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Idéforumet bestod av runt 60 deltagare, alla Uppsalabor, som samlades och placerades vid tio 
bord i slumpmässig ordning. Nya möten uppstod, nya tillfällen för kunskapsutbyten och ömsesidig 
inspiration och diskussion skapades.

Efter inledande föreläsningar av Uppsala Kommun, Uppsalahem och Strategisk Arkitektur, 
samtalades, debatterades och utformades idéer för det nya Eriksbergs framtid.
Idéerna är grundläggande för formuleringen av en vision för det nya området som ska samspela 
med det befintliga Eriskberg i åtanke.
I grupperna vid varje bord samlades kunskaper, reflektioner och även utopier kring 2 övningar som 
sammanställdes i den här rapporten.

Tack för en mycket spännande och inspirerande kväll!

IDÉFORUM 1 - UPPLÄGG
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AGENDA

Introduktion
Moderator Göran Cars hälsar alla välkomna och talar 
om agendan för kvällen och förklarar varför vi är här 
idag. 

Uppsalahem
Uppsalahem presenterar sig i egenskap av 
markägare och initiativtagare i den visionsstyrda 
stadsbyggnadsprocessen. Talar om hur denna 
process skiljer sig mot den traditionella planprocessen 
och hur idéforumet, som en del i den visionsstyrda 
stadsbyggnadsprocessen, ger möjlighet till delaktighet. 

Övning 1 
Var är din favoritplats i Uppsala? 

Marika Khodr, Brand Conversation
”Kraften i en vision” 
Syftet med hela visionsprocessen – Vad kan det 
generera?

Jan Ytterborn, Strategisk Arkitektur  
”Inspiration och påverkansfaktorer till nya Eriksberg.”

18.00-18.10

18.10-18.20 

18.20-18.30

18.30-18.50

18.50-19.15

19.15-19.20

19.20-20.00

20.00-20.45

20.45-20.55

20.55-21.00

Göran Cars presenterar workshopövningen. 

Övning 2 
Det sociala livet: Hur vill du leva i framtidens 
Eriksberg?

Presentation av de idéer som fötts i workshopen 
med samtal som leds av Göran Cars.

Sammanfattning
Sammanfattning av kvällen där Göran Cars 
summerar upp vad som kommit fram och att 
materialet kommer att sammanfattas och 
publiceras på hemsidan www.nyaeriksberg.se

Sista uppgift
Vad har ni med er från denna kväll? Vad har varit 
bra med workshopen? 
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DELTAGARE

UPPSALAHEM:
Lars-Gunnar Sjöö
Mathias Lantz
Benny Enholm
Linda Ryttlefors

UPPSALA KOMMUN:
Karin Åkerblom
Torsten Livion

STRATEGISK ARKITEKTUR:
Jan Ytterborn
Maria Papafigou
Nadine Aschenbach
Marie Kojzar

ÖVRIGA:
Marika Khodr, Brand Conversation

MEDBORGARE:

A. Richert
A-K Olsson
Amanda Larsson
Anders Svedberg
Anita Everlid
Anita Sjöberg
Anita Uhlin
Annika Hortlund
Berith Westgård
Birgit Johansson
Cecilia Hamenius
Charlotte Björnström 
Charlotte Ekehage
Claes DuRietz
Claudia Lindh
Dagny Wenngren
Daniel Enholm
Elin Berglund
Elisabeth Agell
Erik Thärnström
Erik Unger
Eskil Gustafsson
Etel Bengtsson 
Eva Nylund
Evy Hagelqvist
Filippa Palmgren

Franz Luttenberger
Gudrun Gustafsson
Gun-Britt Karlsson Effemyr
Gunilla Björklund
Görel Bylund 
Hans-Örjan Nohrstedt
Ingemar Ehlin
Inger Andersson
 Jolanta Obminska
Kerstin Berglind
Kjell Lundgren
Laila Olsson
Lars
Leila Holm
Lena Wallin
Lennart Johansson
Linda Lagerstedt-Berlin
Linda Vallgren
Liss Sparby
M. Rogberg
Marianne Staaf
Maj-Britt Eriksson
Mark Schreiber
Milve Sofia Rydahl
Mikael Styrke
Monica Forslund

