar sig barnen: ” Jag vill att det ska vara lite 
blommor 2 ramper och en liten glassbar.” 
Även föräldrar önskar sig en liten lekplats för småbarn på torget: ”en rolig lekpark eller iaf en 
liten så barnfamiljer kan hänga där om den stora är full.” 
- ”Det som nämns ovan som förslag tycker jag vore trevligt. Lekområde finns ju dock 

ovanför så enbart något för de yngsta barnen kan finnas här.” 
- ”Bra om det blir en trevlig utemiljö där alla åldrar kan vara t ex uteservering, lekpark eller 

paddel” 
 
Tre personer vill att inga bilar finns på det framtida torget samt att parkeringen minskat. Två 
deltagare vill kunna köra och parkera på torget i framtiden för att handla vid torget (pizzeria 
och kafé).  
 
Fråga 11: Vad tror du, vilka kommer att använda torget mest i framtiden? 
Denna fråga ställdes till alla deltagare oavsett vilka referensfrågor de tidigare har svarat på. 
Det var möjligt att ange multipla svar, alltså flera svar samtidigt, i denna fråga.  
Av alla deltagare har 43 personer (37,72%) angett att de tror att de själva kommer att an-
vända torget mest. 73 personer (motsvarande 64,04%) tror att barn kommer att använda tor-
get mest. Majoriteten av deltagarna (69,3 % motsvarande 79 personer) tror att ungdomar 
kommer att använda torget mest i framtiden  
De flesta deltagarna i enkätundersökningen tror att fram för allt barn 0-17 år kommer att an-
vända torget i framtiden. 
Ca. 40% av deltagarna tror att vuxna personer och ca. 36% tror att pensionärer specifikt 
kommer att använda torget. 22 deltagare har svarat att de tror att bl.a. torghandlare kommer 
att använda torget mest. 15 personer motsvarande ca.13% av deltagarna har svarat ”annat”.  
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Analys 
Samtliga svaren har sammanställts och analyserats genom att omvandla deltagarnas återkom-
mande svar till teman/aspekter som relaterar till detaljplaneförslaget och stadsplanering. 
Analysen redovisas utifrån frågorna i enkäten. För att lyfta barn- och jämställdhetsperspekti-
vet redovisas svaren även utifrån deltagarnas ålder och angiven könsidentitet. 
 
 
Fråga 1: Bor du i Skogsängen? 
Majoriteten av deltagarna (73 personer motsvarande 64%) svarade att de inte bor i Skogs-
ängen. Detta trots att enkäten spreds främst i Skogsängsområdet (i verksamheter kopplat till 
barn, i hyresbostadshus). Den digitala spridningen av enkäten skedde via Kommunens face-
booksida där inlägget riktades mot Skogsängsborna samt personer som bor inom en radie på 
1 km runt Skogsängstorget för att fånga upp invånare som passerar torget. Även på exploa-
törens, Kommunfastigheters, facebooksida annonserades enkäten. 
 
Fråga 2: Ålder? 
Drygt hälften av deltagarna (47,37% respektive 54 personer) är barn mellan 0-13 år. Denna 
åldersgrupps höga representation bland deltagarna kan förklaras med att barn som går i 
Skogsängsskolan, har deltagit i enkätundersökningen som en del av lektionerna om demo-
krati och deltagande. 
Lägsta andelen (1,75% respektive 2 personer) utgörs av deltagare i åldersgruppen 14-17 år. 
En möjlig förklaring till den låga andelen är att tonåringar inte kunde nås ut till med enkäten i 
samma utsträckning då de går i olika skolor som inte har en lika stark koppling till området 
Skogsängen utan exempelvis ligger inom Eskilstuna centrum.  
En annan faktor som möjligtvis kan ha påverkat tonåringars delaktighet negativt är att ung-
domsverksamhetens Unga Örnars lokaler i Skogsängen var stängda under enkättiden på 
grund av den pågående covid-19 pandemin. Planavdelningen har tidigare genomfört en dia-
log med unga örnar inom detaljplaneprojektet för Hövdingen 1 m.fl.  
Åldersgruppen 18-39 år utgör den näst största deltagargruppen med 30 personer respektive 
26,32%. Därefter ligger åldersgruppen 40-64 år med 23 deltagare respektive 20,18%. Dessa 
två åldersgrupper uppmärksammades via affischer i Kommunfastigheternas hyresbostadshus 
och facebook-inlägg. Deltagare i dessa åldersgrupper vars barn går i Kälkbacksvägens för-
skola har även fått information om enkäten via flyers som delades ut på förskolan. Deltagare 
vars barn går i skogsängsskolan informerades om enkäten även via V-klass, en digital platt-
form som Skogsängsskolan använder sig av för att skicka ut information till vårdnadshavare.  
I åldersgruppen 65+ år har 5 personer deltagit i enkätundersökningen. Denna åldersgrupp 
utgör 4,39% av deltagarna och uppmärksammades troligtvis främst via affischer i Kommun-
fastigheternas hyresbostadshus och facebook-inlägg. 
Totalt sett utgör barn (0-17 år) mer än hälften av deltagarna (56 personer). 44 personer som 
har deltagit i enkätundersökningen är vuxna (18+ år). Enkätsvaren påvisar därför tydligt bar-
nens perspektiv på sina livs- och lekmiljö i den nära omgivningen till bostaden och skolan. 
 
Fråga 3: Jag är … (fråga kom könsidentitet) 
I Sverige finns två juridiska kön: kvinna och man. För att även fånga upp andra könsidentite-
ter kunde deltagarna även ange ”annat/vill ej uppge”.  
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Cirka två tredjedelar av deltagarna identifierar sig som flicka/kvinna (ca. 62% respektive 71 
personer). En tredjedel av deltagarna identifierar sig som pojke/man (ca. 33% respektive 38 
personer) Deltagare som har angett ”annat/vill ej uppge” utgör 4,39% av deltagarna motsva-
rande 5 personer. 
Iögonfallande är att andelen personer som identifierar sig som kvinnor utgör majoriteten av 
deltagarna i denna digitala enkät-undersökning. Jämfört med kommunens statistik från sam-
rådsmöten och inkomna synpunkter vid samråd och/eller granskning utgör personer som 
identifierar sig som kvinna minoriteten och brukar oftast ligga under eller runt 50% av delta-
garna/sakägare. Ur jämställdhetsperspektiv visar den höga andelen av deltagarna i denna en-
kät som identifierar sig som kvinnor som mycket positivt. Statistiskt sett deltar fler kvinnor 
än män i enkätundersökningar. Detta gäller även digitala enkäter. Därför går det att dra slut-
satsen att fler flickor/kvinnor än pojkar/män har kunnat göra sin röst, sina åsikter och syn-
punkter om Skogsängstorget hörd genom den digitala enkäten.  
 
Fråga 4: Använder du torget idag? 
Mer än hälften av deltagarna, 63 personer motsvarande 55,26% av deltagarna, använder inte 
torget idag jämfört med 51 personer (44,74%) som använder torget idag. Att majoriteten av 
deltagarna inte använder torget idag kan bero på flera orsaker. Exempelvis kan en orsak vara 
att många utav deltagarna (64,04%, se fråga 1: Bor du i Skogsängen?) inte bor i Skogsängen 
och därför inte rör sig på/över torget. Andra faktorer som leder till att Skogsängstorget inte 
används av deltagarna i enkätundersökningen kan vara torgets beskaffenhet/gestaltning idag. 
De kommande svaren ger en bättre inblick i varför Skogsängstorget (inte) används idag. Re-
sultaten från fråga 4: behöver därför läsas ihop med och tolkas utifrån de övriga enkätsvaren 
för att förstå helheten och underliggande orsaker.  
 
39 personer som identifierar sig som flicka/kvinna använder torget idag, varav 17 är barn 
mellan 0-17 år. Totalt 34 personer som identifierar sig som flicka/kvinna använder inte tor-
get idag, däribland 9 flickor mellan 0-17 år. 
Av personerna som identifierar sig som man/pojke använder 8 barn mellan 0-17 år torget, 
över 18 år är det 4 som använder torget.  26 personer som identifierar sig som man/pojke 
använder inte torget idag, varav 18 är under 18 år.  
 
Iögonfallande är att fler kvinnor/flickor än män/pojkar använder torget idag. En möjlig för-
klaring till detta ger svaren på de kommande frågorna.   
 
Fråga 5: Hur använder du torget idag? (vid svar ”ja” på frågan ”Använder du torget 
idag?”) 
Av 51 personer som har svarat ”ja” på frågan ”Använder du torget idag?” identifierar sig 39 
deltagare som flicka/kvinna, 22 som pojke/man och en person svarade annat/vill ej uppge.  
 
