dialogresultat

” favoritplatser”- topplistan!

1. grintorpsskolans gård

2. alby övre torg

Platsens kvalitéer
• Lek
• Mötesplats
• Utsikt

Platsens kvalitéer
• Blomsterprakt
• Kollektivtrafik
• Mötesplats

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Tryggare på kvällen
• Fler ”ögon” på platsen
• Mer rörelse i området

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Upprustning av kiosken och
• tunnelbaneentrén
• Bygga bort skrymslen och baksidor
• Förstärka känslan av torg

Sagt om platsen:
Tack och lov att vi
fick trappan, men
den är hal.
Man vågar inte gå
genom Grintorpsskolan på kvällen.

Tryggheten har blivit bättre
på berget. Ju längre från
centrum man kommer desto
tryggare upplever man det.
Husen ligger på rätt sätt, man
ser stråket ordentligt.

Sagt om platsen:

4. centrumbyggnaden

Det har blivit bättre här
uppe än förut. Trevligare, öppnare, känns
tryggare.

5. biblioteket
Platsens kvalitéer
• Kultur
• Mötesplats
• Rofyllt

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Tydligare och mer välkomnande
• entréer
• Mer estetiskt tilltalande
• Plats för alla

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Förstärka och förtydliga som
• mötesplats.
• Mer aktiviteter
• Större lokal

Sagt om platsen:

Sagt om platsen:

Många upplever centrum som tryggt, ett
ställe där man fikar.

Om man
skulle ta bort
puben.

Biblioteket. Intressant inredning.

Om man bor på berget så vet man inte
var biblioteket är.

Alltid offentligt tillgänglig
Vem som helst kan vistas på
platsen, när som helst på dygnet.

Delvis offentligt tillgänglig
Tillgänglighet styrs av öppettider,
evenemang, platsens utformning etc.

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Upprustning och förnyelse
• Ta bort parkeringsplatserna
• Mer estetiskt tilltalande
• Grönska, sittplatser och vatten

Inte offentligt tillgänglig
Platsen är endast öppen för
medlemmar, boende etc.

Sagt om platsen:

Platsens kvalitéer
• Handel
• Mötesplats
• Servering

Många har tänkt
att man kan bygga
ut centrum.

Platsens offentlighetsgrad

Platsens kvalitéer
• Evenemang
• Kollektivtrafik
• Mötesplats
• Torghandel

Till torget, något mer estetiskt tilltalande. Jag tänker
på fontänen i Regio Emilia.
Dygnet runt är folk där.

Bör rustas upp ännu
mer. Här passerar
hälften av Albys befolkning varje dag.

Bostadsförtätning
Albyberget

3. Torget i alby centrum

Mer grönska, bättre
belysning, fler sittplatser, en fontän på
torget.

Torget är ganska fint om man kunde skärma bort centrum. Om man
kunde ta bort parkeringsplatsen
där och flytta någon annanstans
och ha bara torg så skulle det
vara fint.

6. förskolan ugglan

Platsernas olika kvalitéer
Arkitektur - Upplevelse av
utmärkande arkitektur
Blomsterprakt - Upplevelse av
blommande växter
Båtliv - Plats för båtar och bryggliv
Evenemang - Plats för tillfälliga
aktiviteter och händelser
Fritidsaktivitet - Plats att utöva
fritidsaktiviteter
Grön oas - Upplevelse av park
eller trädgård
Handel - Plats för butiker
Idrottsplats - Plats för organiserad
idrott
Kollektivtrafik - Knutpunkt för
omstigning till buss eller spårtrafik
Kultur - Plats för kulturupplevelser
Kulturmiljö - Plats med
kulturhistoriska värden
Lek - Plats för lek och stoj
Mötesplats - Plats att ses och
synas på
Natur - Upplevelse av natur
Promenad - Plats för strövande,
jogging, hundrastning etc.
Rofyllt - Upplevelse av tystnad,
lugn och ro
Servering - Plats för mat och fika
Spontanidrott - Plats för spontant
idrottande
Torghandel - Plats för livlig
torghandel
Utsikt - Överblick över landskapet
och känsla av rymd
Vattenkontakt - Kontakt med
större vattenyta

Platsens kvalitéer
• Arkitektur

Det borde finnas mer
bibliotek. Och ett litet
café med mediecenter.
Internet-café vore jättecool.

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Mer välkomnande
Sagt om platsen:
Ugglan ser snygg ut,
men det är för mycket
för säkerhetskameror.

Ugglans förskola
är ett positivt tillskott till Alby.
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dialogresultat

” favoritplatser”- topplistan!

8. kvarnhagsskolans gård

7. albyparken

Platsens kvalitéer
• Fritidsaktivitet
• Mötesplats
• Spontanidrott

Platsens kvalitéer
• Fritidsaktivitet
• Lek
• Mötesplats
• Natur
• Spontanidrott

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Bättre belysning
• Förtydligad roll som aktivitets- och
mötesplats

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Ny parklekstuga
• Lugnare kvällstid
• Bättre underhåll

Sagt om platsen:
Basketplan vid Kvarnhagsskolan är mörk.
Starkt dålig belysning
vid skolan.

