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1. Inledning  

Bakgrund 
Familjebostäder har beviljats stöd av Boverket för att upprusta utemiljön på 

tolv fastigheter på Stövargatan, Lurstigen, Bjursätragatan och Vallhornsgatan i 

Rågsved. Urban Utveckling har på uppdrag av Familjebostäder genomfört en 

förstudie och medborgardialog i Rågsved. Resultatet presenteras i denna rap-

port. Upprustningen ska vara klar sensommaren 2020.  

Varför boendedialog 
Forskning visar att medborgardeltagande är ett verktyg för att föra medborgare 

närmare både varandra och de samhällsinstitutioner och organisationer som de 

är i kontakt med i vardagen. Dialog gör också att de beslut som fattas blir väl 

underbyggda, vilket bidrar till ett hållbart resultat och ett hållbart samhälle. 

Människor som bor och dagligen verkar på en plats har en djupare förståelse 

för hur platsen fungerar, vad som saknas och vilka behov som finns. Genom di-

alog skapas förutsättningar för att förstå hur behoven ser ut finns bland de som 

bor och verkar nära platserna. Boendedialog skapar även ett förtroende mellan 

hyresgäst och hyresvärd. Dialogarbetet och åtgärderna kan även stärka gemen-

skap mellan de boende, viljan att ta hand om sitt område och känslan av trygg-

het. 

Syfte 
Åtgärderna syftar till att skapa förutsättningar så att fler boende ska nyttja 

utemiljön i området och målet med satsningen på utemiljön är att skapa mer liv 

och gemenskap i området. Syftet är även att stärka demokratin, trivseln, trygg-

heten och hållbarheten i områdena.  

 

Syftet med boendedialogen är att få in de boendes erfarenheter och idéer från 

området som en del av underlaget för hur området bäst rustas upp. Då allt inte 

kommer rymmas under denna omgång av upprustning, kommer det underlag 

som boendedialogen utgör att användas till kommande utemiljörenoveringar 

längre fram.  

Metoder 
Nedan presenteras kortfattat de moment som utgör dialogen. Dessa utgör grun-

den för analys och rekommendationer till upprusningen av platserna. 

 

Totalt deltog cirka 57 personer i dialogen varav 33 var kvinnor, 13 män, 1 flicka 

och 10 pojkar. Detta inkluderar de besök som gjorts på öppna förskolan och fri-

tidsgården i området samt samtal/mail med/från boende som inte var med på 

dialogen. Snittåldern för deltagarna i dialogen är cirka 60 år.  
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Ålder- och könsfördelningen – alla dialogens delar 

Besök på öppna förskolan 

Den 3 april gjorde Urban Utveckling tillsammans med Familjebostäder ett be-

sök på öppna förskolan i centrala Rågsved, där totalt 13 föräldrar intervjuades. 

Syftet med besöket var att intervjua föräldrar boende i Rågsved med omnejd, då 

det är en grupp som sällan besöker medborgardialoger, men är ändå en viktig 

grupp att prata med då de ofta använder bostadsgårdarna mycket.  

Besök på fritidsgården 

Fritidsgården besöktes den 15 april med syftet att fånga in barnens egna per-

spektiv på hur en bra plats för dem kan se ut. Elva barn deltog i samtalen, där 

de fick berätta om vad de gör på fritiden, var de brukar träffa sina kompisar och 

platser de gillar och inte gillar i Rågsved. Underlaget kan sedan användas för 

att förstå barn och ungas behov i utemiljön, och genom att samtala med barn 

och unga blir perspektivet bredare och mer inkluderande.  
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Inventering 

Inför dialogen med de boende i området gjordes först en inventering utifrån te-

mat trivsel, tillgänglighet och trygghet. Syftet med inventeringen var dels att få 

en förförståelse för det berörda området inför den kommande dialogen, men 

också för att göra en kartläggning över vilka insatser som bör tas i beaktning 

när upprustningen ska ske.  

 

När inventeringen gjordes var utgångspunkten i trivsel framförallt vilket skick 

gårdarna var i. Detta gäller både utrustning och utsmyckning, men inkluderar 

även vegetation och eventuellt skräp. En god trivsel gör att gårdarna blir mer 

attraktiva och därmed används mer. 