Majoriteten av deltagarna använder torget i samband med mobilitet: de går eller cyklar ige-
nom torget. Torget korsars på väg till andra målpunkter i området, exempelvis hemmet, sko-
lan eller busshållplatsen.  
Få personer uppehåller sig på/vid torget under längre stunder där de sitter ner eller stannar. 
Två personer har angett att de brukar sitta på torget – antingen för att titta på blommor eller 
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för att äta glass som köptes på kiosken eller konsum i närheten. Några deltagare svarade att 
de har umgåtts med kompisar på torget, att de brukar ”hänga där”. 
Flera deltagare handlar  i affärerna och restaurangerna kring torget. Kiosken nämns återkom-
mande – särskilt av barn som brukar handla där. 
Torget används också som parkeringsplats för både cykel och bil. Två deltagare svarade att 
de brukar parkera på torget korta stunder för att ”hälsa på vänner” eller ”besöka cafét re-
spektive pizzerian för avhämtning”. Även här används torget inte som en mötesplats utan 
som en trafiknod/parkeringsplats för korta vistelser.  
 
Svaren visar att barn brukar använda torget främst som en del av sina skolvägar, antingen gå-
endes eller cyklandes.  
Fler kvinnor än män (18+ år) använder torget idag. Förutom att de använder torget som pas-
sage (gåendes eller cyklandes) nämner kvinnor i denna åldersgrupp att de ”vistas” på torget, 
eller ”sitta och titta”. 
Män 18+: handlar på torget, korsar torget, parkera korta stunder. 
 
Utifrån svaren kan slutsatsen dras att torget saknar uppehållskvalitet som bjuder in 
till att stanna och vistas på torget under längre stunder. Deltagarna använder torget 
främst som en passage till och från olika målpunkter i området, exempelvis hemmet, 
skolan, busshållplatsen eller för att gå till Vilsta. Många barn korsar torget på väg till 
skolan. Deltagarna ”är” på torget och använder torget på grund av olika funktioner 
som finns vid torget, exempelvis affärer, restauranger men främst kiosken. Befintliga 
verksamheter runt torget skapar målpunkter och anledningar för deltagarna att 
handla vid torget, särskilt kiosken. Utöver det används torget snarare som en pas-
sage/ett stråk att ta sig genom än en plats att stanna på. 
 
 
Fråga 6: Jag använder inte torget för att (vid svar ”nej” på frågan ”Använder du tor-
get idag?”) 
Frågan var en så kallad referensfråga som ställdes till deltagare som svarade ”nej” på förgå-
ende fråga om ”Använder du torget idag?”. Av 63 personer som har svarat ”nej” på frågan 
”Använder du torget idag?” identifierar sig 43 personer som flicka/kvinna och 16 som 
pojke/man. Fyra personer angav ”annat/vill ej uppge”.  
 
16 av de 63 deltagarna har angett att de inte längre bor i området och därför inte använder 
torget idag. Fyra personer svarade att de inte vet varför de inte använder torget idag och fem 
personer svarade att de inte använder torget överhuvudtaget. 
 
Av de resterande 38 deltagarna svarade de flesta att de inte använder torget då det är en ”väl-
digt tråkig och kal miljö” som upplevs som parkeringsplats där bilar kör för fort. Torget be-
skrivs också som ”inte tillräckligt intressant”, ”inte lockande”, ”inte attraktivt”. 
Majoriteten av deltagarna saknar funktioner på torget. En person beskriver exempelvis att 
”Det finns inget att göra där och det är ingen trevlig miljö att vistas i.” – en känsla och upp-
fattning som flera av deltagarna uttrycker.  
Andra använder inte torget då ”Det nästan enbart består av en parkering och en rondell. Inte 
särskilt trevligt, eller inspirerande.”. Flera deltagare har upplevt att bilar kör för fort på torget 
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vilket skapar otrygghet: ”Jag går igenom torget i bland. Jag använder inte torget för att jag 
tycker det känns otryggt. På grund av bilar och att vissa inte följer trafik regler. Kör för fort 
eller åt fel håll.” 
Utöver fortkörning upplevs torget som otryggt på grund av andra personer som vistas där 
och kriminella handlingar som drogförsäljning som anges pågår på torget.  
Flera svarar att torget används mest som en passage man går eller cyklar igenom för att ta sig 
till andra platser inom området, till parkeringen eller busshållplatsen.  
Tre utav svaren har inte analyserats närmare de kopplingen till frågan har varit oklar.  
 
Iögonfallande är att svaren skiljer sig utifrån åldersgrupp och könsidentitet:  
Av de 0-13 åriga barnen som identifierar sig som flicka/kvinna tycker de flesta att torget är 
tråkigt och använder det mest som passage för att ta sig till skolan/till bussen/hem. I samma 
åldersgrupp svarar de flesta barn som identifierar sig som pojkar/man att de inte bor 
här/inte använder torget.  
Kvinnor över 18 år upplever torget som otryggt på grund av att bilar kör för fort. De tycker 
att det inte finns något att göra på torget, att platsen inte är intressant. Några använder torget 
som passage till affärer, bilparkering. Platsen uppfattas som ”kal miljö”, ”öde och trist” med 
mycket betong.  
Män över 18 år ange som orsak otrygghet, därför använder de inte torget. Det kan handla 
om drogförsäljning, ”stökiga” ungdomar eller andra personer.  
 
Utifrån svaren kan slutsatsen dras att torget upplevs som tråkigt i och med att det 
saknar funktioner och aktiviteter som bjuder in till att vistas på torget under längre 
stunder. Torget upplevs också som ”kal miljö” med mycket ”betong”, varför slutsat-
sen kan dras att torgets gestaltning idag inte bidrar till uppehållskvaliteter och vis-
telse. Utöver det används torget snarare som en passage/ett stråk att ta sig genom än 
en plats att stanna på. Torget upplevs också som otryggt på grund av trafiksituat-
ionen (fortkörning, stora parkeringsytor, rondellen på torget) samt på grund av att 
andra personer vistas där och kriminella handlingar.  
 
 
Fråga 7: Vad är bra med torget idag? (vid svar ”ja” på frågan ”Använder du torget 
idag?”) 
Svaren på frågan om ”Vad är bra med torget idag” varierar. Av 51 personer är det sex perso-
ner som har svarat ”vet inte” på frågan. Nio personer tycker att ”inget” är bra med torget 
som det är idag. 
 
Positiva aspekter som nämns syftar på torgets utformning och storlek. Troget anses vara till-
räckligt stort för att gå och cykla där. Att torget är ”öppet” uppskattas av två personer. Tre 
personer nämner specifikt sittplatserna (bänkarna på torget) som en positiv aspekt. Även den 
vita muren bakom kiosken nämns – antagligen i syfte som sittplats (tolkas utifrån svar på 
andra frågor i enkäten).  
Medan en deltagare tycker att utbudet av affärer runt torget är dåligt uppskattar 4 personer 
torget för affärerna och pizzerian särskilt kiosken som finns vid torget nämns flera gånger.  
Fyra personer har angett att kunna vara och umgås med sina vänner på torget är positivt med 
torget idag. Utifrån svaren på frågan ”Hur använder du torget idag?” kan dock slutsatsen 
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dras att möjligheten till umgänge och sociala interaktioner uppskattas men att inte många an-
vänder torget på detta sätt idag. 
Flera personer, fram för allt barn, uppskattar också den nya lekparken i anslutning till torget  
Inom kategorin ”trafik” finns olika åsikter. En person tycker att torget är bra idag för att det 
”inte finns så många bilar på torget” medans en annan person svarade: ”Ärligt talat så ser jag 
det inte ens som ett torg. I mitt huvud är det bara parkering och massa tom yta.” Även åsik-
terna om parkeringen är ambivalent då andra uppskattar möjligheten att kunna parkera på 
torget.  
 
Flickor mellan 0-17 år uppskattar bänkarna och den vita muren (sittplatser) vid torget samt 
att kunna hänga där med vänner och handla på kiosken. Pojkar mellan 0-17 år tycker om att 
torget är tillräckligt stort för att kunna cykla. Generellt svarar många barn att det är ”inget” 
som är bra med torget. Att vara i den nya lekparken samt den vita muren (sittplatser) vid tor-
get uppskattas. 
Även många av kvinnorna mellan 18-64 år svarar ”inget” på frågan ”Vad är bra med torget”. 
Några tycker om att det är stort/öppet, samt att det finns många sittplatser respektive bän-
kar. Män mellan 18-64 år har delade åsikter. Medans en uppskattar sittplatserna för att kunna 
vila en stund, gillar en andra parkeringsmöjligheterna. En annan upplever torget inte som 
torg utan som stor parkeringsyta. Kiosken och gräsplanen samt hinderbanan uppskattas, men 
det saknas flera affärer. Personer som är 65 år eller äldre uppskattar att torget är tillgängligt 
samt utsmyckningen och aktiviteterna på torget. 
 
Utifrån svaren kan slutsatsen dras att torget har en bra storlek för de funktioner som 
finns där idag, främst för att kunna röra sig bra igenom torget. Pizzerian och kiosken 
uppskattas av deltagarna men många önskar sig flera butiker och affärer i framtiden.  
Många deltagare uppskattar möjligheten att kunna använda torget som en social 
plats, en mötesplats, dock används torget inte på det sättet idag. I framtiden borde 
de sociala funktionerna på torget stärkas.  
Angående trafiken är det viktigt att bibehålla trafiksepareringen på det framtida tor-
get. Då möjligheten till att kunna parkera korta stunder uppskattas bör även möjlig-
heten till korttidsparkeringen finnas fortsättningsvis. Dock ska torgets upplevelse 
ändras från att vara en trafikplats till att vara en vistelseyta och mötesplats som är bil-
fri.  
 