Nasrin-Azizi
Ola Enström
Olle Hansson
Petra Lindvall
Sandra Åhlén
Stig Forslund
Ulla Björkman
Ulla-Britt Strömberg
Ulla Hansson
Yvonne Jansson
Wivianne Söderman
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”Bevara 
grönska och 
lugnet”
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UPPSALAHEM 
BAKGRUND
Uppsalahem presenterde sig i egenskap av markägare och initiativtagare i den 
visionsstyrda stadsbyggnadsprocessen. De talade om hur denna process skiljer sig 
mot den traditionella planprocessen och hur idéforumet, som en del i den visionsstyrda 
stadsbyggnadsprocessen, ger möjlighet till delaktighet.
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stomlinjestråk

stadsstråk

knutpunkt

kärnområden

kärnområden/ knutpunkt

ungefärlig utbredning 
av innerstaden 2030

område där mark för utökade 
idrottsytor/ arenor ska beaktas

UPPSALA KOMMUNS 
ÖVERSIKTSPLAN 2010

ERIKSBERG

KOMMUNEN TALADE OM 
ÖVERSIKTSPLANEN OCH 
DESS BETYDELSE FÖR 
ERIKSBERG
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UTDRAG UR ÖVERSIKTSPLAN
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PLANANSÖKAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFTBESLUT OM 
PLANUPPDRAG

överklagandetid 

PB

UTSTÄLLNING

PROGRAMARBETE PB PB

MBF 1

VWS 1 VWS 2 VWS 3

MBF 2 ÅTERKOPPLING
ALLMÄNHET

VISIONS RAPPORT

PROGRAMARBETE

KONCEPT

VISIONSARBETE

MEDBORGARDIALOG

P

BV

GESTALTNING

PROCESS

Visionstyrt processarbete

Traditionellt processarbete
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kapar vi en                  för fram

tidens Eriksberg

 KONCEPT/
LÖSNING

INVÅNARE &
MEDBORGARE

ev. PRIVATA AKTÖRER

UPPSALA KOMMUN

UPPSALAHEM

VISION

kommunala planeringsunderlag

delutredningar

visionsworkshops

rapporter

idéforum
 

intervjuer 

fakta etc.

UNDERLAG 
TILL 

VISIONS-
PROCESSEN

PROJEKTETS 
UTVECKLING
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ÖVNING 1
DIN FAVORITPLATS?
Var är din favoritplats i Uppsala? Varför? 
Deltagarna ombads att sätta på ett klistermärke på kartan över Uppsala.
Alla fick på så vis en chans att presentera sig och berätta något personligt om sig själva. Syftet är att skapa ett positivt och kreativt 
mötesklimat, att låta mötesdeltagarna lära känna varandra och skapa gemenskap inom gruppen.
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”Ett levande 
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SAMMANSTÄLLNING 
AV VARJE BORDS 
FAVORITPLATSER SER 
UT SÅ HÄR.

Idéforum 1 Sammanfattning | 15



Idéforum 1 Sammanfattning | 16



KRAFTEN I EN VISION
MARIKA KHODR

INSPIRATION OCH PÅVERKANS-
FAKTORER TILL NYA ERIKSBERG
JAN YTTERBORN

Presentation av Marika Khodr, Brand Conversation som fokuserade på syftet med 
hela visionsprocessen och diskuterade vad den kan generera?

Presentation av Jan Ytterborn från Strategisk Arkitektur som talade om nya behov, den möjliggörande 
staden och vad som lockar folk att bo i den. Det sociala livet diskuterades kring hem, arbete och fritid samt 
drömmen om tillgång till både stad och land. 

STRATEGISK ARKITEKTUR

BRAND CONVERSATION
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ÖVNING 2
DET SOCIALA LIVET
Workshopövningen gick ut på att få deltagarna att prata om förändring, drömmar och utveckling av Uppsala och Eriksberg. 
Alla får några minuter att reflektera själva och skriva ner sina initiala tankar på en postitlapp. 
Deltagarna samlades sedan i grupper kring varsitt bord, och fyllde i de idéer de var överens om på en lista. 
Listan skickades sedan vidare till bordet bredvid och fick ta över ett annat bords lista. Deltagarna läste igenom grannbordets tankar 
och märkte ut de idéer/drömmar som de gillar med klisterlappar. Listorna cirkulerade tills alla hade kommenterat allas listor och 
grupperna fått tillbaks sin egen lista, förhoppningsvis full med instämmande klisterlappar. 
Deltagarna summerade till sist resultatet inför resten av gruppen.
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Grupp 1
Görel Bylund
Ulla Hansson
Olle Hansson
Gunilla Björklund
Hans-Örjan Nohrstedt

Grupp 2
Mark Schreiber
Anita Everlid
Gudrun Gustafsson
Eskil Gustafsson
Wivianne Söderman

Grupp 3
Eva Nylund
Amanda Larsson
Evy Hagelqvist
Etel Bengtsson
Lennart Johansson
Mikael Styrke
Milve Sofia Rydahl