 

Tillgängligheten på gårdarna har inventerats med inspiration från Boverkets 

tillgänglighetskrav, men anpassats både inom ramen för projektet och för att 

framförallt gälla utemiljö. Tillgänglighet utifrån perspektivet med nedsatt rö-

relseförmåga, orienterbarhet och synlighet har framförallt använts. 
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Bilderna ovan visar exempel på sliten asfalt, grillplats på gräs, gammal gummi-

asfalt, gräsmatta som ger ett tråkigt intryck, trappa som gör uteplatsen mindre 

tillgänglig och slutligen en lekplats som är mindre tillgänglig på grund av av-

saknaden av gångväg.  
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Trygghet är ett begrepp som rymmer mycket, och är ofta svårgripbart eftersom 

trygghet upplevs olika hos olika personer. Utifrån forskning kring hur över-

blickbarhet över en plats bidrar till social kontroll, vilket vidare leder till ökade 

känslor av trygghet, har inventeringen undersökt hur vegetation och belysning 

påverkar just överblickbarheten i områdena. Även faktorer som skick och klot-

ter har undersökt, vilket är faktorer som kan påverka tryggheten i förläng-

ningen, då ett välskött område också uppfattas som ett område man bryr sig 

om. 

Dialogmöte med boende i området 

Den 24 april genomfördes en workshop med boende i fastigheterna där delta-

garna i grupper fick diskutera hur de tycker området fungerar i dag och hur de 

vill att det ska fungera i framtiden. Deltagarna delades in utefter var de bodde, 

och grupperades ihop tillsammans med närliggande gårdar utefter så som in-

delningen såg ut vid inventeringen. Sammanlagt deltog cirka 25 boende.  
 

Syftet med workshoppen var att ta del av de boendes synpunkter och idéer om 

hur utemiljön fungerar idag och hur det kan rustas upp. De boendes inblick och 

förståelse för området lägger grund för analys och rekommendationer av områ-

det, och är en värdefull källa inför kommande upprustning. 

 

 
Deltagare diskuterar områdets förutsättningar och framtid 
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Karta från dialogmötet. De röda prickarna illustrerar dåliga platser. De gröna illustrerar bra 

platser. De gula illustrerar deltagarnas hemvist. 

2. Resultat 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av resultaten från alla moment 

som beskrivs ovan. Denna del innehåller således ingen analys eller förslag på 

åtgärder från Urban Utveckling, utan speglar endast deltagarnas åsikter och 

observationer från inventeringarna.   

 

Många åsikter, idéer och observationer från inventeringarna är återkommande 

i alla områden och därför inleds detta avsnitt med en generell beskrivning av de 

teman som har varit genomgående för hela processen: Lek och aktivitet, sitt- 

och grillplatser samt grönska och skötsel.  
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Familjebostäders fastigheter indelade i mindre områden som det hänvisas till i texten 

Lek och aktivitet 

Nulägesbeskrivning 

Även om alla områden inte innehåller platser för lek och aktivitet, finns det lek-

platser utspridda på Familjebostäders gårdar. Det finns även kommunala lek-

platser i närheten som Rågsveds barn och unga använder flitigt. Rågdalen lig-

ger nedanför Stövargatan och nyanlagda Rågsved Bollplan ligger i centrum vid 

skolan.  

 

Alla lekplatser på gårdarna uppges användas mycket av både barn och unga. 

En grupp boende på dialogmötet uppger att något av det bästa med gårdarna är 

att de är bilfria så barnen kan leka tryggt. Lekutrustningen är sliten men fun-

gerande. Detta observeras på inventeringen men bekräftas även av vissa bo-

ende. Mycket har målats av sommarjobbare och ger därför ett bra första in-

tryck. Tittar man efter ser man att utrustningen har en del år på nacken. På 

lekplatsen i område 9 (Lustigen 4-18) finns gummiasfalt som har blivit hårt 

med åldern och som inte avhjälper fallskador längre, vilket bekräftas av en bo-

ende som berättar att barn har skadat sig när de har ramlat på gummiasfalten.  

 

Ett stort problem med lekplatserna är tillgängligheten. Eftersom många av går-

darna ligger på berghällar finns nivåskillnader och trappor in till lekområdet. 

Detta är till exempel gällande både på gården i område 9 (Lurstigen 4-18) och 

10 (Stövargatan 1 – 29). Enda tillgängliga entré (utan trappor) till område 10s 
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lekplats är väldig smal så det kan vara svårt att ta sig in med rullstol eller rul-

lator. Det saknas även hårdgjorda stigar som leder in till lekplatserna. Inom 

lekplatserna försvåras tillgängligheten även av trösklar som delar av de olika 

typer av underlag på lekplatsen.  