Fråga 8: Vad är inte bra med torget idag? (vid svar ”ja” på frågan ”Använder du tor-
get idag?”) 
Frågan var en så kallad referensfråga som ställdes till deltagare som svarade ”ja” på förgående 
fråga om ”Använder du torget idag?”. Totalt har 51 personer svarat på denna fråga. 
 
De flesta deltagarna upplever torget som en tråkig och otrygg bilmiljö. De saknar ett mer va-
rierat utbud av olika affärer och verksamheter. 
Några deltagare tycker att torget är för litet, en icke yta, stor asfaltsyta, dålig utnyttjad yta. 
Otydliga gränser mellan torgyta och körbana ger oklara förhållanden och gör torget otryggt 
idag.  
Otryggheten uppstår också genom fortkörning och parkeringsytorna intill torget. Att vissa 
personer vistas på torget och att det är många främlingar skapar också otrygg- och osäkerhet. 
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Torget upplevs som ”osäkert”, ”ofräscht”, ”dammigt”, ”kallt” och ”smutsigt”. Flera önskar 
sig växter då: ” Mera växter skulle göra det [torget] mysigt.” 
Sex personer tycker att inget är dåligt med torget som det är idag, ytterligare sex personer har 
svarat ”vet ej”. 
 
Flickor mellan 0-17 år använder inte torget på grund av att det kör många bilar där vilket 
känns osäkert/otryggt. Otrygghet upplevs också då främlingar och vuxna som dricker vistas 
på torget.  
Pojkar mellan 0-17 tycker att det är dåligt att så många bilar åker vid torget och att det inte 
finns en lekplats vid torget. Flera av pojkarna svarar att ”inget” är dåligt med torget. 
Flera barn upplever torget som smutsigt och osäker.  
Kvinnor mellan 18-64 år tycker att torget är otryggt på grund av bilar som kör där, att torget 
är mörkt och att de känner sig otrygga i tonåringars närvaro på torget. Torget upplevs som 
tråkigt, kallt, dammigt, smutsigt och det saknas ett bibliotek och kafé. Mer växter skulle vara 
bra anger denna deltagargrupp.  
Män mellan 18-64 tycker att torget är tråkigt: det finns inget att göra och ointressanta verk-
samheter. Torget känns lite för kallt utan växter och biltrafiken uppskattas inte. 
Deltagare som är 65 + tycker att utbudet av verksamheter runt torget är dåligt och att torget i 
sig är en dåligt utnyttjad yta. Den åldersgruppen tycker också att man stannar sällan upp vid 
torget.  
 
Sammanfattningsvis tycker deltagarna att torget är tråkigt. Barn, och kvinnor känner 
sig otrygga på torget idag på grund av biltrafiken. Dålig belysning, och andra perso-
ner (främlingar, vuxna som dricker) som vistas på torget skapar också otrygghet. 
Män upplever torget främst som en tråkig plats med ointressanta verksamheter.  
Torget upplevs som kalt, smutsig, dammig vilket gör att torget saknar uppehållskva-
lité.  
 
Fråga 9: Vad vill du kunna göra på torget i framtiden? 
Denna fråga ställdes till alla deltagare oavsett vilka referensfrågor de tidigare har svarat på. 
Från fråga 9 är alla kommande frågorna desamma.  
71 personer som svarade på denna fråga identifierade sig som flicka/kvinna, 38 som 
pojke/man och 5 som ”annat/vill ej uppge”. Bland de som identifierar sig som flicka/kvinna 
är 26 deltagare under 18 år, och 45 över 18 år. Bland de deltagare som identifierar sig som 
pojke/man är 12 personer över 18 år, de övriga 26 personerna är yngre än 18 år.  
 
Enkätsvaren visar tydligt att deltagarna vill kunna använda torget året runt med olika årstids-
anpassade aktiviteter som, exempelvis odling och blomarrangemang på sommaren och skrid-
skoåkning på vintertid.  
Många önskar sig att torget blir mer levande genom olika typer av verksamheter och aktivite-
ter/funktioner på torget. Exempelvis nämns önskemål om torghandel, flera verksamheter 
och ett kafé. 
De flesta vill kunna vara aktiva på torget och använda det för att t.ex. dansa, cykla, åka skrid-
skor. Att ha mer växtligheter och att kunna odla är ytterligare önskemål.  
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Barn vill kunna leka mer och föräldrar önskar sig en kombination av lek- och vistelseytor, ex-
empelvis ett kafé där föräldrar kan ”hänga” medan barnen leker och där man har uppsikt 
över barnen.  
Många av deltagarna vill kunna ”hänga” på torget tillsammans med andra, att kunna umgås 
med kompisar. Deltagarna önskar sig att torget blir en plats för sociala aktiviteter. 
För att kunna umgås och fika med andra, kunna sitta vid torget i framtiden önskar sig flera 
bänkar och bord. En aspekt som nämns är en bättre belysning för att öka tryggheten på tor-
get. 
Åsikterna kring trafik och parkering går isär. Medan tre personer önskar sig ett bilfritt torg, 
vill två personer kunna köra bil vid torget i framtiden. En person vill kunna parkera bilen på 
torget i fortsättningen. Att fortfarande kunna cykla på torget nämns också. 
 
Att hänga med kompisar, dansa, leka, åka skridskor och cykla är aktiviteter som flickor mel-
lan 0-17 vill kunna göra på torget i framtiden. Pojkar i samma ålder vill kunna åka kickbike 
ramper, och skridskor, springa runt, ”hänga”, och leka på torget. 
Kvinnor mellan 18-64 år önskar sig att kunna handla, hänga/umgås, leka, cykla, fika, sitta 
och åka skridskor på torget. De önskar sig också torghandel och en samlingsplats.  
Män mellan 18-64 år vill också kunna ”hänga” på torget, sitter på kafé, fika, leka och handla. 
Personer som är 65 år och äldre vill kunna ha kulturaktiviteter på torget, samvara med andra, 
åka skridskor samt vill ha bord och bänkar samt ett fik på torget. 
 
Nio personer svarade ”vet ej”. Åtta svar har kategoriserats som ”övrigt” då de inte kunde 
sammanställas till enskilda kategorier som knyter an till frågan.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att båda barn och vuxna önskar sig att torget utveck-
las till en social plats för umgänge med andra. Antingen i form av lek, eller för att 
kunna ”hänga” eller fika med vänner. Vuxna personer lyfter också att det vore trev-
ligt om föräldrar kunde fika på torget medan barnen kan leka där – att har bra upp-
sikt är viktigt.  
Vuxna personer nämner också att de gärna vill kunna handla på torget, både i form 
av torghandel samt i butiker runt torget. Även andra verksamheter efterfrågas. Barn 
nämner Kiosk som ett önskemål avseende kommande verksamheter. I framtiden vill 
barn också kunna leka på torget. 
 
Fråga 10: Hur vill du att torget ska se ut i framtiden? 
Denna fråga ställdes till alla deltagare oavsett vilka referensfrågor de tidigare har svarat på. 
Från fråga 9 är alla kommande frågorna desamma. 71 personer som svarade på denna fråga 
identifierade sig som flicka/kvinna, 38 som pojke/man och 5 som ”annat/vill ej uppge”.  
Bland de som identifierar sig som flicka/kvinna är 26 deltagare under 18 år, och 45 över 18 
år. Bland de deltagare som identifierar sig som pojke/man är 12 personer över 18 år, de öv-
riga 26 personerna är yngre än 18 år. 
 
Majoriteten av deltagarna vill att torget ska bli grönare. Både träd och blommor skulle göra 
torget mycket trevligare och ”mysigare” som många beskriver. Inslag med vatten i form av 
en fontän önskar sig många utav deltagarna: ”En fontän som barnen kan doppa fötterna i, 
grönska i form av vackra blommande träd”. 
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Många vill ha flera sittplatser i form av bänkar (dels med ryggstöd) och bord. Flera önskar sig 
cykelställ och papperskorgar så att torget kan hållas rent.  
Att kunna fika på torget vill deltagarna kunna göra i framtiden. Vissa svar lämnar det öppet 
om man vill ha ett fikaställe eller om man vill kunna ta/köpa med sig fika och sitta på torget. 
Andra önskar sig ett litet kafé/fik och uteservering.  
Generellt vill många gärna kunna handla på torget i framtiden. Deltagarna önskar sig flera 
butiker, restauranger och torghandel. Andra verksamheter som t.ex. bibliotek nämns också.  
Många svarar att de önskar sig en lekplats på torget – trots att det finns befintliga och ny-
byggda lekplatser i närheten. På torget skulle fram för allt lekplatser för mindre barn passar 
bra, enligt några av deltagarna. Några utav barnen önskar sig också att det fanns ramper på 
torget i framtiden för att kunna åka kickbike.  
Torget skulle bli tryggare om det var bättre upplyst – något som flera önskar sig. 
Svaren som syftar på trafik och parkering var ambivalenta. En del av deltagarna vill kunna 
parkera vid torget korta stunder för att kunna handla/hämta mat. Andra vill ha en bättre par-
kering. De flesta vill att parkeringen minskas eller tas bort.   
 
