dialogresultat

”dåliga platser” - topplistan!

1. Området kring grindtorps
plaskdamm
Platsens brister
• Otrygg
• Skräpig
• Skadegörelse
Så här kan platsen
bli bättre:
• Upprustning och förnyelse
• Fler ”ögon” på platsen
• Fler som rör sig i området

2. gångstråket väster om
lagmansbacken

3. Alby övre torg

Platsens offentlighetsgrad

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

Platsens brister
• Dåligt skött
• Mörk

Platsens brister
• Otrygg
• Stökig

Så här kan platsen
bli bättre:
• Slyröjning
• Bättre belysning
• Fler som rör sig i området

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

Sagt om platsen:

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:
Spindelparken är
lite tråkig, det är
bara småbarn där.

Jag tycker att poolen
ska vara kvar fast
lite mer djup.

Poolen är jättepopulär.

Jag la pluppen vid poolen
för att en kille mördades
där och för att det brukar
brännas bilar där.

4. Området kring bensinmacken
Platsens brister
• Otillgänglig
Så här kan platsen
bli bättre:
• Förbättrad koppling till centrum
• Anpassa bättre till fotgängare
Sagt om platsen:

Dålig service när
det gäller posten.

Posten på bensinmacken
är bra men svår att nå
p.g.a. den branta backen.
Ta inte bort posten.

Ingen tar hand
om stråket.

Stråken som går
emellan på berget
är igenvuxna, måste
åtgärdas

Sagt om platsen:

Platsernas olika brister
Avvisande - Platsen upplevs inte
som välkomnande
Dåligt skött - Platsen är dåligt underhållen och inte omhändertagen
Mörk - Platsen är dåligt belyst
Otillgänglig - Platsen har dålig
tillgänglighet
Otrygg - Platsen upplevs som
otrygg eller läskig
Skadegörelse - Platsen blir ibland
utsatt för skadegörelse
Skräpigt - Platsen är ibland dåligt
städad
Sliten - Platsen behöver rustas upp
Stökigt - På platsen finns ibland
personer som stör
Trafikfarlig - Platsen är farlig för
trafikanter
Tråkig - Platsen är oattraktiv
och ful

Hela tiden hänger
ungdomarna utanför
t-banans övre uppgång.

Gillar platsen om
den rustas upp
mer.

5. Torget i alby centrum
Platsens brister
• Avvisande
• Sliten
• Stökig
• Tråkig
Så här kan platsen
bli bättre:
• Upprustning och förnyelse
• Ta bort parkeringsplatserna
• Mer estetiskt tilltalande
• Grönska, sittplatser och vatten
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Sagt om platsen:
Centrum verkar vara på nedgång. Dålig ”management”.
Grönsaksstånd har inte råd
med kassapparat (30 000 sek).
Bevara torghandeln.
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Gubbarna har tagit
över torget, men det är
inte obehagligt.
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6. centrumbyggnaden

8. albyskolans tomt

Platsens brister
• Mörk
• Otillgänglig

Platsens brister
• Avvisande
• Tråkig

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

Så här kan platsen
bli bättre:
• Trottoarer och övergångsställen
• Anpassa vägen för fler än bara
• bilister
• Bättre belysning för fotgängare
• Bättre kollektivtrafik längs hela
• vägen

Så här kan platsen
bli bättre:
• Utnyttja platsen
• Bygga något där
• Aktiviteter

Men barnen kan inte
vara delaktiga i centrum. Det finns inget
utrymme anpassat för
dem.
Finns ingenting
attraktivt. Otrevlig
plats att befinna
sig i.

Centrum det ser inte
så snyggt ut, men det
är där alla träffas

Sagt om platsen:
Albyvägen kan bli
en bra väg om man
bygger trottoarer, allt
knyts ihop.

Estetiskt är det inte bra, folk
som kommer utifrån fattar
knappt att det är ett centrum.
Ingången är för dålig, den är
mörk, ser ut som en bakväg.

9. albyparken

Kollektivtrafiken
är under all kritik.

Folk kommer inte
känna att det är långt
om det finns saker på
vägen.

Platsens brister
• Mörk
• Stökig

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

Så här kan platsen
bli bättre:
• Bättre belysning
• Förtydligad roll som aktivitets- och
mötesplats
Ungdomar som
går omkring där är
otäcka och skriker
och förstör

Albyparken - värdelöst på kvällstid. Bilar kör in på gårdarna och
spelar hög musik, folk spelar
fotboll, gäng hänger där, säljer
droger. Problemen beror dock inte
på utformningen.

Man blir smutsig
på byxorna när
man hoppar på en
gunggrej.

