
I detaljplanearbetet för Kv. Hindsgavl ser kommunen över 
möjligheten att skapa ett nytt torg.

De som har medverkat i enkäten har lämnat sina svar via 
förtryckta vykort, digital enkät på webben, eller i mejl.

Vykorten delades ut från och med den 15 januari och både 
vykort och enkät hade den 1 februari som sista svarsdag. 
På grund av mängden svar som inkom även efter sista 
svarsdag har alla svar som inkom innan den 25 februari 
registrerats.

Både förvalsalternativ samt fritextsvar har sammanställts 
och redovisas här.

Hur vill du att torget ska kännas?

Nytt torg i Ekeby?
Vad skulle Du vilja göra där?

Andra tankar
Andra tankar som kom in handlade både om kv. 
Hindsgavl och hela Ekeby. 

53 personer uttryckte ett missnöje över en byggnad 
med mer än 2–3 våningar och 16st. vill inte ha något 
torg.

27 personer efterfrågade ett fik eller café och 20st. vill 
behålla möjligheten till att handla mat på platsen. 

19st. eftersöker någon typ av restaurang och 8st. vill ha 
ett bageri. 

10st. vill att det ska vara en grön oas med träd och 
planteringar och 8st. vill att det ska vara en lugn plats.

7 personer vill ha kvar någon typ av återvinning i 
området.

Apotek
Automater med dricka/
något ätbart
Bageri
Bankomat
Bar
Bastu
Beakta befintlig kultur 
och miljö
Behåll grönområden
Behåll konstverket, 
Prinsessan av Uhr
Biblioteksfilial
Blomsteraffär
Boulebana 
Butiker
Bänkar
Bättre underhåll i 
stadsdelen
Café/Fik
Charmigt torg
Cykelpump
Cykelställ
Dansk design
Ej parkering

Ej återvinning
Etagevåning på byggnad
Fontän
Frisör
Grön oas, träd & 
planteringar
Gym
Hundrastgård
Inga höghus/stor byggnad
Ingen förtätning
Inget nytt torg
Jag vill inte ändra på 
något
Kommer bli bra med 
högre byggnad
Konst
Lekplats
Ljusinstallationer
Loppis
Marknad
Matbutik 
Minigolf
Minska trafiken
Museum
Mötesplats

Parkering
Postombud
Pulkabacke
Restaurang
Sandlåda
Scen
Simma
Skridskor
Sportcenter ex- tennis, 
padel, squash
Systembolaget
Ta bort konstverket, 
Prinsessan av Uhr
Teater
Tråkig föreslagen 
arkitektur
Tvåvåningshus
Tystnad/lugn 
Utegym
Uteservering
Var rädda om befintliga 
träd
Återvinning
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Sammanfattningsvis visar enkäten att Ekebyborna önskar 
sig ett torg som ska kännas grönt (160 personer), lugnt (120 
personer) och retro (55 personer).

Vad vill du göra på torget?
Det de önskar att de ska kunna göra på torget är att 
handla (133 personer), fika (95 personer), sitta/vila (79 
personer) och mötas (66 personer).

AV DE 183 SOM ANGAV KÖNSTILLHÖRIGHET VAR 66 % KVINNOR OCH 34 % MÄN. 