Under kategorien ”övrigt” har flera svar sammanställt som inte kunde kategoriseras i en egen 
grupp. Bland de svaren fanns önskemål om att torget ska bli mer ”fantasifullt” i framtiden. 
En person vill ha musik på torget i framtiden, andra har svarat att man önskar sig en scen 
och wifi.  
Av 114 personer har 11 personer svarat ”vet ej”. 
 
 
Både flickor och killar mellan 0-17 år vill att torget ska vara en lekplats i framtiden. De vill 
kunna åka skridskor och önskar sig bänkar. Flickor vill också att det ska finnas flera cykelställ 
och affärer, medan killar vill ha mer blommor, rampor och stenar i mitten.  
Kvinnor mellan 18-64 år föreställer sig det framtida torget med mer växter, sittplatser, sociala 
ytor, blommor, fontän, uteservering, bättre belysning, ingen parkering, bord och cykelställ. 
Män i samma åldersgrupp önskar att torget ska ha mera träd, blommor, bänkar, fontän, 
hänga, fika, flera butiker, uteserveringar/fik, lek, bättre parkeringsplatser. 
Kvinnor som är 65 år och äldre ser ett torg med blommor, träd, bänkar med ryggstöd, serve-
ring, torghandel, skräpkorgar fram för sig i framtiden. Män som är äldre än 65 år vill att tor-
get ska få en bättre belysning och yta för marknad i framtiden. 
 
Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att majoriteten av deltagarna vill att torget 
ska bli grönare i framtiden. De flesta önskar sig (blommande) träd som ger skugga, 
blommor i form av blomarrangemang men även möjligheten till att kunna odla 
nämns. Även inslag av vatten i form av en fontän och flera sittplatser i form av bänkar 
med ryggstöd samt mer okonventionella sittplatser som ”den vita muren bakom kios-
ken” önskar sig många av deltagarna. Flera funktioner i form av handel och fika vill 
många av deltagarna ser mer av vid det framtida torget.  
Läser man mellan raden så nämner deltagarna aspekter – både angående gestaltning 
och funktioner/aktiviteter – som bidrar till ett mer levande och attraktivt torg genom 
att uppehållskvalitén ökar. Därutöver ska torget förutom att bli ett stadsdelscentrum 
med affärer och restauranger också bli en social och mötesplats. Det är viktigt att tor-
get utformas och gestaltas på ett sätt som upplevs som tryggt – dels genom bättre be-
lysning, dels genom tydligare trafikseparering och hastighetsbegränsning. 
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Fråga 11: Vad tror du, vilka kommer att använda torget mest i framtiden? 
Denna fråga ställdes till alla deltagare oavsett vilka referensfrågor de tidigare har svarat på. 
Från fråga 9 är alla följande frågorna desamma. 
Svaren har sammanställts och analyserats genom att omvandla deltagarnas återkommande 
svar till teman/aspekter som relaterar till Skogsängstorget.  
Det var möjligt att ange flera svar.  
Av alla deltagare har 43 personer (37,72%) angett att de tror att de själva kommer att an-
vända torget mest. Denna siffra är lägre jämfört med antalet personer som använder torget 
idag (51 personer motsvarande 44,74%).  
73 personer (motsvarande 64,04%) tror att barn kommer att använda torget mest. Denna an-
del är något högre än andelen barn som deltagit i enkätundersökningen (47,37%).  
Iögonfallande är att majoriteten av deltagarna (69,3 % motsvarande 79 personer) tror att 
ungdomar kommer att använda torget mest i framtiden samtidigt som barn mellan 14-17 år 
är den gruppen med längst andel deltagare i denna enkätundersökningen. De flesta delta-
garna i enkätundersökningen tror att fram för allt barn 0-17 år kommer att använda torget i 
framtiden. Dessa resultat är möjligtvis en återspegling av dagens situation där barn och ung-
domar använder torget mest eller är den åldersgruppen som är mest synlig på torget. 
Ca. 40% av deltagarna tror att vuxna personer och ca. 36% tror att pensionärer specifikt 
kommer att använda torget. 22 deltagare har svarat att de tror att bl.a. torghandlare kommer 
att använda torget mest. 15 personer motsvarande ca.13% av deltagarna har svarat ”annat”.  
 

Slutsats inför kommande detaljplanearbete & torgets framtida ge-
staltning 

Mer än hälften av deltagarna, 63 personer motsvarande 55,26% av deltagarna, använder inte 
torget idag jämfört med 51 personer (44,74%) som använder torget idag. Att majoriteten av 
deltagarna inte använder torget idag kan bero på flera anledningar.  
En orsak är att majoriteten av deltagarna (73 personer motsvarande 64%) som svarade på en-
käten inte bor i Skogsängen och därför inte använder torget. Samtidigt finns personer som 
arbetar i Skogsängen och korsar torget på väg från parkeringsytan till jobbet.  
Att Skogsängsborna inte använder torget beror på att torget upplevs som ”väldigt tråkig och 
kal miljö”. Andra upplever torget som en parkeringsplats där bilar kör för fort. Torget besk-
rivs också som ”inte tillräckligt intressant”, ”inte lockande”, ”inte attraktivt”. 
Många av deltagarna använder inte Skogsängstorget då det ”finns inget att göra där” – det 
saknas funktioner på torget. En person beskriver att ”Det finns inget att göra där och det är 
ingen trevlig miljö att vistas i.” – en känsla och uppfattning som flera av deltagarna uttrycker. 
Deltagarna använder på torget på grund av olika funktioner som finns vid torget, t.ex. att 
handla på olika affärer, restauranger eller kiosken. De befintliga verksamheterna runt torget 
skapa målpunkter och anledningar för deltagarna att använda torget. 
Utifrån svaren kan slutsatsen dras att torget saknar uppehållskvalitet som bjuder in till att 
stanna och vistas på torget under längre stunder.  
De flesta deltagarna – både Skogsängsborna och personer som inte bor i Skogsängen – an-
vänder torget främst som stråk eller passage för att komma till andra målpunkter i området. 
Barn korsar torget på väg till skolan/hem, på väg till busshållplatsen. Deltagarna cyklar också 
över torget.  
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Enkätsvaren visar också att fler kvinnor/flickor än män/pojkar använder torget. Statistiskt 
sett använder kvinnor/flickor i större utsträckning hållbara trafikslag så som gå, cykla eller 
kollektivtrafik för att ta sig runt1. Detta skulle kunna vara en förklaring till att torget, som 
passage, används av många kvinnor/flickor för att ta sig runt inom området. 
 
För att torget ska få en bättre uppehållkvalité i framtiden, bli en levande och attraktiv mötes-
plats där Skogsängsborna och besökare vill vistas och umgås, behöver torget bli mer tryggt 
och trafiksäkert. Flera funktioner, aktiviteter, verksamheter, butiker och affärer behöver till-
skapas kring torget. Det är mycket viktigt att i torgets programmering och gestaltning ta hän-
syn till synpunkterna, inspelet och önskemålen från denna dialog. Enkätsvaren ska också bi-
dra som ett underlag till detaljplanen för Hövdingen 1 m.fl. där torget ingår i. Bl.a. gäller 
detta placeringen utav byggnader kring torget, markanvändningar och trafiklösningar.  
Följande rubriker ger inspel till framtagandet av detaljplanen samt torgets projektering och 
gestaltning.  
 
 
Inspel till detaljplanen – strukturgivande aspekter 
Nedan har deltagarnas svar och önskemål sammanfattats utifrån strukturgivande aspekter. 
Svaren har inte tolkats eller filtrerats utifrån deras genomförbarhet utan de har punktats upp 
som ett inspel till detaljplanen. Avvägningar om önskemålen går att genomföra i detaljplanen 
göras i detaljplaneprocessen. 
 
Torgets storlek 

• Torgets storlek bör vara större i framtiden för att inrymma flera, efterfrågade funkt-
ioner och aktiviteter, exempelvis uteservering, fontän, ytor för att sitta och vistas 
mm. 

• Torget bör vara öppet.  
 
Torget som allmän plats 

• Torget bör planläggas som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap för att 
torget ska vara tillgängligt för allmänheten. Detta för att kunna ”hänga” och umgås 
på torget tillsammans med andra utan att behöva konsumera något.  

 
Verksamheter i bottenvåning 

• Bebyggelse runt torget bör planläggas som C – Centrumverksamhet (alt. BC för Bo-
städer och Centrumverksamhet) för att tillåta flera olika typer av verksamheter. 
Detta för att fler önskar sig ett mer levande torg med flera butiker, affärer och andra 
verksamheter.  

• Eventuellt bör en precisering om att verksamheter ska finnas i bottenvåningen (C1) 
göras. 

