Dialog
med
fokusgrupper
Vår 2016

Dialog med fokusgrupper
Kopplat till arbetet med planprogram för Gottsundaområdet genomfördes våren 2016
ett antal dialoger med fokusgrupper. Fokusgrupperna valdes ut för att komplettera de
större allmänna dialogerna.
Avsikten var dels att aktivt söka upp ett grupper som vanligen inte kommer till tals i
medborgardialoger och dels kunna möjliggöra andra typer av dialoger med längre
samtal.
De här dialogerna gjordes med barn och unga på KFUM Gottsunda fritidsklubb,
småbarnsföräldrar på Treklangens och Kristallens öppna förskolor, etniska föreningar
på Studiefrämjandets Mötesplatsen Kontakten och äldre på Träffpunkt Treklangen.
Först följer redovisning med tankar och förslag från respektive fokusgrupp och sist
finns en gemensamt sammansatt karta som visar på idéer kring olika platser i
Gottsundaområdet.

KFUM Gottsunda fritidsklubb
Några favoritplatser

• Gottsundagipen är en kvalitet för hela området.
• Valsätraparkens gröna kullar.
• Valsätra konstgräsplan.
Några platser som behöver utvecklas

• Dåligt med skogsbarriären mellan Gottsunda och Sunnersta då den ger en känsla
av att dela upp mellan ”det rika” och ”det fattiga” området.
• Nedanför (söder om) Boule & bollhallen är det nedgånget och smutsigt.
• Bandstolsvägen behöver rustas och städas.
• Musikparken skulle kunna utvecklas.
• Blå parken (Stenhammarsparken).
Det här behövs det mer av

• Fler fotbollsplaner, basketkorgar och annat som sysselsätter ungdomar.
Exempelvis behöver grusplanen vid Bäcklösaskolan rustas upp.
• Viktigt med gungor, spontanidrottsplatser och parker nära där många bor.
• Musikparken skulle kunna utvecklas med gungor, studsmattor och bänkar.

Treklangens och Kristallens öppna förskolor
Några favoritplatser

• Gottsundagipen är bra. Den ligger så nära Gottsunda och många människor rör 		
sig där. Man kan vara aktiv och barnen kan leka.
• Valsätraparkens gröna kullar.
• Gottsunda centrum.
• Lekplatsen vid Gottsunda centrum (Gottsunda torg).
• Vid Bandstolsvägen och på andra ställen i Gottsunda finns stora fina gårdar som 		
har både träd, berghällar och stora gräsmattor.
Några platser som behöver utvecklas

• Lekplatsen vid Gottsunda centrum (Gottsunda torg) skulle behöva staket för att 		
skydda barnen från bilarna.
• Gärna fler lekplatser i Gottsunda Centrum, likt Gränby Centrums inomhus
lekplats.
• Fler evenemang.
• Lekplatsen vid Gipen kan gärna förbättras med gungor, efterlikna den nya blå 		
parken (Stenhammarsparken), volleybollplan och andra sporter hade varit bra
vid Gipen.
• Öppna förskolan behöver större lokaler, gärna nära SFI-undervisning.
Det här behövs det mer av

•
•
•
•
•
•
•

Det behövs fler lägenheter med låga hyror för minskad trångboddhet.
Fler lokaler som är barnvänliga.
Gärna en bättre plats för öppnaförskolan där mammorna också kan studera nära.
Fler bänkar överallt i Gottsunda.
Fler grillplatser, exempelvis vid Bäcklösa och Valsätraparken.
Kvinnogym eller andra aktiviteter för kvinnor (eller att det i alla fall är uppdelat).
En 4H-gård i Gottsunda skulle vara bra.

Etniska föreningar på Studiefrämjandets Mötesplatsen Kontakten.
Några favoritplatser

•
•
•
•

Gottsunda Centrum är bra. Finns mycket affärer och bra kulturell verksamhet.
Gottsundagipen och Gula stigen har fin natur som ligger nära Gottsunda.
Det finns många stora fina bostadsgårdar i Gottsunda.
De nya bostadshusen vid Gottsunda centrum är har gjort det tryggare och finare 		
vid centrum.

Några platser som behöver utvecklas

• Vid Bandstolsvägen kan det vara stökigt på kvällarna.
• Vid ingången vid Willys i Gottsunda centrum (norra entrén) kan det ofta sitta 		
många män och det kan kännas lite obehagligt för kvinnor där. Att man känner 		
sig lite iakttagen.
Det här behövs det mer av

• Ordnade riktiga parker. Idag finns det stora gröna gräsmattor, men inga parker 		
med planteringar och fina bänkar att sitta på.
• Viktigt att det är lugnt där man bor. Inte aktiviteter som stör på kvällarna.

Träffpunkt Treklangen
Några favoritplatser

• Gottsunda centrum, även om det vore bra med fler affärer. Gillar Triller och
biblioteket, även om det är kan vara lite trångt och stimmigt.
• Gottsundagipen – långbänken är bra, det skulle kunna finnas bänkar vid
matparken, vatten på fler ställen (till odling), Bäcken högst upp är otroligt fin,
men kan göras mer handikappvänlig.
• Nära till Ekoln – ”Träbro” (Board walk) längs med Ekoln fin.
• De nya husen vid Gottsunda centrum. Det bor många änkor i husen som och det 		
är bra med tillgängligheten nära centrum. Stora fina balkonger och mysiga
innergårdar.
Några platser som behöver utvecklas

• När Gottsunda centrum har stängt är det ogästvänligt. Speciellt på baksidan vid 		
varuintagen.
• Nedskräpade busshållplatser – det behöver hållas rent mer.
• Överlag är det väldigt bra. Finns inte mycket att klaga på.
Det här behövs det mer av

•
•
•
•
•
•

Föreningslivet behöver fler lokaler.
Träffpunkten behöver större lokaler – trångt på gymnastiken.
Polisstation i området.
Tysta platser i biblioteket – caféavdelning? För lite sittplatser.
Fler tillfixade stigar i Gipen ett steg längre ner.
Större samlingslokal behövs, G-sunda Market är en tråkig lokal.

Övriga kommentarer
• Risk att det byggs för tätt. Tycker inte att man ska bygga som i Rosendal.
• Fint med höghus ”Varför har bygget inte kommit igång?”.
• De nya trähusen mot Valsätravägen är fina.

Fokusgruppernas* platser
Trevlig innergård
där man kan släppa
barnen

Takterrass på
centrum?
Bra fotbollsplan

Här träﬀas vi tjejer

Kullarna

Stök och bråk på
bandstolen

Det behövs ﬂer bänkar
Stökigt och otryggt
parkeringsdäck

Ingången till och
baksidan av centrum

Dåliga gångvägar till
centrum från buss

Gottsunda
centrum

Mörkt på andra sidan
Gipen

Otrygg busshållplats

Ny fotbollsplan?

Barriär mellan Gottsunda
och Sunnersta

Matparken!

Grillplats?

Vackert skogsstråk

* Under våren har vi trättat ungdomar, äldre, föräldralediga och etniska föreningar
och pratat om Gottrundsområdets utveckling. Det här är resultatet av samtal om bra (grönt)
och dåliga platser (rött), samt platser där de har någon idé om utvecklingen (blått).