Grupp 4
Charlotte Ekehage
Kerstin Berglind
Ulla-Britt Strömberg
Nasrin-Azizi
Annika Hortlund
Marianne Staaf
Linda Lagerstedt-Berlin

Grupp 5
Filippa Palmgren
Erik Unger
Sandra Åhlén
Leila Holm
Elin Berglund

Franz Luttenberger

Grupp 6
M. Rogberg
A. Richert
A-K Olsson
Kjell Lundgren
Gun-Britt Karlsson Effemyr
Elisabeth Agell
Ola Enström

Grupp 1

Grupp 6

Grupp 2

Grupp 7

GRUPPER

Grupp 7
Anita Uhlin
Erik Thärnström
Linda Vallgren
Claes DuRietz
Claudia Lindh
Birgit Johansson

Grupp 8
Anita Sjöberg
Maj-Britt Eriksson
Liss Sparby
Monica Forslund
Yvonne Jansson
Stig Forslund

Grupp 9
Inger Andersson
Ulla Björkman
Cecilia Hamenius
Johannes
Dagny Wenngren
Daniel Enholm
Laila Olsson
Berith Westgård
Lars

Grupp 10
Anders Svedberg
Petra Lindvall
Charlotte Björnström 
Lena Wallin
Jolanta Obminska
Ingemar Ehlin

1

2109

358

467
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Grupp 3

Grupp 8

Grupp 4

Grupp 9

Grupp 5

Grupp 10

Grupp 3

Grupp 8

Grupp 4

Grupp 9

Grupp 5

Grupp 10

”Fler hus ger 
mer ljus”
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Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5

1 2 4

?!

3

SÅHÄR GICK 
ÖVNINGEN 
TILL:
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5 6 7

A
A

B

C

D

A

B

B

Grupp 6 Grupp 7 Grupp 8 Grupp 9 Grupp 10

Idéforum 1 Sammanfattning | 23



Idéforum 1 Sammanfattning | 24



GRUPP 1

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Snygga till Västertorg, servering/mötesplats
- Säkerställ olika boenden för olika perioder i livet
- Grönare gator
- Bevara alla grönytor och bygg på höjden
- Förtäta gärna, mer folkliv och rörelse
- Rör inte Hågadalen och naturreservatet
- Värna om naturreservatet
- Saknar hänsyn till historien, vårda historien och kulturarvet i Eriksbergs 
  ursprungliga tanke
- Bevara pulkabacken och skogen på Stigberget
- Fräscha upp punkthusen 
- Förstör inte den service vi redan har
- Blommor på Västertorg
- Unga/äldre

1

2109

358

467

Görel Bylund
Ulla Hansson
Olle Hansson
Gunilla Björklund
Hans-Örjan Nohrstedt

”Behåll strövområdet i Hågadalen!”

Diskussionerna vid bord 1 hade fokus på att behålla den befintliga 
naturen. Att värna om naturreservatet, Hågadalen, skogen och 
pulkabacken var viktiga punkter. Men även att snygga upp Västertorg 
diskuterades. Se nedan för en sammanfattning av andra ideér.

Gula fält visar de tre mest populära ideérna 
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GRUPP 2

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Socialt hållbart, renovera kostnadseffektivt
- Vi kan tänka oss dela med oss av vårt fina område. Bara det görs med 
  känsla!
- Om det ska byggas så ska det vara ekologiskt hållbart och 
  energibesparande.
- Det ska också vara estetiskt tilltalande.
- Inga höghus!
- Bevara Grantivägen
- Ekonomisk realism

1

2109

358

467

Mark Schreiber
Anita Everlid
Gudrun Gustafsson
Eskil Gustafsson
Wivianne Söderman

”Ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt”

Vid bord 2 tänkte man mycket på både social och ekologisk hållbarhet. 
Fler tankar kring det nya livet i nya Eriksberg finns nedan.

Gula fält visar de tre mest populära ideérna 
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GRUPP 3

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Behålla stadsskogen, ”vår stads lunga” 
- Behålla pulkabacken pch kolonilotterna!!!
- Förbättra Västertorg, flytta upp fiket på torget. Mer sittplatser.
- Motverka att fattiga får flytta som följd av nybyggnationer som dessa 
  inte vill ha.
- Ersätt ej sociala mötesplatser såsom mötesrum och uteplatser med 
privata och kommerciella verksamheter.
- Kulturellt centrum med ev. scen (utomhus)
- Rusta upp gårdarna, upprustning av fasader.
- Behålla området dominerat av hyresrätter, ej sälja ut vår gemensamma 
  mark till bostadsrättsbyggande.
- Vid nybyggnation, anpassa husen efter befintlig topografi och natur, 
  som i tex Sommarro. Spara träd.
- Fria bussresor (som det är i Göteborg) för alla pensionärer mellan kl 
  10.00 - 15.00
- Bygg resursåtervinnande, och resurssnålt, tex solpaneler mm.