Sagt om platsen:
Albyparken har blivit skitbra
på dagtid. Kul byggd, mycket
ungar och familjer, det finns
mycket bänkar. Konstgräsplanen där är också välanvänd och bra.
Parkstugan
måste bytas ut .

Ni lyser upp
skogen bra.

Jag har märkt att ni lagt
ner mycket pengar på
lampor här i Alby, men
många fungerar inte.

Skogen vid Albyparken
är mycket bra. Det är en
liten Flottsbro.

11. subtopia
Platsens kvalitéer
• Evenemang
• Fritidsaktivitet
• Kultur
• Kulturmiljö
• Mötesplats

Fritidsgården
är bra.

12. kolonilottsområdet
Platsens kvalitéer
• Mötesplats
• Odling
• Grön oas

9. fotbollsplanen
Platsens kvalitéer
• Fritidsaktivitet
• Idrottsplats
• Mötesplats

Platsens kvalitéer
• Natur
• Promenad
• Rofyllt

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Bättre tillgång till planen
för alla
• Förstärka planens
• närmaste omgivning som
mötesplats

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Lättare att hitta dit
• Förstärkta samband

Sagt om platsen:
Konstgräsplan är
status. Det är bra. Folk
kommer långt ifrån för
att spela här.
Några tror att de
äger stora konstgräsplanen.

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Lättare att ta sig dit
• Bredare verksamhet
Sagt om platsen:

Sagt om platsen:

Sagt om platsen:

Subtopiaområdet är
bra. Öppna fält, fina
promenadstråk, det är
positivt. Hela området
är underbart.

Man skulle kunna fixa till lite
runt omkring, men på det stora
hela är det fint. Det är en mötesplats för de boende, ett sätt
att umgås, särskilt för de äldre,
positivt.

Kunde skolorna hämta råvaror från kolonilotterna och
använda i hemkunskapen?
Ett sätt att skapa respekt för
odling bland ungdomarna.

Delvis offentligt tillgänglig
Tillgänglighet styrs av öppettider,
evenemang, platsens utformning etc.

Inte offentligt tillgänglig
Platsen är endast öppen för
medlemmar, boende etc.

Sagt om platsen:
Det är fint att ta en
promenad genom skogen. Jag har hört av
forskare att det är bra att
vara ute.

Skogarna är fina att
springa motionsrundor i.

Platsernas olika kvalitéer
Arkitektur - Upplevelse av
utmärkande arkitektur
Blomsterprakt - Upplevelse av
blommande växter
Båtliv - Plats för båtar och bryggliv
Evenemang - Plats för tillfälliga
aktiviteter och händelser
Fritidsaktivitet - Plats att utöva
fritidsaktiviteter
Grön oas - Upplevelse av park
eller trädgård
Handel - Plats för butiker
Idrottsplats - Plats för organiserad
idrott
Kollektivtrafik - Knutpunkt för
omstigning till buss eller spårtrafik
Kultur - Plats för kulturupplevelser
Kulturmiljö - Plats med
kulturhistoriska värden
Lek - Plats för lek och stoj
Mötesplats - Plats att ses och
synas på
Natur - Upplevelse av natur
Promenad - Plats för strövande,
jogging, hundrastning etc.
Rofyllt - Upplevelse av tystnad,
lugn och ro
Servering - Plats för mat och fika
Spontanidrott - Plats för spontant
idrottande
Torghandel - Plats för livlig
torghandel
Utsikt - Överblick över landskapet
och känsla av rymd
Vattenkontakt - Kontakt med
större vattenyta

Platsens kvalitéer
• Grön oas
• Kulturmiljö

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Bättre integrerat i övriga
• stadsdelen.
• Fler odlingsmöjligheter
• Utnyttja potentialen

Jag tycker att det borde
finnas en liten aktivitet
som inte är dyr. Men på
Subtopia kostar det inte
så mycket.

Alltid offentligt tillgänglig
Vem som helst kan vistas på
platsen, när som helst på dygnet.

13 alby gård

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Lyfta fram och restaurera
kulturmiljön
• Utnyttja trädgården bättre
• Göra mer tillgängligt för
allmänheten

Filmverksamheten som förut fanns i
Albyskolan har försvunnit till Subtopia
vilket lett till att inga ungdomar i Alby
känner till den. Det är jobbigt för barn
och ungdomar att ta sig hit, man får eller
vågar inte, föräldrarna måste skjutsa och
många har inte möjlighet till det.

Platsens offentlighetsgrad

10. skogen i söder

Det finns ett behov av det
estetiskt tilltalande, en
längtan efter det vackra.
Barnen kallar Alby gård för
”slottet”.
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Koloniförening.
Friskvård och integration. Bra för
psykisk hälsa.
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dialogresultat

” favoritplatser”- topplistan!

