
Sammanställning dialogträff 1, 2022-04-07

Planprogram för Odlaren och Hugelsta

Dialog med föreningar och näringsliv

Stor tack till alla som deltog i projektets första dialogmöte! 
Följande sidor är en sammanställning av de spännande och 
givande diskussioner och gruppuppgifter som genomfördes. 
Materialet kommer först och främst användas i framtagandet  
av planprogrammet för Odlaren och Hugelsta.

Vi ser fram emot fortsatt dialog och idéutbyte med alla som  
bor och verkar i området!

Vilka var med på dialogen?
7 april 2022 bjöds föreningar och näringsliv in för att diskutera dagens 
Odlaren och Hugelsta samt hämta informationen om hur deras 
verksamheter fungerar och vad som finns för olika behov. 

På mötet diskuterades också områdets framtida utveckling tillsammans 
med tjänstepersoner från Eskilstuna kommun. 

Mötet anordnades av stadsbyggnadsförvaltningen. 13 personer kom till 
Djurgårdsskolans matsal för att delta i dialogen.

STATION 1

Föreningsliv i Odlaren
Ansvarig tjänsteperson: Robert Gremalm (+ praktikant)

Vad är syftet med din förening?
ECK, Eskilstuna cykelklubb

• Att erbjuda träning och tävlingsverksamhet för barn, ungdomar och 
vuxna

OKE, Ornitologiska klubben i Eskilstuna

• Försöka väva samman naturvärden med ägarintressen och 
utbyggnaden av Odlaren

OTSCK, Team Smestan CK (orange)

• Att förbättra folks kondition

• Att alla skall få frisk luft och det får man bäst ute i naturen på något vis

Eskilstuna Orienteringsklubb

• Tävling, träning, friskvård. Aktiviteter från 8 år till 80+



Vad finns det för aktiviteter i din förening?
ECK, Eskilstuna cykelklubb

• Träningar och tävlingar året runt

OKE, Ornitologiska klubben i Eskilstuna

• Exkursioner

OTSCK, Team Smestan CK (orange)

• Vi cyklar landsväg och grusväg

Eskilstuna Orienteringsklubb

• Orienteringslöpning, cykelorientering

Vad fungerar bra?
OTSCK, Team Smestan CK (orange)

• Allt 

Eskilstuna Orienteringsklubb

• Klubben har kartor över hela området och även runt om

Vad fungerar mindre bra?
OTSCK, Team Smestan CK (orange)

• Samspelet med biltrafiken

Eskilstuna Orienteringsklubb

• Hela området fungerar bra. Bra markägare och jägare.  
Detta är ett bra tävlingsområde.

Förslag på förbättringar
OKE, Ornitologiska klubben i Eskilstuna 

• Naturvårdande skötsel = NS

• Restaurering av naturvärden

Eskilstuna Orienteringsklubb

För vår del är det bra om skogen får vara kvar utan stora hyggen.

OKE, Ornitologiska klubben i Eskilstuna

• Etablera samarbete med Sveaskog i öster. 

• Utveckla grön infrastruktur

• Fungerande landskapsekologi

Hur tar ni er till era aktiviteter?
ECK, Eskilstuna cykelklubb 

• Cyklar dit

OTSCK, Team Smestan CK (orange)

• Cyklar

• Två gånger om året bilar

Eskilstuna Orienteringsklubb

• Bil, cykel

Övriga aspekter som vi behöver ta hänsyn till?
• Ej naturreservat, men friluftsreservat, med en vettig skötselplan.



Sammanfattande karta:

Föreningsliv



STATION 2

Näringsliv och besöksnäring i Odlaren
Ansvarig tjänsteperson: Mabel Peña (+ praktikant)

Frågor om näringsliv

Vilken typ av näringsliv bör finnas i Odlaren?
• Skog och lantbruk (ta hänsyn till åkermarkensklassning - hur bördig 

marken är (inte bygga på bästa jordbruksmarken)

• Naturskola (eventuellt fler skolor/förskolor kooperativ)

Vad finns det för möjligheter att gynna näringslivet  
och främja en positiv utveckling?
• Låta åkrarna vara åkrar: främja matproduktion och öppna landskap

Vad ställer näringslivet för anspråk  
på den fysiska miljön?
• EPC: att koncentrera friluftslivet mot odlarhållet (för att säkra 

skyddsavstånd etc.) Att behålla skogen runt EPC och skjutbanan: 
säkerhet och ljudisolerande.

• Inte bebygga åkrar: möjlighet för jordbruket att verka.

• Möjlighet att nyttja skogsvägar för travträning

• Att inte åka trafikmängden på enskildvägen upp till Hugelstaskogen: 
för jordbrukets verksamhet

• Välskött väg + parkeringsplatser för friluftsliv

Övriga tankar:
• Stigar och cykelleder:  

Förbindelser villaområde och skog / stad och skog

• Naturskola ev. kopplat till Ekängen. Slingor och stigar. (”Hitta ut” - 
koncept med app laddad med information om natur, årstider, kultur 
etc.)

• Nära till kommunaltrafik: möjlighet för stadens alla skolor

• Utegym i anslutning till motionsspår etc.

• Fornminensslingor (promenad för info) via app

• Se över östra entrén till Eskilstuna:  
Snygga till checkpoint NCC, Grönsta industriområde, Ånsögas gärde 
(stenhögar etc.), Turistinformationen (Grönsta)

Frågor om besöksnäring

Hur kan vi utveckla besöksnäringen i Odlaren?
• 4H-gård plus eventuellt kolonilotter/stadsodling

• Vandringsleder, stigar, slingor, skidspår, naturskola

• Cykelleder: förbindelse med villaområde och stan

Hur får vi fler att besöka Odlaren?
• Tydliggöra säkerhet kring skjutbanan (skyttecentrum)

Hur kan turismnäringen utvecklas?
• Tillgänglighet

• Vägar, cykelbanor

• Säkra upp vid golfbanan

Hur kan vi utveckla besöksnäringen i Odlaren?
• Samutnyttja Ekängen och Odlarskogen: cykling/löpning. 

Omklädning, parkering

Övriga tankar
• Charmen med Odlaren och det som gör det värdefullt är den 

blandade bebyggelsen. Låga hus och naturen kvar.

• OBS! 15 000 får inte påverka kvaliteten negativt. Viktigt att behålla 
naturen insprängd, luftighet, inte för täta eller stora byggnadskoncept. 
Inte för många höga hus. Gröna trädridåer.



Sammanfattande karta:

Näringsliv