1

2109

358

467

Eva Nylund
Amanda Larsson
Evy Hagelqvist
Etel Bengtsson
Lennart Johansson
Mikael Styrke
Milve Sofia Rydahl

“Satsa på upprustning av bostadsgårdar och gatu/utemiljö”

Vid bord 3 utvecklades en stor bredd av Eriksbergs idéer som rörde sig 
både om ekonomi, natur och kommunikationer. En sammafattning finns 
nedan.

Gula fält visar de tre mest populära ideérna 
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Gula fält visar de tre mest populära ideérna 

GRUPP 4

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Inga höghus! Småstadskaraktär
- Cykelvägar, allm. kommunikation, spårtaxi
- Levande torg, café, restaurang, ekologiskt utbud
- Bevara grönområde, naturreservatet
- Odlingslotter
- Mångkulturellt
- Större bibliotek
- Kulturhus med studieförbunden!
- Större och fler lekplatser
- Rimliga boendekostnader
- Grön energi
- Blandade socioekonomiska grupper, åldrar, etnicitet
- Simhall/isbana
- Mötesplatser
- Dagis/fritidsplatser
- Trygghetsboende
- Mer öppet på biblioteket
- Ungdomsbostäder
- Nuvarande problem med trafikparkering. Vad händer med en förtätning?!?
- Sociala möten, tex genom att bygga större på Västertorg.
- Täljstenen blev förtätad. Hyresgästernas oro var bilparkering bla. Deras 
  oro blev besannad. dålig planering
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Charlotte Ekehage
Kerstin Berglind
Ulla-Britt Strömberg
Nasrin-Azizi
Annika Hortlund
Marianne Staaf
Linda Lagerstedt-Berlin

”Integration i alla aspekter!”

Många och varierade var tankarna kring bord 4. Mångkulturellt och socialt- 
var starka motton. Se sammanställning nedan.
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GRUPP 5

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Mindre mörkt på kvällarna i centrala Eriksberg, mer belysning, spec. 
  vägen till Ekeby.
- Fler hus ger mer ljus. Restauranger etc.
- Cykelväg till Hågaby utefter Hågavägen
- Caféer och uteserverinar på Västertorg
- Bort med bilar på Västertorg, flytta bilparkeringen till hörnet 
  Stigbergsv/Granitv.
- Mer avskärmat mot Granitvägen. (mer grönt)
- Fler kolonilotter
- Fler bänkar på Västertorg och överhuvudtaget i Eriksberg
- Ett kollektivboende
- Mer liv och rörelse på gatorna, mer handel. Därför behövs förtätning.
- Helgöppet på bibliotek
- Mindre biltrafik - i synnerhet på Norbyvägen
- Mer kollektivtrafik!!!
- Förtäta grönskan i parken mellan Sommarro och stadsskogen.
- Mjukt underlag på motionsspår
- Mer service ex. gym, handel, café
- Arbetstillfällen
- ”Urban park”/torg
- Annan typ av hus
- Mer aktiviteter till äldre och ensamstående samt på kvällarna.

1
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Filippa Palmgren
Erik Unger
Sandra Åhlén
Leila Holm
Elin Berglund
Franz Luttenberger

”Ersätt bilarna på Västertorg med café och uteserveringar.”

Både kollektivtrafik och kollektivboende efterfrågades från bord 5. 
Västertorg var även i mycket fokus. 

Gula fält visar de tre mest populära ideérna 

- Utbyggnad av vindar ev. påbyggnad på ”låghus”
- Fler invånare  ger förtätning  för utökad handel, dvs utbyggt Västertorg.
- De stora grönytorna ska bevaras, det gröna mellan husen är itne lika 
  viktigt.
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GRUPP 6

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Bevara grönska och lugnet
- Vi hittar till resturanger och nöjen per cykel
- Bevara ”Hus i park-visionen!!!” Den är suverän och helt modern.
- Kollektivhus för gemenskap
- Vettiga boendepriser
- Närhet till grönområden och stad
- Odlingsplatser/områden
- Ta vara på Hågaån
- Undvik innerstadskänsla, vi bor här pga. lugn och ro.
- Levande västertorg med färre p-platser, gärna caféer  
  & ungdomsgårdar.
- Minskad biltrafik längs Norbyvägen och överlag.
- Nergrävda garage för fler grönytor.
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M. Rogberg
A. Richert
A-K Olsson
Kjell Lundgren
Gun-Britt Karlsson Effemyr
Elisabeth Agell
Ola Enström

”Vi vill ha närhet till både grönområden och stad.”