 
1 Vinnova – Sveriges Innovationsmyndighet. Rapport VR 2020:05. Tillgänglig via: https://www.vin-
nova.se/contentassets/70704ea8651b4b899c9192eb474fcfdd/vr20-05rapport_jamstalld-
het_och_transportsystemet1.pdf. Senast hämtat [2021-04-14] 

https://www.vinnova.se/contentassets/70704ea8651b4b899c9192eb474fcfdd/vr20-05rapport_jamstalldhet_och_transportsystemet1.pdf
https://www.vinnova.se/contentassets/70704ea8651b4b899c9192eb474fcfdd/vr20-05rapport_jamstalldhet_och_transportsystemet1.pdf
https://www.vinnova.se/contentassets/70704ea8651b4b899c9192eb474fcfdd/vr20-05rapport_jamstalldhet_och_transportsystemet1.pdf
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• En annan precisering som kan göras är att bottenvåningen inte bör ha en sluten fa-
sad mot torget (genom exempelvis en f-bestämmelse) för att torget ska vara mer le-
vande. 

 
Trygghet 

• Bebyggelsen runt torget bör bidra till att torget känns öppet och att man kan ser allt  
• För att skapa fler ”ögon på gatan”, dvs. skapa förutsättningar som gör att fler män-

niskor ser vad som händer, bör lägenheter i byggnaderna runt torget placeras så att 
fönster och balkonger tillåts vetta mot torget. Detta för att öka tryggheten vid troget.  

 
Trafik 

• En trafikseparering vid torget bör eftersträvas  
• Framkomligheten för fordon bör begränsas på torgytan och vistelseytor bör vara bil-

fria i den mån det är möjligt 
• Trafikytor, som exempelvis parkeringsytor och körfält, bör inte räknas som torgyta i 

framtiden då dessa inte skapar uppehållskvalitét.   
• Gång- och cykeltrafik bör prioriteras över biltrafik i de delarna där möten sker. 

Detta för att främja hållbara transporter bör gåendes och cyklisters framkomlighet 
på torget prioriteras.  

• Prioriteringen mellan fotgängare, cyklister och bilister som rör sig på torget bör vara 
tydlig.  

 
Parkering 

• Parkeringsytor bör räknas som trafikytor och tydligt avgränsas från vistelseytor och 
torgytan.  

• I framtiden bör korttidsparkering på torget fortfarande finnas i begränsat omfatt-
ning. Detta för att möjliggöra för besökare att parkera korta stunder för att handla 
eller avhämta från affärer runt torget. Torgets huvudkaraktär bör dock vara en le-
vande och attraktiv med hög uppehållskvalitét.  

 
 
Inspel till torgets gestaltning – gestaltnings- och utformningsaspekter 
Nedan har deltagarnas svar och önskemål sammanfattats utifrån gestaltnings- och utform-
nings aspekter. Svaren har inte tolkats eller filtrerats utifrån deras genomförbarhet utan de 
har punktats upp som ett inspel till torgets gestaltning, projektering och programmering. Av-
vägningar om önskemålen går att genomföra på torget göras vid torgets gestaltning, projekte-
ring och programmering. 
 
Tydligare avgränsning mellan trafik- och vistelseytor 

• En trafikseparering vid torget bör eftersträvas vilket kan skapas genom gestaltning-
selement. Framkomligheten för fordon bör begränsas på torgytan. Detta för att öka 
upphållskvalitén och tryggheten på torget. 

• Gång- och cykeltrafik bör prioriteras över biltrafik i de delarna där möten sker. 
Detta kan göras genom materialval och andra avgränsningar. Detta är särskilt viktigt 
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då torget redan idag används som passage/stråk igenom området och för att främja 
hållbara och jämställda transportsätt. 

 
Öppet och stort torg – plats till olika aktiviteter och funktioner 

• Torgets storlek bör vara större i framtiden för att kunna inrymma flera, efterfrågade 
funktioner och aktiviteter, exempelvis uteservering, fontän, ytor för att sitta och vis-
tas mm. 

• Torget bör vara öppet. 
• Ytterligare funktioner/aktiviteter och gestaltningselement som nämns i enkätsvaren 

bör tillskapas. Exempelvis vill många av deltagarna fortsättningsvis kunna vara aktiv 
på torget genom att cykla, dansa, leka, men också bara kunna vara där. Enkätsvaren 
visar tydligt att man vill kunna använda torget året runt med olika årstidsanpassade 
aktiviteter som, exempelvis odling och blomarrangemang på sommaren och skrid-
skoåkning på vintertid.  

 
Mer växter 

• Torget bör bli grönare i framtiden. Deltagarna önskar sig att torget präglas av blom-
mande träd och blommor.  

• Växter bör, utöver en prydnadsfunktion, bidra till en ökad uppehållskvalité. De kan 
med fördel placeras nära sittplatser för att skapa skugga – detta är särskilt viktigt 
med hänsyn till klimatförändringar om ett allt varmare klimat även i Sverige.  

• Vid placeringen utav träd och annan växtlighet bör även hänsyn tas till mikroklima-
tet på torget. 

• Växter bör även bidra till biologisk mångfald och ett rikare djur- och insektsliv. 
• Växter på det framtida torget bör också uppfylla en dagvattenfunktion och bidra till 

infiltration, fördröjning och rening av regnvatten. Torget bör projekteras så att vat-
ten vid ett skyfall kan ledas till blomrabatter och träd i skelettjord med hög infiltrat-
ionsförmåga för att minska stående vatten på torget.   

• Växter bör anpassas till torgets skala. Högre växter, som exempelvis träd, kan bidra 
till att bryta ner huskropparnas höjd kring torget. Höjden kan ytterligare trappas ner 
genom buskar, högre gräs och blomplanteringar 

• Blomarrangemang kan också förses med informativa skyltar i lärande syfte. Utöver 
prydnadsväxter bör undersökas om även odlingsmöjligheter kan tillskapas. Deltagare 
önskar sig möjlighet att kunna odla på torget. 

 
Vatten 

• Torget bör ha inslag av vatten, exempelvis i form av en fontän. Vatten fungerar inte 
bara som gestaltningselement utan har också en social funktion då människor dras 
till vatten och samlas där. På så sätt kan vatten, eller en fontän, skapa en mötesplats 
och plats för samvaro. 

• Vattnet bör vara och kännas tillgängligt. Det är positivt om möjlighet till interaktion 
med vattnet, genom att exempelvis kunna doppa fötterna, sitta vid bassängen (bre-
dare kant) och känna på vattnet, finns. 

• Med fördel kan en fontän eller vattenbassäng anpassas så att den även går att an-
vända under kallare perioder, exempelvis som skridskobana på vintertid.  
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Sittmöjligheter – bänkar mm. 
• På det framtida torget bör det finnas många sittmöjligheter – i form av bänkar eller

mer okonventionella och spontana sittplatser som murar. Detta för att skapa förut-
sättningar till ett socialt framtida torg där invånare kan ”hänga, mötas och umgås
med andra.

• Sittmöjligheterna bör vara placerade på ett sätt som ökar uppehållstiden på torget
och möjliggör samvaro med andra. Exempelvis kan dessa placeras vidskyddad, i
halvskugga men riktat mot solen, gärna med utblick över torget, grönska och andra
människor. Sittplatserna bör utformas så att de känns bekväma, exempelvis med
ryggstöd för att förlänga uppehållstiden vid torget. Även val av materialet till sittmöj-
ligheterna är viktigt för att öka uppehållstiden och uppehållskvalitén på torget.

• I samband med sittplatser önskar många av deltagarna bord på torget för att kunna
fika med andra.

Ett tryggare torg – mer belysning och uppsyn 
• Det framtida torget bör ha en bra belysning som bidrar till en ökad trygghet och fö-

rebygger ”mörka hörn”. Belysning kan ske på olika sätt, exempelvis genom lysstol-
par eller indirekt och integrerat belysning i marken, bänkar, murar eller handräcken.

• Bottenvåningarna mot torget bör vara öppna, dvs. genomsynliga, fasader och inrym-
mer verksamheter i stället för t.ex. teknik- eller soprumrum.

• Fönster och balkonger till lägenheterna runt torget bör vetta mot torget för att skapa
”ögon på gatan”, dvs. uppsikt över det som sker för att skapa trygghet.

Cykelställ och papperskorgar samt askkoppar 
• Flera önskar sig cykelställ på det framtida torget för att kunna ställa och låsa cykeln.

Cykelställ bör placeras nära till målpunkter vid torget, exempelvis verksamheter, af-
färer och längs med stråk. Cykelställ bör placeras så att det finns möjlighet till upp-
syn över cyklarna och med möjlighet att parkera även lådcyklar där i framtiden.

• Papperskorgar och askkoppar bör placeras så att torget kan hållas rent och för att
förebygga nedskräpning. Detta då några av deltagarna upplever torget idag som
smutsigt.

Levande bottenvåningar - mer verksamheter, butiker, affärer, restauranger, uteserve-
ring och kiosk 

• Verksamheter, affärer, butiker, restauranger och caféer bör finnas i bottenplan på
byggnaderna som är placerade runt det framtida torget. Idag uppskattas de affärerna
- pizzerian och särskilt kiosken - som finns vid torget. Samtidigt tycks utbudet av be-
fintliga affärer vara litet och det finns en önskan om ett mer levande torg med flera
affärer och verksamheter samt torgmarknad och uteservering i framtiden.