 

 
 

På lek- och sittplatserna på Stövargatan finns en viss proble-

matik i att utomstående kommer och ockuperar vissa av bän-

karna och röker eller brukar droger och alkohol och skräpar 

ned. De boende får städa upp efter de som vistas kring bän-

karna, vilket inte uppskattas bland deltagarna på dialogmö-

tet.  

 

 

Besöket på öppna förskolan har bidragit med insikter om hur föräldrar till 

mindre barn använder lekplatser och vilka platser de gillar. Även besöket på 

fritidsgården har gett insikt i vilka platser barn och unga använder och gillar.  

 

Flera föräldrar på öppna förskolan nämner att de gillar 

lekplatser som talar till barnens (och föräldrarnas) fan-

tasi. Många åker gärna till bemannade parklekar där det 

är möjligt att köpa fika och till de lite större lekplatser 

där det finns ett stort och varierat utbud av lekutrust-

ning. När tiden och orken är mindre är det bra att ha en 

lekplats på den egna gården. De mindre och bostadsnära 

lekplatserna fyller syftet att kunna leka en kortare 

stund, på väg till och från något till exempel på väg hem 

från förskolan eller en kort stund innan middagen. Då är de mindre barnen 

ganska nöjda med lite, och lekplatsen behöver inte vara så märkvärdig, anser 

en mamma. En sandlåda och några gungor räcker för de korta, spontana besö-

ken.  

 

Väldig smal entré till lekplatsen 

”Man kan ta inspiration 

från Snösätraskolan” 

 

Deltagare, dialogmötet 

 

”En gård är bra för att det är 

ett enkelt sätt att underhålla 

sina barn” 

 

Kvinna, öppna förskolan 
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Barnen, Urban Utveckling intervjuade på fritidsgården, var mellan 10 och 12 år 

gamla. De rör sig fritt utan föräldrarna och har därför en större 

frihet att ta sig runt till platser där de till exempel kan leka, 

spela fotboll eller hänga med kompisar. Populära platser i Rågs-

ved är bland annat Fritidsgården där det finns mycket barnen 

kan göra. Bollplanen vid skolan är nyanlagd och har mer aktivi-

teter för äldre barn, exempelvis parkour. Rågdalen är populär 

för att man kan spela fotboll, jaga Pokemons eller hänga med 

kompisarna. En pojke som bor på Stövargatan är aldrig på sin 

egen bostadsgård. Han går hellre till Rågdalen där det finns mer 

att göra.  

 

Framtid 

Generellt tycker många som har deltagit i dialogen på ett eller annat sätt att 

det finns för lite lekutrustning som är anpassat till just den gruppen de repre-

senterar. Föräldrar till småbarn tycker att det finns för mycket utrustning för 

de större barnen medan de större barnen tycker att det mesta är anpassat för 

småbarn. En grupp boende på dialogmötet tyckte att lekplatser inte är huvudfo-

kus i upprustningsmomentet, eftersom området över lag har god anslutning till 

områden där lekplatserna är mer utvecklade, exempelvis parken Rågdalen och 

Snösätraskolan. Andra tycker att lekplatserna är fina men kan behöva en reno-

vering. För framtida utveckling av lekplatser föreslår de boende att ta inspirat-

ion från gården på Snösätraskolan, och att inkludera mer naturlek på går-

darna. 

 

En boende tycker det är fint med inramning av gården i 

område 9 (Lurstigen 4-18) men tycker nuvarande staket 

är ”gräsligt” och vill byta ut det. En boende föreslår att 

man ritar upp lekrutor, hopphage och kingruta. En 

grupp gruppen från dialogmötet föreslår ett ”PRO-

vänligt” utegym på antigen gård 9 eller 10 (Stövargatan 

1-29) som alla ska kunna använda. De föreslår även att 

det installeras en vattenspridare/utedusch så att barnen 

kan leka med vatten. 

 

Mammor på öppna förskolan påpekar att det ibland saknas bänkar som är vär-

defulla för både mammor som vill kunna amma sitt barn i parken och för för-

äldrar till lite större barn som leker själv på lekplatsen.  

 

När det gäller en bra plats för barn och unga tycker barnen från fritidsgården 

att det bland annat är bra med en fotbollsplan, klätterställning, att man kan 

spela basket, låna grejer i ett hus, sandlåda, studsmatta, lampor.  