Vid bord 6 diskuterades det mycket kring grönska men även här låg 
fokus på vettiga boendepriser. Se nedan för fler ideer.

Gula fält visar de tre mest populära ideérna 
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GRUPP 7

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Varierande organisk arkitektur
- Natur - djur - kultur. Förvalta det som finns.
- Inga höghus nära lågbebyggelse
- Ljust, grönt, luftigt
- Förutsättning för butiker
- Cafeplatser
- Genomtänkt trafikstation
- Cykelvägar, park, lekplats, mötesplats
- Säkerhet för rullator
- Café
- Förstör itne för dem som bor här
- ”Piazza”, fina platser med café och mysiga restauranger. 
  Typ ”Naschmarkt” som i Wien: olika, internationella 
  restauranger och en marknadsplats.
- Fräscha upp rabatterna på Västertorg
- Fler sittplatser i Hågadalen
- Bevara pulkabacken
- Bollplan - isbana vid skolan - BRA
- Bra med förtätning till viss del
- Café med lekpark, goda ex: stadsparken, vasaparken, ekebyfiket. 
  Bra för föräldralediga.
- Fler arbetsplatser
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Anita Uhlin
Erik Thärnström
Linda Vallgren
Claes DuRietz
Claudia Lindh
Birgit Johansson

”Lev upp till vad som finns i Eriksberg och förvalta det vi har.”

Vid bord 7 utvecklades en stor bredd av övergripande samt specifika 
ideér som spred sig över alla åldrar. 

Gula fält visar de tre mest populära ideérna 

- Bättre förutsättningar för cykling.
- Fler besökare från andra stadsdelar. Ständig utveckling. 
- Kulturkvarter (typ Museumsquartier i Wien)
- Tycker om Wiens fyrkantshus
- Varierad arkitektur som anpassas till naturen, ex. använd trä inte stål.
- Ljus för lägenheter som ligger på första våningen.
- Café i stadskogen
- Diversiteter av affärer
- Bygg ej ett imperium i Eriksberg
- Lev upp till vad som finns i Eriksberg och förvalta det vi har. 
- Odlingsmöjligheter
- Allaktivitetspark: lek, sola, fika, sport, vila, grilla, vatten
- Fler lägenheter i markplan för barnfamiljer etc. 
- Bevarande av de stora sammanhängande grönområdena som omges 
  stadsdelen.
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GRUPP 8

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Bevara grönområden (de större) Hågadalen + Stadsskogen, men 
  utveckla områdena till mer levande. tex. skidcentral, utgångspunkt för 
  aktiviteter i Stadsskogen.
- Cykeln i centrum, fler cykelvägar
- Fortsatta täta bussförbindelser
- Allaktivitetshus som träffpunkt (kultur, fritidsgård för 
  alla åldrar)
- Mer levande och socialt Västertorg, tex marknad, café
- Konung Björns Hög/Gläntan som utgångspunkt för upplevelser inom  
  historia, sport, naturupplevelser.
- Planera för cykeln som huvudtransportmedel
- Huvudstråken Granitvägen + Norbyvägen stadslikt med 
  affärsverksamhet, kontor och bostäder.
- Vision: Grönområden nära, stadslikt likt en del av stan. 
  Höj statusen i området. 
- Bygg bort funktionalistiska hus så ej synbart
- Mer handel, mer högkvalitativa lägenheter.
- Västertorg som socialt torg
- Avdelning på tågen som tillåter cykel
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Anita Sjöberg
Maj-Britt Eriksson
Liss Sparby
Monica Forslund
Yvonne Jansson
Stig Forslund

”Cykel i centrum för framtiden.”

Vid bord 8 tänkte man mycket på historia, natur och sportliv. Framförallt 
cykeln stod i centrum av konversationen.

Gula fält visar de tre mest populära ideérna 
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GRUPP 9

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Fler sopstationer och enkla papperskorgar (av storlek som behållare för  
  hundbajs)
- Var ska vi parkera? Behövs vid Västertorg.
- Bygg inte i pulkabacken
- 30km/h i hela Eriksberg
- Mer vatten i sjöar, fontäner osv.
- Bevara grönområden för deras egen skull och vår.
- Mer handel på/vid torget
- Bra samhällsservice
- Bra bussförbindelser
- Låt bli att förtäta. Eriksberg är fantastiskt idag
- Observera de kulturhistoriska värdena
- Vi vill ha kvar odlingslotterna!!!
- Ge möjligheter till enklare motion. Fler motionsanläggningar (enkla &  
  opretantiösa)
- Inte barer och resturanger, ty de ger oväsen på kvällar och nätter. 
  Vi vill ha lugn. 
- Vi vill inte ha så tätt med folk. Det är lagom som det.
- Sopsortering måste flyttas närmare om en bra cykel-/gångbaserad 
   vardag ska kunna fungera
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Inger Andersson
Ulla Björkman
Cecilia Hamenius
Johannes
Dagny Wenngren
Daniel Enholm
Laila Olsson
Berith Westgård
Lars

”Låt bli att förtäta. Eriksberg är fantastiskt som det är idag.”