• Bottenplanen bör vara offentliga respektive halv-offentliga och bidra till ett levande
torg. Det bör även finnas verksamheter där invånarna och besökare kan vistas utan
att behöva konsumera, t.ex. ett bibliotek eller en kulturverksamhet.
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Plats för lek 
• Flera personer, fram för allt barn, uppskattar den nya lekparken bakom torget. Det

är positivt om befintliga lekytor och lekplatser kan integreras i och kopplas mer till
det framtida torget.

• Vuxna personer lyfter också att det vore trevligt om föräldrar kunde fika eller umgås
med andra föräldrar på torget medan barnen kan leka där – att han bra uppsikt är
viktigt.

• Några utav barnen önskar sig också att det fanns ramper på torget i framtiden för att
kunna åka där med cykeln. I området bör nya lekytor, särskilt för mindre och äldre
barn utredas och planeras.

Tillgänglighetsanpassning 
• Korttidsparkering bör finnas vid torget även i framtiden.
• För att motverka otrygghet bör inga stora parkeringsytor i markplan tillskapas i den

nya detaljplanen och genom torgets gestaltning. Parkeringsyta vid torget bör ta så lite
yta som möjligt i anspråk och bör inte räknas som torgyta.

• Hastigheten bör begränsas genom trafikregler, pollare, markbeläggning för att öka
säkerheten och tryggheten på torget.

• Tillgängligheten till torget bör inte minskas.
• På torget bör gående och cyklister prioriteras för att främja hållbara och aktiva trans-

porter.
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Skogsängstorget

Bor du i Skogsängen eller brukar besöka torget? Då skulle vi vilja veta vad du tycker om torget.

Det finns inga svar på frågan än.

Bor du i Skogsängen?

Besvarade: 114  Överhoppade: 0
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Ja Nej

Ja 41 35,96 %

Nej 73 64,04 %

Ålder:

Svar Antal Procentandel
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Besvarade: 114  Överhoppade: 0
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0-13 år 14-17 år 18-39 år 40-64 år 65- år

0-13 år 54 47,37 %

14-17 år 2 1,75 %

18-39 år 30 26,32 %

40-64 år 23 20,18 %

65- år 5 4,39 %

Jag är
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Besvarade: 114  Överhoppade: 0
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80

flicka/kvinna pojke/man annat/vill ej ...

flicka/kvinna 71 62,28 %

pojke/man 38 33,33 %

annat/vill ej uppge 5 4,39 %

Skogsängstorget från ovan

Det finns inga svar på frågan än.

Använder du torget idag?

Svar Antal Procentandel
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Besvarade: 114  Överhoppade: 0
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Ja 51 44,74 %
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Hur använder du torget idag?
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Vistas p torget 1

Vistas och handlar 1

vet ej. 1

vet ej 1

varje onsdag på morgonen kl. 08:20 har jag slöjd efter slöjden går jag upp och då ser jag torget 1

Umgås med vänner 1

Sitter i vår solen 1

Sitta och titta, kanske fina blommor o sånt 1

Passerar torget emellanåt när vi är ute på barnvagnspromenad med vår dotter. 1

Passerar ibland 1

Parkerar och hälsar på vänner 1

Parkerar korta stunder för att besöka cafét respektive pizzerian för avhämtning. 1

Parkerar cykel 1

När jag ska hem från skolan brukar jag gå där. 1

när jag går till skolan 1

När jag går går till skolan då går jag förbi torget . 1

leker i den nya lekplatsen 1

Korsar torget påväg till skolan med barnen. 1

Korsar torget på väg till Vilsta 1

Korsar torget dagligen. På sommaren brukar vi köpa glass i kiosken eller Konsum och sitta där... 1

Jag leker där jag jag har slöjd där. Jag brukar köpa från kiosken godis och jag brukar ta bussen där ifr

ån.

1

jag köper kläder och mat 1

Jag gick till torget för att komma till skolan 1
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jag gick igenom det för att ta mig till skolan och från skolan 1

Jag gick förbi torget. 1

Jag går på torget för att komma till skolan och komma hem 1

Jag går på torget efter skolan. och jag handlar på kiosken och hänger med mina vänner där. 1

jag går i det i balnd 1

Jag går förbi torget när jag ska till skolan och när jag ska till skolan 1

Jag går där när jag ska hem/till skolan. 1

Jag cyklar, går genom torget. Handlar även där. 1

Jag cyklar 1

jag chillar där efter skolan 1

jag brukar cykla där och åka skeetbord 1

Jag är där och leker på sommaren ibland. 1

Jag går förbi torget när jag går hem och till skolan. 1

Ja gick till skolan 1

Handlar vid skogsängen tobak 1

handlar och cyklar där 1

Går till busstationen men har också vart där med kompisar. 1

Går mest över det utan att stanna. 1

går hem från sjöjden 1

Går förbi när jag går till arbetet, Skogsängsskolan. 1

För att min kopisar bor där. 1

Dottern går skolan där! 1

cyklar handlar leker 1
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Besvarade: 51  Överhoppade: 63

Brukar gå förbi där bara, ingen plats för att leka där med barn så bilar åker snabbt som fan. 1

är bara ute med mina kompisar 1

Använder när jag ska till kiosken 1

0

Jag använder inte torget idag för att… 
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Jag vet inte. 2

Jag bor inte där. 2

Vill inte vara i närheten pga att man inte känner sig bekväm. Känns otryggt. Skogsängen är förstört pg

a invandrare som tagit över hela området. Superfint område och hade verkligen velat bo där om det fa

nns förutsättningar till det, men skulle aldrig gå och hade alltid varit rädd. Om kommunen kan göra nå

got åt att det endast bor invandrare och underklass människor där så hade situationen ändrats. Frukt

ansvärt att ett helt område ska gå förlorat.

1

Tycker att det är väldigt tråkig och kal miljö, känns verkligen som det bara är ”betong”, mer grönska sk

ulle göra det mer trevligt

1

test 1
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Sporthallen 24 såm nyfos 1

passerar förbi där emellanåt 1

Öde och trist 1

My children 1

Jag vet inte 1

Jag vet inte varför jag inte ändvänder den. 1

Jag passerar inte där så ofta och tycker inte att det är så attraktivt. 1

jag jobbar i skolan och vi gör inget på torget idag, förutom att gå över det på väg till bilen. 1

Jag inte bor där 1

Jag har flyttat ifrån skogsängen 1

jag gjorde jag inte 1

Jag går inte dit 1

jag går inte dit men ibland så cyklar jag där då använder jag torget. 1

Jag går igenom torget i bland . Jag använder inte torget för att jag tycker det känns otryggt. Pågrund a

v bilar och att vissa inte följer trafik regler . Kör för fort eller åt fel håll.

1

jag går förbi där varje dag men jag går bara förbi 1

Jag går bara igenom det då jag är på väg ...... 1

jag får inte för mamma 1

Jag cyklar mest förbi 1

jag bor inte så nära så det finns andra ställen jag brukar vara på. 1

jag bor inte nära 1

Jag bor inte i området utan jobbar på skolan och går endast mellan skolans olika lokaler. 1

Jag bor inte i närheten av torget 1

Jag bor inte i närheten 1
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Jag bor inte här men jag går ibland igenom torget för att gå till busen. 1

Jag bor inte där och går direkt hem. 1

Jag bor inte där längre 1

jag gor inte til torget 1

Inte tillräckligt intressant plats 1

Inte lockande. 1

Har inget behov och vet inte vad jag skulle göra där...? 1

Går mest förbi men handlar ibland frukt i butiken som ligger där. 1

gå hem från slöjden 1

För jag gick en annan väg. 1

för att jag inte bor nära torget. 1

för att jag bor inte här 1

för att jag bor i munktell 1

Din annons visas inte varje gång du söker efter den. Om den visas eller inte beror på olika faktorer, so

m din budget och andra annonsörers annonser som konkurrerar om att visas för samma sökfraser.