Sitt- och grillplatser 

Nulägesbeskrivning 

Nästan alla områden har en eller flera grill- och mötesplatser i olika skick och 

storlekar. Inventeringen visar att bord och bänkar är i olika skick, vissa är ny-

målade medan andra är ganska slitna. 

”Jag gillar Cyklopen där 

jag åker skateboard och 

hänger med kompisarna” 

 

11-årig kille, Fritidsgår-

den 

 

”En lekplats bör innehålla le-

kutrustning som aktiverar 

barnen och som stimulerar 

rörelse och tränar motorik.”  

 

Kvinna, öppna förskolan 
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Inte alla platser är lika funktionella. Under inventeringen noteras det att det i 

område två finns en sandlåda mitt på grillplatsen som upplevs som malplace-

rad. Andra grill- och sittplatser har samma problem som lekplatserna, de är 

inte tillgängliga för boende med nedsatt rörelseförmåga, bland annat grillplat-

sen bakom Stövargatan i område 8 (Stövargatan 33-53). I område 10 (Stövarga-

tan 1-29) finns två grillar på gården. Både står på berghällar och är därmed 

inte tillgängliga.  

 

 
 

Under dialogmötet diskuterade gruppen för område 5-8 (Stövargatan 12-71) att 

de tycker att grillplatserna i området har dåliga betongrör och slitna. Bänkarna 

vid grillplatserna och på övriga platser runt gårdarna tycker de boende är bra. 

Boende på gården i område 9 (Lurstigen 4-18)använder gården mycket och sit-

ter ute och grillar hela sommaren när vädret tillåter och grillar, berättar en bo-

ende. Vid inventeringen kommer det fram att bord och bänkar är slitna.  

 

En deltagare på dialogen berättade att han tycker att det 

saknas bänkar att stanna och pausa på i området, fram-

förallt längs Stövargatan. Han får medhåll av en annan 

deltagare i gruppen, och de önskar fler bänkar längs ga-

tan i samtliga berörda områden. 

 

 

I område 11 (Bjursätragatan 5-17) är grillplatserna anlagda direkt på gräset 

och ger en känsla av att de är oplanerade och tillfälliga.  

 

Vidare berättar dialogdeltagarna att det finns mycket problem med fimpar i 

området, och att askkopparna på papperskorgarna inte hjälper att motverka 

problemet. 

” För få bänkar och mötesplat-

ser på området” 

 

Deltagare, dialogmötet 

Otillgänglig grill på gården, område 10 
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Framtid 

Vid dialogmötet diskuterade deltagarna i en grupp att de önskar en större 

granngemenskap i området. De tycker att det är synd att man inte hälsar på 

varandra, och önskar att man kunde hjälpas åt mer i området. Sociala ytor med 

bänkar och bord kom som ett lösningsförslag för att öka gemenskapen. Boende i 

område 10 (Stövargatan 1-29) föreslog att man skulle ha ett långbord som man 

har i område 9 (Lurstigen 4-18).  

 

Gruppen som diskuterade område 5-8 (Stövargatan 12-71) på dialogmötet före-

slog att man byter ut grillarna med tillhörande galler i dessa områden. Det före-

slås även att man kedjar fast gallerna så att de inte kan bäras bort från grill-

platsen.  

 

En boende i område 9 vill rusta upp den stora grill-

platsen med nya och fler grillar, samt nya bord och 

bänkar. Gärna med ryggstöd. Andra boende i område 

9 och 10 ser gärna flera små sitt- och grillplatser runt 

på gården/utanför portarna. På område 10 önskar en 

boende tak över grillplatsen.  

 

Flera boende vill att gårdarna rustas upp med flera 

askkoppar och soptunnor.  

 

En boende på Bjursätragatan, område 11 har mailat in ett förslag på hur en 

grillplats kan se ut.  

 

 
Skiss från boende på Bjursätragatan 

Skötsel och grönska 

Nulägesbeskrivning 

Det är stor skillnad på hur mycket grönska det finns i ett område och även på 

hur välskött grönskan är. De boende i område 1 (Stövargatan 75-89) saknar till 

exempelvis grönska och ser gärna att man rustar upp grönskan i rabatter och 

runt huskropparna. Under inventeringen noteras även att område 2 (Vallhorns-

gatan 18-28) och 5 (Stövargatan 57-71) inte innehåller mycket grönska. I områ-

dena 9 (Lurstigen 4-18) och 10 (Stövargatan 1-29) till exempel sköts mycket 

” Gärna flera små sitt- och 

grillplatser runt på går-

den/utanför portarna. Alla 

vill inte trängas” 

 

Deltagare, dialogmötet 
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grönska av de boende som bland annat sköter rabatterna. Boende från område 

5 (Stövargatan 71 – 57) berättar att deras rabatter tas bort av anställda på Fa-

miljebostäder.  