Diskussionerna vid bord 9 hade mycket fokus på otillräckliga 
sopstationer och resonerade också kring förtätning och att parkeringen 
kring Västertorg behövs trots många gruppers önskan att ta bort den.
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GRUPP 10

IDEÉR OM FRAMTIDENS 
ERIKSBERG
- Täljstensvägen - bevara det som finns, butiker behövs (livsmedel).
- Eriksberg behöver en simhall
- Utveckla Västertorg med fler affärer (tex ICA)
- Bygga fler lägenheter
- Bevara skola, vårdcentral, daghem
- Bevara Hågadalen, fina parker
- Marmorvägen - Bevara grönområdena mellan husen.
- Bygg inte för tätt! 
- Ett kulturcentrum flr tex utställningar. (teater, konst, foto)
- Bra med grönområden mellan husen
- Fler kolonilotter
- Gratis busstrafik (Ludvika ett exempel)
- Kan Västertorg bebyggas med fler våningar? Två våningar med affärer/
  kontor/resturanger
- Kiosker
- Bevara det gröna
- Bygg inte mer i Eriksberg
- Förvalta grönområden/parker bättre. Plantera blommor mm. 
- Fler cafeér
- Fler resturanger kring Västertorg, uteserveringar
- Systembolag!
- Mera vatten
- Utveckla torget
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Anders Svedberg
Petra Lindvall
Charlotte Björnström 
Lena Wallin
Jolanta Obminska
Ingemar Ehlin

”Vi vill ha fler kolonilotter!”

I diskussionen kring bord 10 var återigen det gröna i fokus och även 
utvecklingen kring Västertorg. Även ett kulturcentrum föreslogs. 
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Grupp 1
- Värna om naturreservatet
- Olika boenden för olika 
perioder
- Unga/äldre
- Saknar hänsyn till historien

Grupp 2
- Socialt hållbart
- Renovera kostnadseffektivt
- Ekologiskt, estetiskt, 
ekonomiskt
- Ekonomis realism

Grupp 3
- Ersätt ej sociala mötesplatser 
med privata och kommerciella 
verksamheter.
- Motverka att fattiga får flytta
- Behåll koloni, pulkabacken och 
”stan’s lunga” (grönområden)

Grupp 4
- Småstadskaraktär
- Inga höghus
- Rimliga boendekostnader
- Behåll naturen och reservatet
- Mer öppet på biblioteket
- Mångkulturellt
- Alla åldrar
- Gemensamma mötesplatser

HUR VILL DU LEVA I FRAMTIDENS ERIKSBERG?
De mest populära tankarna från varje grupp:

Grupp 5
- Mer liv och rörelse, speciellt 
runt Västertorg
- Bort med bilar på Västertorg
- Cykelby till Hågaby
- Helgöppet på bibliotek
- Fler bänkar
- Kollektivhus

Grupp 6
- Vettiga boendepriser
- Bevara grönska och lugnet
- Värna om Hågaån
- Undvik innerstadskänsla, vi bor 
här pga. lugn och ro,

Grupp 7
- Inga höghus
- Natur - djur - kultur
- Förvalta det som finns
- Ljust, grönt, luftigt
- Cafeplatser

Grupp 8
- Bevara störra grönområden, 
historia, natur och sportliv
- Cykeln i centrum, fler 
cykelvägar
- Avdelning på tågen som tillåter 
cykel

- Allaktivitetshus som träffpunkt 
(kultur, fritidsgård för alla åldrar)
- Mer levande Västertorg

Grupp 9
- Bygg inte i pulkabacken
- Bevara natur
- Observera de kulturhistoriska 
värdena
- 30km/h i hela Eriksberg
- Var ska vi parkera?
- Lugn!
- Sopsortering måste flyttas 
närmare om en ber cykel-/
gångbaserad vardag ska kunna 
fungera

Grupp 10
- Bevara Hågadalen, skolorna 
och vården
- Bra med grönområden mellan 
husen
- Fler resturanger kring 
Västertorg
- Kan Västertorg bebyggas med 
fler våningar?
- Kultur centrum (teater, konst, 
foto)
- Gratis kollektivtrafik (Ludvika 
ett exempel)
- Livsmedelsbutik på 
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ÖVNING 3
UTVÄRDERING AV KVÄLLEN
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SUMMERING_GÖRAN CARS

VÄRDEN

Värna om Eriksbergs unika värden, framförallt 
grönområden, Hågadalen och stadsskogen.