1

Det pågår Öppen drogförsäljning 1

Det nästan enbart består av en parkering och en rondell. Inte särskilt trevligt, eller inspirerande 1

Det inte fyller någon funktion 1

Det inte finns något för mig där att göra. 1

Det finns inte någonting att göra där, bara arabiska affären om man behöver att köpa nånting. 1

Det finns inget där jag kan använda. 1

Det finns inget att göra, och det åker massa bilar kors och tvärs. 1

Det finns inget att göra eller bekväma sittplatser? 1

Det enbart springer pundare och langare där. Bilar som kör otroligt fort. 1
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Besvarade: 63  Överhoppade: 51

det ät tråkigt 1

Det är tråkigt och betong 1

det är tråkigt där och jag vil inte vara där. 1

Det är inte roligt så det är därför 1

Det är inte roligt 1

Det är fult och stökiga ungdomar som hänger där. Finns inget trevligt att göra där 1

Det åker för mkt bilar där, endel håller inte hastigheten heller.... 1

De finns inget att göra där och det är ingen trevlig miljö att vistas i. 1

Bor mycket kriminella element i skogsängen idag emot när man själv bodde där som barn på 90talet 1

Bor inte i området 1

0

Vad är bra med torget idag?
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Vet inte 3

X 2

Jag vet inte. 2

vita murarna 1

vett inte. 1

torget är bra för att det finns utrymme för att gå igenom 1

Tillgängligt 1

Stort 1

Sitt plaser när man behöver vila en stund 1

Parkeringsmöjligheten. 1

Man kan vara med sina vänner . 1

Man kan leka där, köpa saker från kiosken och ta bussen där i från . 1

man kan hänga med sina vänner där 1

Man kan gå ner till torget och vara med sina vänner och hänga där nere 1

Kiosk, gräsplanen(kan bli bättre). Nya aktivitetsbanan 1

just nu inget är bra bara att handla och det finns bara 1 affär det därför den är dåligt 1

Jag tycker utsmyckningen av torget är trevligt, aktiviteterna som anordnas är också positivt. 1

Jag gillar dom vita murarna bakom kiosken och hoppas att dom kan finnas kvar. 1

Inte mycket 1

Inget. 1

Ingenting , bara tråkigt 1

För det finns en kiosk. 1

Finns väl inget bra med torget idag, då den ser ut som den gör. 1
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En öppen plats. 1

en ny lekplats 1

Det finns en stor lekpark där 1

det finns en kiosk 1

det en kiosk 1

Det är tillräckligt stort för att cykla där. 1

Det är affär lekplats och pizzeria 1

Bänkarna 1

att va i lekparken 1

att man kan var med kompisar och anatt 1

Att man kan hegnae där. 1

Att det finns mycket sitt platser. Det finns bänkar och hela muren kan man sitta på. Stenarna uppskatt

as av barnen att klättra på och är ett fint inslag.

1

att det finns en korsk 1

att det finns en basket korg 1

Att det är så öppet. 1

att det är rolig att va där 1

Att den har bra lek barn när de har rast så leker de där ut och det finns inte så många bilar på torget. 1

Ärligt talat så ser jag det inte ens som ett torg. I mitt huvud är det bara parkering och massa tom yta. 1

Allt 1

0

Vad är inte bra med torget idag?
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Allt. otryggt

ska

ofräscht

otrevligt

ut.

grus

mest

lastbilar

annat

inget 3

vet inte 2

Vid lek parken är det farligt för man kan ramla högt i från 1

vet inte? 1

vet ej 1

Tråkigt 1

Tråkig miljö. Biltrafiken som går igenom. 1

Ser ingenting bra idag 1

Saknar kaféet och biblioteket 1

Osäkert, smutsigt 1

Ointressanta verksamheter i lokalerna som finns där. Det är bara en stor tom asfaltsyta väl? 1

När det ät mörkt aså är det leskit att vara där. 1

Mycket trafikerade, många främlingar 1

Meta växter skulle göra det mysigt. 1

Man stannar sällan upp. 1
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Lite för kallt utan växer 1

Lekplatsen är inte så bra 😐 1

Kalt o dammigt 1

Jag vet inte. 1

Jag tycker inte att det är något dåligt med centrum. 1

Inget. 1

inget är dåligt 1

För lite växer m 1

finns inte så mycket saker att göra där. 1

det som inte är bra med torget är att det finns en gata som man kan bli påkörd när man är där nere för

att det finns bilar där.

1

Det finns inte så många så dåliga men det jag tycker inte i torget idag är det finns jätte smutsig väg så

alla barn kan blir smutsig med kläderna det tycker jag tråkigt.

1

Det är att man kan bli påkörd och det är många bilar där 1

Den är lite och och nästan inget av affärer, finns inget att göra i torget 1

De vassa hörnen på muren är olämpliga i en biltrafikerad miljö. 1

Dåligt utnyttjad yta fanns en korvkiosk än gång,är en ickeyta 1

Biltrafiken 1

Behöver bli mer levande 1

Bassänger m vatten i 1

att va i lekparken 1

Att man parkerar bilen där. 1

Att det samlas en massa tonåringar som man inte är säker med deras närvaro. Dom gör en orolig då

det händer en massa olagligheter där.

1

Att det kommer massa bilar hela tiden och parkeringen är nära. 1



2021-03-15 Skogsängstorget

https://survey123.arcgis.com/surveys/0cda902318d843f090c88b588c0afa83/analyze?position=0.fraga1 15/27

Besvarade: 51  Överhoppade: 63

Att det inte finns lekpark. 1

att det inte är så fint och det finns inga lekplatser där 1

att det fins en gata där bilar kör 1

att det finns vuxna så driker 1

att det inte är så stort 1

att dem inte är klara med nya lekplatsen 1

Att de bygger. 1

Allt. Det är otryggt, åker bilar där dom inte ska och det ser ofräscht och otrevligt ut. 1

allt grus 1

allt 1

Åker mest bilar, lastbilar, och annat där, 1

0

Vad vill du kunna göra på torget i framtiden?
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Leka 3

hänga 3

Åka skridskor 3

Umgås 2

Köra bil 2

jag vet inte 2

inget. 2

Workshopen leddes av Tom Billingham och 1

Vore fint att ha en fontän där kanske där man kan åka skridskor i på vintern. 1

Vill få det bli tryggare där. 1

vet inten 1

Vet inte. 1

vet inte men kanske hänga 1

vet inte 1

vet ej 1

vara där mer och leka med klasen 1

V et ej 1

typ ett ställe man kan leka. 1

Torghandel, marknad 1

Torghandel, hänga , fika , gå viss lek Inga bilar 1

test 1

Springa runt 1

Skulle vilja ha tillbaka korvkiosk 1
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Skulle gärna se skridskobana på vintern med bra trevlig belysning. Sen blommor, loppisar, handel mm

på sommaren

1

Skridskor på vintern, handla och hänga . Nått mysigt fik så man kan sitta ute På torget . 1

skridskor och hänga 1

Skridskobana på vintern. Nån form av balans eller enkel cykelbana för barn. Gärna torghandel. Nånst

ans att sitta. Gärna mer blommor/växter/odlingar.

1

skapa en lek plats kafe 1

Sitta och njuta på en bänk, se på vackra blomarrangemang, kanske handla glass och ta en kopp kaff

e. Sitta på en uteservering sommartid och åka skridskor vintertid.

1

Sitta och hänga med vänner. 1

Sitta ned, köpa fika, handla, 1

Se det som en samlingsplats där man kan hänga, 1

Ovanstående förslag är alla väldigt bra. 1

Odla, skridskor. 1

Odla grönsaker o frukter 1

Odla ekologiska grönsaker 1

Mötesplats för kulturaktiviteter , bord och bänkar för samvaro 1

Mitt barn leker dar for att jag älskar den 1

mer sitt platser och affärer, cafeteria 1

Mer caféer intill torget, starkare belysning på kvällar och nätter. 1

leka, hänga 1

Leka, handla, odla, träffas i en trevlig miljö. Kunna ta en fika eller njuta av solen. 1

leka och cykla 1

Leka med barnen mer. Mer attraktivt för Skogsängens skola/förskola. Aktiviteter och mer resurser för

unga örnar. Skridskor på vintern är en stor fördel för skola och förskolor samt boende.

1
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Leka ibland det vill jag göra i torget. 1

leka i nya lekplatsen! 1

leka i nya lekparken 1

Kunna sitta och hänga 1

Kund sitta där och kanske fika. Efter barnen har vart och lekt vid nya lekparken. 1

Koppla av 1

Kommer inte att använda torget 1

kanske köra dans, skridskor, leka och a ha de kul vara på en skate board park 1

Jag vill leka där. 1

Jag vill kunna åka kickbike och hoppa på hopp. 1

jag vill handla i kiosken och cykla. 1

Jag vet inte. 1

Jag tror jag vill att man ska kunna åka skriskor där. 1

Jag skulle vilja åka skridskor. 1

Jag kommer att cykla där. 1

Jag hoppas att men kan cykla och hänga med sina vänner som vanligt. 1

jag handlar 1

intt 1

inget behov 1

Inga behov utöver att parkera bilen även i fortsättningen. 1

hmmmm åka skridskor spola en is banna och ha bara en liten affär men begagnade saker 1

Hmm leka med mina vener 1

Hänga, umgås 1
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Hänga, fika, sola, handla 1

Hänga, både som vuxen och liten. 1

hänga, cykla. 1

Hänga på sommaren 1

hänga och vara där och leka 1

Handla, sitta på en fin plats och ha en lugn stund. 1

Handla, fika & hänga. 1

Handla och lekplats. 1

Handla , 1

Ha en samlingslokal med fik och olika evenemang som uppträdande av nya talanger. 1

Gymma, ni borde bygga en gym i skogsängen. 1

Gör en rolig grej, sommar torget, finns ju en kiosk i närheten, kanske en park med hinderbana och klä

ttra och allt sånt men då måste ni försöka ta bort bilvägen där, hitta en annan lösning på ingång till sk

ogsängen.

1

fotboll 1

Först och främst våga gå dit och att man rensar upp i området . 1

Fika, sitta ner. 1

Fika 1

Ett trevligt "häng" kunde ju vara på sin plats. 1

Det skulle jag gör att plugga på gymnasiet på torget och ha en bättre studs skolan det tycker jag till fra

mtiden.