14. basebollplanen

15. strandpromenaden till Fittja

Platsen kvalitéer
• Fritidsaktivitet
• Idrottsplats
• Mötesplats

Platsens kvalitéer
• Natur
• Promenad
• Vattenkontakt

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Flexibel användning
• Förstärka planens närmaste
• omgivning som mötesplats

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Bättre skötsel och underhåll
• Förstärka funktionen som viktig
länk mellan stadsdelarna

Sagt om platsen:

Sagt om platsen:

Baseballplanen används
men bara av en förening.
Folk känner inte till den,
bara de som har bott i
området länge.
Läktare vore bra.
Skridskor på
vintern.

Det är bra med basebollplanen. Det ger
status för Alby.

17. hangaren
Platsens kvalitéer
• Evenemang
• Kultur
• Mötesplats

Sagt om platsen:
Mkt dålig kollektivtrafik till alla
radhusområden i Alby. 702
borde gå alla dagar, minst varje
halvtimme. Det borde finnas en
busslinje som går via äldreboendet, Subtopia och Hangaren.
Hangaren är ett positivt inslag som plats
och institution.

28

Man skulle vilja ha
en busslinje ner
till sjön.

Platsens kvalitéer
• Båtliv
• Vattenkontakt

Alltid offentligt tillgänglig
Vem som helst kan vistas på
platsen, när som helst på dygnet.

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Bättre tillgänglighet för
• allmänheten

Delvis offentligt tillgänglig
Tillgänglighet styrs av öppettider,
evenemang, platsens utformning etc.

Sagt om platsen:

Inte offentligt tillgänglig
Platsen är endast öppen för
medlemmar, boende etc.

Båtklubben är mysig, men
man kommer inte in. Det
ser fint ut. Man borde kunna hyra vattenskoter där.

Gångvägen Alby-Fittja
simhall/Mångkulturellt
centrum plogas inte!

Till Fittja är vägen väldigt
vacker och bra. Många
promenerar från Alby till
moskén i Fittja.

18. alby strand
Platsens kvalitéer
• Promenad
• Vattenkontakt

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Lättare att ta sig dit
• Bättre kollektivtrafik
• Bättre planerade omgivningar och
parkeringsmöjligheter

Platsens offentlighetsgrad

16. båtklubben

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Förstärka platsen som
• rekreationsområde
• Mer parkkänsla och aktiviteter
• Utnyttja närheten till vattnet bättre
Sagt om platsen:

I Fittja finns en äng
som är tillgänglig, som
är som en gemensam
uteplats. I Alby saknas
en liknande plats.

Utomhusbassäng saknas.
Många i området kan inte
simma, de får inga möjligheter att lära sig. Kan man göra
någon sorts hälsoanläggning
nedåt Albysjön?

Alby strand är
vackert och inga
bilar.

Här tycker jag att man borde
göra en park. Här är det bara
högt gräs. Man kan klippa
gräset och göra en liten park.
Men det är ändå fint.

19. flottsbrolänken
Platsens kvalitéer
• Natur
• Promenad
• Vattenkontakt

1

Så här kan platsen
bli ännu bättre:
• Tydligare skyltning
• Bättre koppling till strandpromenaden och Kvarnhagsvägen
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Fler hus mot Flottsbro.
För då känner folk ”folk
vågar bo här, här kan
jag gå”
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Sagt om platsen:
Strandvägen. Knytas
ihop med cykelvägen
till Flottsbro.

Platsernas olika kvalitéer
Arkitektur - Upplevelse av
utmärkande arkitektur
Blomsterprakt - Upplevelse av
blommande växter
Båtliv - Plats för båtar och bryggliv
Evenemang - Plats för tillfälliga
aktiviteter och händelser
Fritidsaktivitet - Plats att utöva
fritidsaktiviteter
Grön oas - Upplevelse av park
eller trädgård
Handel - Plats för butiker
Idrottsplats - Plats för organiserad
idrott
Kollektivtrafik - Knutpunkt för
omstigning till buss eller spårtrafik
Kultur - Plats för kulturupplevelser
Kulturmiljö - Plats med
kulturhistoriska värden
Lek - Plats för lek och stoj
Mötesplats - Plats att ses och
synas på
Natur - Upplevelse av natur
Promenad - Plats för strövande,
jogging, hundrastning etc.
Rofyllt - Upplevelse av tystnad,
lugn och ro
Servering - Plats för mat och fika
Spontanidrott - Plats för spontant
idrottande
Torghandel - Plats för livlig
torghandel
Utsikt - Överblick över landskapet
och känsla av rymd
Vattenkontakt - Kontakt med
större vattenyta
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Den asfalterade gång/
cykelvägen ända från
Tullinge är jättebra, även
om informationen har
varit dålig.
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