Social och ekologisk hållbarhet viktigt.

Gröna värden extra viktiga.

Det som finns idag är viktigt att bevara och ta hand 
om. 

Fokus på historia, kulturarvet, mötesplatser, identitet 
och stolthet.

KOMMMUNIKATION

Underlätta för cykeltrafik

Bilar är besvärliga, men de behövs. Vad skulle hända i 
centrum om det inte fanns parkeringar?

Kan nolltaxa på bussar fungera? Samband med 
antalet av hur många som bor i området. 

SOCIALA RUMMET

Mötesplatser behövs, men inte bara privata och kommericiella sådana.

Önskan om kulturcentrum och allaktivitetshus.

Utveckla Västertorg.

SERVICE

Om man bygger mer så säkrar man områdets service.

Sopsorteringstationerna försvinner och ligger långt bort vilket gör 
att bilen är nödvändig. Detta skulle kunna bli mer effektivt med 
gångavstånd. 

UTVECKLING

Äldre befolkningen är mer representerat i Eriksberg än i resten av 
kommunen.

Bygg för olika grupper och åldrar.

Byggnader som smälter in  och som anpassar sig till den befintliga 
stadsmiljön. 

Varsam renovering inte lyxrenovering.

Är utveckling ekonomist möjligt eller inte?
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”En kvalitet som sällan uttryckts så starkt är värdet av ett ental gröna miljöer 
som finns här. Det kan exemplifieras med pulkabacken, Hågadalen, Hågaån, 
Stadsskogen, och odlingslotterna. Vissa grupper understryker att det är vikigt 
att dessa skyddas som naturreservat. De gröna kvaliteterna här ikring är 
extraordinära och det är en självklar utgångspunkt för det som ska ske.

Det andra temat som kommer fram är kommunikationer. Där är grupperna 
både enhetliga och oenhetliga, vilket ger oss jobbet att tänka vidare 
på vissa av frågorna. Flera grupper påpekade betydelsen av att utöka 
cykeltrafik och underlätta cykelresande. Det fanns tex. konkreta idéer om 
stråk till Håga osv. En grupp tycker dessutom att hastigheter borde dämpas 
i området. När det gäller bilar så finns en liten kluven attityd. Å ena sidan 
så är bilar besvärliga - de bullrar och ger avgaser - å andra sidan behöver 
vi dem. Det här blir särskilt tydligt när vi pratar om centrum. På ett sätt vore det 
naturligtvis underbart att ta bort alla parkeringsplatser och göra någonting roligt 
där istället, men man kan undra vad som skulle hända i centrum om det inte 
fanns en enda parkeringsmöjlighet i anslutning till centrum. Där gäller det att 
tänka efter en gång till innan man gör någonting dramatiskt.

Bussarna togs upp och där är det två frågor som är intressanta. Det ena är 
nolltaxa, och det är en fråga som sträcker sig till en högre nivå och diskussion 
men som naturligtvis ska antecknas. Det andra är en reflektion kring kollektiv 
trafik och kommersiell och kommunal service i området där det finns det ett 
samband med hur många det är som bor i området. Det som ofta sker i områden 
av den här typen är att befolkningen glesas ut, och om man skulle få ett nytt 
tillskott av bostäder så kan man klara bättre kollektiv trafik och få ett bättre 
underlag för kommersiell service och kommunal service.

Nästa område som är tydligt, och där grupperna också är rätt samstämda 
är mötesplatser av olika slag. Två grupper gjorde en särskilt poäng av att 
mötesplatser inte bara bör vara kommersiella mötesplatser, utan både 
restauranger och cafeér men också icke kommersiella. Förslag som kulturhus, 

allaktivitetshus är av den icke kommersiella typen av mötesplats. Här finns också 
tankar om att utveckla Västertorg. Och återigen finns här en del konflikter med 
bilar. Sättet som bilarna är uppställda idag kanske inte är det ideala sättet att 
utveckla ett centrum. Sen får man titta närmre på realismen i förslag som att 
bygga om och göra större ingrepp på den befintliga miljön runt Västertorg och 
om det är ekonomiskt möjligt. Tanken att utveckla Västertorg som en mötesplats, 
och mycket kommer bli en kommersiell mötesplats, är angelägen.