1

det är bra redan nu 1

Dansa. 1

dansa hänga 1

dansa hänga 1
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Besvarade: 114  Överhoppade: 0

cykla och dansa 1

cykla eller leka. 1

Cykla 1

Bättre lekplats 1

Att leka och ha trä slöjd. 1

Att kunna vara på torget och använda det som finns där hade jag velat göra 1

Att ha olika kurser vid fotbollsplanen. 1

Att det ska li en stor lekpark och en stor ruchekarna. 1

aså jag vet inte riktigt för att det är inte kul att vara där. 1

Åka skridskor, cykla, leka, åka sparkcykel/inlines. 1

Åka skridskor! 1

Åka skridskor skulle vara roligt för barnen likaså leka. Och vi föräldrar kan "hänga" där.. dock är jag int

e där med mina barn så mkt pga trafiken.

1

Åka skridskor på vintern vore otroligt roligt. Grymt bra idé! Att kunna handla vore inte heller fel, vi bor i

Snopptorp och har bara Coop Triangeln i närheten. Det skulle passa oss om det fanns ytterligare någ

on butik inom promenadavstånd. Skulle det inte gå att väva samman torget med den nya lekparken p

å något sätt? Uteservering där man som förälder kan fika medan barnen leker?

1

Åka skridskor och leka. 1

åka på ramper 1

Hur vill du att torget ska se ut i framtiden?
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Jag vet inte. 5

vet inte 3

lekplats 2

fint 2

Vore trevlig om det fick utformning av en piazza. 1

Visionen är att Stora torg ska vara en plats full av liv och rörelse, med en mängd olika aktiviteter. Men

hur vill Kristianstadsborna att torget ska användas? Kristianstads kommun bjuder nu in allmänheten til

l dialog om framtidens Stora torg.

1

vet inte men att de ska vara lite roligare det kan bygga en skate board park 1

Vet ej. 1

vatten 1

Uteservering, belysning och scen. 1

Uteservering vatten blommor bänkar 1

uteservering 1

typ en cykelställ 1

trevligt med blommor, ev odlingar sittplatser 1

SvarSvarSvarSvarSvarSvar AntalAntalAntalAntalAntalAntal
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Träd, vatten, lekplats. Fler butiker vore trevligt och kanske ett bibliotek med läxrum för barn som är trå

ngbodda. Uteservering vore trevligt men orolig för att det ska bli en plats ”ungdomar” ockuperar och fö

rstör med klotter och vandalisering.

1

Träd, vatten, blommor, belysning uteservering vore trevligt 1

Träd, blommor, sittplatser, belysning någon form av skulptur elr likande som barn eventuellt kan klättr

a/leka på.

1

Träd, blommor, bänkar gärna en servering bra belysning, lekplats Inga bilar 1

Träd, blommor sittplatser 1

Torget är väldigt tråkig och finns ingenting där. Lite blommor skulle nog ha varit perfekt och gett en my

sigare känsla

1

test 1

Stor 1

Som nu men med mera växter 1

Som det ser ut nu. 1

skridskor bana på vintern/våre,bänck,belysning,fontän 1

Servering, bord, bänkar, boule... 1

Sätt ljus så att det är upplyst,skapa yta för marknad 1

Papperskorgar och belysning är bra. Jag tycker det är fint nu med bänkarna. 1

Mycket växter, sittplatser, sociala ytor 1

Mycket mer hus och mer gräs. 1

Mycket grönt och växtlighet 1

musik 1

Mer fantasi full plats ... 1

Mer blommor och sittplatser 1

Mer bänkar, bord och belysning. 1
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många fina bänker lite flera affärer 1

lekplats, fontän. 1

lekplats och cykelställ 1

lekplast 1

lekplas 1

lekpark 1

Jätte stort då kan man gå runt torget jätte mycket 1

Jag vill att det ska vara lite blommor 2 ramper och en liten glassbar. 1

Jag vill att det ska se ut som en liten lekpark. 1

jag vill att det ska finnas mer stenar imitten 1

Jag vet inte eller jag tror jag vill att det ska vara en lekplats. 1

Jag vet inte 1

Jag tycker att det bör finnas mer grönt på torget för att få bort känslan av att det bara är en stor asfalts

yta. Träd, blommor och någon fontän skulle göra susen. Men även att det på kvällarna ska vara orden

tligt upplyst kommer göra att området upplevs mer tryggt.

1

jag tro att de som kommer gå i skolan i skogsängen kommer va där efter skolan 1

Jag skulle vilja att det fanns bänkar och cykelställ där. 1

J 1

inget 1

Ingen parkering där vid torget, flytta bort det, bänkar, uteservering, finns kiosk och pizzeria, belysning,

lekplats, gör nått roligt för barnen som vi har här,

1

I love this 1

Hmm vatten 1

Grönska i form av träd, buskar och blommor. Sittplatser, cafè, bra belysning kvällstid så det känns säk

ert att vistas, röra sig på torget.

1
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gräsmatta med staket runt 1

Gärna vatten, cykelställ, träd, blommor och sittplatser. Lekplatser finns i närheten så det behövs inte.

Men kanske en cykelbana med små utmaningar? Eller en balansbana?

1

Frukter 1

Fortsatt parkeringsmöjlighet för korta besök. Försvinner den möjligheten förlorar cafét och pizzerian m

ig som kund.

1

fontän, lekplats träd, bänkar, sittplatser och blommor, och en bättre fotbolls plan 1

Fontän, fina sköna bänkar 1

fontän 1

fler bänkar, uteservering, lekplatser. 1

Fina träd och fina blommor och en fin fontän 1

fin. 1

en större lek park 1

En fontän som barnen kan doppa fötterna i, grönska i form av vackra blommande träd, blommor. Små

cafebord för picknick.

1

Det som nämns ovan som förslag tycker jag vore trevligt. Lekområde finns ju dock ovanför så enbart

något för de yngsta barnen kan finnas här.

1

det ska vara ett kafe där och en lek plats 1

Det ska vara en lekpark och några bänkar. 1

Det ska va fint och roligt att leka där och att ha en fotbolls plan där. 1

Det ska se ut jätte fint torget och alla personer ska gälla torget tycker jag. 1

Då vi har fantastiska blomsterarrangemang runt om i vår stad så skulle jag gärna se mer av de konstv

erken på torget. Fler uteserveringar.

1

Cykelställ 1

Bra om det blir en trevlig utemiljö där alla åldrar kan vara t ex uteservering, lekpark eller paddel 1
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Blommor/träd bättre belysning samt bekvämare bänkar 1

blommor. 1

Blommor, vatten, belysning. Lite fin kanske eftersom nu helt dött ser ut. 1

Blommor, träd, bänkar, en scen kanske, gratis Wifi. Det vore trevligt med torg-handel med lokalproduc

erad mat men det kanske är svårt. Askkoppar är viktigt då fimpnedskräpning är ett stort problem

1

blommor, sittplatser, minska parkeringar. 1

blommor sittplatser 1

Blommor & fontän 1

Blommor 1

beror p¨å om jag kan få en bostad där 1

Behövs absolut mer blommor. Gärna perenner på det stampade jordgolvet där träden står. Kanske till

gång till skugga. Träden är väldigt små för att ha stått där i flera år. Vad beror det på? Uteservering m

ed glass och belysning från marken som lyser upp bland blommorna. Rätt så mörkt där.

1

Bänkat, kanske en blomrabatte med olika sotet så folk läsa om. 1

Bänkar. Bättre parkering och en bättre cirkulationsplats. Lekplats 1

Bänkar, växter, kanske en fontän. 1

Bänkar, träd, blommor uteservering 1

Bänkar, träd och blommor, vattenfontän, bra belysning, en rolig lekpark eller iaf en liten så barnfamilje

r kan hänga där om den stora är full. Kanske något som påminner om rothoffsparken.

1

Bänkar, plantering uteservering 1

Bänkar, lekplats, träd och blommor. 1

Bänkar, fontän, sittplatser, blommor 1

Bänkar, blommor, planeringar, belysning. 1

bänkar, 1
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Besvarade: 114  Överhoppade: 0

Bänkar och bra belysning samt trevlig lumig växtlighet tycker jag är obligatorisk. Sen får man försöka

passa in lite annat i det

1

Bänkar och blomrabatter samt fontänen att titta på. Kanske informativa skyltar med info om vad det är

för blommor

1

Bänkar med ryggstöd, träd, blommor, tillgång till någon slags servering. 1

bänkar fontän lekplats 1

Bänkar eller skönare sittplatser. Lekplats för barnen. Plats att cykla, njuta av solen. 1

Att det ska var mur runt och en stor dör som man kan koma in i sedan sedan att det ska var massor a

v lekar man kan göra där.

1

Att den ska va fin 1

Allt som föreslås ovan låter jättebra, då hade man velat vara där 1

Alla förslag verkar bra men som sagt en polisiär insats vore tryggt 1

Uteservering 1

Vad tror du, vilka kommer att använda torget mest i framtiden?
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Besvarade: 114  Överhoppade: 0

Du själv 43 37,72 %

Barn 73 64,04 %

Ungdomar 79 69,3 %

Vuxna personer 46 40,35 %

Pensionärer 41 35,96 %

Torghandlare 22 19,3 %

Annat 15 13,16 %
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