 

Deltagarna på dialogmötet tycker genomgående att skötseln längs med den övre 

delen av Stövargatan är bra eftersom de boende sköter den själva. Dock upple-

ver deltagarna att många inte tar hänsyn till utemiljön och tar inte upp spill-

ning från hundarna som rastas där.  

 

 
 

På baksidorna av husbyggnaderna längs Stövargatan uppger boende att det 

finns mycket sly som kan behöva röjas. På framsidan av husen längs Stövarga-

tan uppger deltagarna att pallkragar tagits bort av anställda i området.  

 

Vidare var deltagarna på dialogmötet positiva till den stadsodling som ska an-

ordnas i området, och de tyckte att projektet kunde utökas till att även ta plats 

utanför Familjebostäders bostadshus som ett projekt för att öka granngemen-

skapen. Deltagarna tänker att odlingar kan starta igång en konversation bland 

boende, vilket sedan kan bidra till en ökad sammanhållning i området. 

 

Rabatt som skötts av boende 
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Det framkom under dialogmötet att man upplever att 

mycket av växtligheten i området beskärs för hårt, vilket 

skapar otrivsamma miljöer. Flera boende berättar att de 

har ”räddat” en syren eller annan buske genom att ta 

kontakt med personal precis innan beskärningen skulle 

ske. En boende klagar på att man tog bort buskar som er-

sattes med låga buskar som inte överlevde. ”Det ser fat-

tigt ut” tycker han. 

 

Runtom i de olika områdena är portarna in till byggnaderna beklädda med 

granris i plast. Under inventeringen har det noterats att dessa börjat blekna 

och därför inte ser så tilltalande ut.  

 

Många dialogdeltagare saknar cykelställ runt gårdarna.  

Framtid 

Det borde finnas mer blomster och buskage längst framsi-

dan av Stövargatan, speciellt på den nedre delen mot tun-

nelbanan anser deltagare vid dialogmötet.  

 

Generellt önskar de boende mer grönska och växtlighet i områ-

det. De föreslår växter och träd som med frukt och bär som till-

för ett estetiskt värde och även ger skörd. De önskar en mju-

kare trimning av buskar och träd.  

 

Boende i område 5 – 8 önskar att få sina pallkragar tillbaka och deltagarna fö-

reslår att man även sätter en namnskylt vid olika växter för att lära sig vad de 

heter, och motivera människor till att odla själva. 

 

Övriga önskemål kring grönskan i områdena är att ha fler rönnträd, att an-

lägga fler blomsterbäddar som den utanför Vallhornsgatan 28, syrenbersåer vid 

sittplatserna på gårdarna, samt att man generellt behåller fler träd i området. 

Belysning 

Nulägesbeskrivning 

Belysningen i de olika områdena har inventerats under kvällstid. Det finns 

platser som inte har någon belysning, bland annat baksidan på Stövargatan där 

det finns lek- och grillplatser. Mötesplatsen på kullen i område 3 (Vallhornsga-

tan 9 – 17) har inte heller någon egen belysning men nås av lampor på närlig-

gande gångväg. Boende i område 9 (Lurstigen 4-18) saknar belysning på lek- 

och grillplatsen och på ”lillstigen” mot miljöhuset.  

Framtid 

Deltagarna på dialogmötet önskar belysning vid grillplatsen på baksidan av 

Stövargatan vid nr 35.  

 

En boende påpekade även att det är mörkt på stigen mellan Vallhornsgatan och 

Bjursätragatan. (Kan dock vara utanför fastighetsgränsen)  

” Jag fick springa ut och 

rädda syrénen. Annars hade 

den varit borta i dag.”  

 

Deltagare, dialogmötet 

” Mer blommor för bin 

och andra insekter” 
 

Deltagare, dialogmö-

tet 
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3. Vad händer sen? 
 

Familjebostäder startar nu bearbetningen av alla förslag samt inleder plane-

ring och projektering. 

 

Familjebostäder återkommer när det finns mer att presentera. 