Många tycker att Albyparken är en fantastisk mötesplats även på kvällarna, det
är inte bara negativt att folk
samlas där kvällstid

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

Fixa någon anläggning för
Parkour. Om möjligheter fanns
skulle vi antagligen kunna få
igång en verksamhet fort, ungdomarna är intresserade

Studentlägenheter skulle
vara bra.

Platsernas olika brister
Avvisande - Platsen upplevs inte
som välkomnande
Dåligt skött - Platsen är dåligt underhållen och inte omhändertagen
Mörk - Platsen är dåligt belyst
Otillgänglig - Platsen har dålig
tillgänglighet
Otrygg - Platsen upplevs som
otrygg eller läskig
Skadegörelse - Platsen blir ibland
utsatt för skadegörelse
Skräpigt - Platsen är ibland dåligt
städad
Sliten - Platsen behöver rustas upp
Stökigt - På platsen finns ibland
personer som stör
Trafikfarlig - Platsen är farlig för
trafikanter
Tråkig - Platsen är oattraktiv
och ful

Albyskolan skulle kunna
vara gym, simhall eller
danshall. Komvux vore
bra på Albyskolan
Man skulle inte ha
rivit skolan förrän
man visste vad man
skulle bygga.

Gym
behövs.

10. kvarnhagsskolans gård

Platsens brister
• Skadegörelse
• Stökigt

Sagt om platsen:

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

Sagt om platsen:

Bilvägen är
läskig

Hela vägen från Subtopia mot
Albyskolans tomt (gångväg
parallell med Albyvägen) är
otrygg, det behövs bättre
belysning.

Platsens offentlighetsgrad

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

Platsens brister
• Avvisande
• Tråkig

Sagt om platsen:
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7. albyvägen
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Sagt om platsen:
Jag tycker Kvarnhagsskolan är lite stökig.
De är så kaxiga. Det är
mögel där.
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Kvällstid mörkt och
mkt ungdomar som rör
sig. Osäkert. Lys upp.

10
15
Fritidsgården är
dålig, bara små
barn får vara där.
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11. korsningen
hågelbyleden / Kvarnhagsvägen
Platsens brister
• Otillgänglig
• Otrygg
• Trafikfarlig

12. gångvägen mellan
Tingsvägen och Sutopia

13. Parkeringen vid subtopia

Platsens brister
• Mörk
• Otrygg

Platsens brister
• Trafikfarlig
• Tråkig

Så här kan platsen
bli bättre:
• Enklare och säkrare för gående,
cyklister och bussresenärer.

Så här kan platsen
bli bättre:
• Slyröjning
• Bättre belysning
• Fler som rör sig i området

Så här kan platsen
bli bättre:
• Utnyttja platsen
• Bygga något där

Sagt om platsen:

Sagt om platsen:

Platsens offentlighetsgrad

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.

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

Sagt om platsen:
Den där vägen
ovanför Subtopia i
skogen är läskig

Det finns inga dåliga
platser i Alby. Bara
Hågelbyleden – folk
dör där.

Mystiskt med containrar på
p-platsen vid Subtopia. Vad är
det för verksamhet som pågår?
Kan detta var en plats för ett
nytt dagis?

Platsernas olika brister
Avvisande - Platsen upplevs inte
som välkomnande
Dåligt skött - Platsen är dåligt underhållen och inte omhändertagen
Mörk - Platsen är dåligt belyst
Otillgänglig - Platsen har dålig
tillgänglighet
Otrygg - Platsen upplevs som
otrygg eller läskig
Skadegörelse - Platsen blir ibland
utsatt för skadegörelse
Skräpigt - Platsen är ibland dåligt
städad
Sliten - Platsen behöver rustas upp
Stökigt - På platsen finns ibland
personer som stör
Trafikfarlig - Platsen är farlig för
trafikanter
Tråkig - Platsen är oattraktiv
och ful

Mer lyktstolpar, en del
lampor fungerar inte.
Det finns lyktor på
konstiga ställen.

Busshållplatsen enslig, ej
säker.

Farlig och ful
parkering.

14. INdustriområdet vid
albysjön / Alby kvarn

15. alby strand

1
Platsens brister
• Dåligt skött
• Skräpig

Platsens brister
• Tråkig

Så här kan platsen
bli bättre:
• Använda platsen till något annat
• Bättre ordning och underhåll runt
tomten

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

Sagt om platsen:

Sagt om platsen:

Bort med industrierna.

Industriområdet
nere vid sjön är
skräpigt
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Här finns
ingenting!
Ta bort lite
vass, ett hopptorn
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Hinderbana
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