Ytterligare tankar om mötesplatser är det som flera grupper tog upp, nämligen 
det om kulturarvet. Kulturarvet som finns är naturligtvis både en tillgång precis 
som det gröna är en tillgång, men också en mötesplats i den bemärkelsen, något 
som ger en identitet, något man söker sig till och något man är stolt över att visa 
upp.
Ytterligare en fråga handlar om kommunal service. Som en av er nämnde så 
måste det vi gör här ikväll vara realistiskt, ingen poäng att föreslå sak på sak. Vi 
har fått ideér om saker som skulle kunna göras och den kanske allra viktigaste 
utgångspunkten är att det som finns idag är viktigt att slå vakt om. Det skulle 
bli ett stort hål i den här stadsdelen om skola, bibliotek eller vårdcentral skulle 
läggas ner. Återigen något som har en koppling till befolknings underlag. Om 
man förstärker befolknings underlaget och bygger mer, så säkrar man den 
service som finns, detta kommer kanske också kunna skapa möjligheter att 
skapa allaktivitetshus och kulturhus etc.

Samma sak sker i Eriksberg som har skett i andra stadsdelar som är byggda på 
50-60 talet och som byggdes för barnfamiljer. Servicen då var ett rejält centrum. 
På 70-talet började det glesas ut, och levnadsstandarden förbättrades och man 
bodde inte längre fem personer i en tvåa. Idag är dessa områden bebodda, i stor 
utsträckning, av en och två personers hushåll. Utan att ha detaljer kring detta så 
föreställer jag mig att utvecklingen är ungefär densamma här i Eriksberg, alltså 
att det skett en utglesning. Jag säger inte att allt som finns kommer att försvinna 
om man inte bygger nånting nytt. Men en utglesning innebär också en uttunning 
av service. Det finns idag inget som talar mot att det inte skulle fortsätta den 
utvecklingen även här i Eriksberg. 

SUMMERING_GÖRAN CARS
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Kan kommunen säga någonting om hur befolkningss sammansättningen och den 
totala befolkningen har och förväntas att förändras? 

Tittar man på statistiken för Eriskberg är det en avsevärt äldre befolkning än i 
resten av kommunen. Detta kan ju förstås vända en dag, men som det ser ut 
betyder det att det blir en utglesning av underlaget för service.  

Den fråga som nästan alla tog upp handlar om bostadsfrågan. En sak man kan 
konstatera är att ni var rörande överrens om något som grupp 2 summerade 
i begreppet ’social hållbarhet’. Detta innebär att den renovering som skall 
göras måste göras på ett sådant sätt att man håller nere kostandsnivåerna. 
Det underhållsbehov som måste göras bör göras på ett sätt som innebär att 
människor har råd att bo kvar. Det handlar om en varsam renovering av det som 
måste göras med insikten om att alla har inte hur mycket pengar som helst och 
att lyxrenoveringar skulle kunna få dramatiska konsekvenser socialt.

När det gäller nyproduktion och frågan hur mycket kan man göra samt vad ska man 
göra sä finns det delade meningar kring detta. Ett spektrum från grupper som tycker 
att inget mer behövs och att allt är bra som det är, till de grupper som säger att man 
kan göra en hel del och komplettera det som redan finns idag. Bland de som tycker 
att ’vi kan tänka oss att bygga nåt nytt’ så finns det ett antal villkor. Villkor 1 innebär 
att  bygga för  olika grupper, både olika sociala grupper men även ålders grupper. 
Dvs, olika boende behov under livet ska kunna tillgodoses
Villkor 2 gäller ekologisk hållbarhet. Den hållbarhetsdiskussion som är aktuell är 
något som vi måste se till när vi bygger nytt. De flesta synpunkter handlar om hur 
vi ska bygga, givet de kvaliteter som finns, både gröna värden och stadsdelen i sig 
spelar här en viktig roll. För att summera det med en mening: så gäller det att bygga 
med hänsyn till miljö och det som finns idag. Det får inte vara något som sticker 
ut som blir nåt helt annorlunda i en helt annan karaktär än det befintliga Eriksberg. 
Detta illustreras av ett par grupper som ’inga höghus’. Men det här resoneman-
get handlar om mer än bara höghus och också det att få in en arkitektur och nya 
byggnader som smälter in i miljön och som upplevs som ett tillskott i stadsdelen. 
Anpassning till topografin och natur samt själva arkitekturen är viktig i det här avs-
eendet. 

Ikväll har vi fått bra konstruktiva bidrag till hur en stadsdel kan utvecklas. Vissa saker 
är självklara utångspunkter, medans i andra fall finns det en osäkerhet med olika 
idéer som man får jobba vidare med.”

- Göran Cars

VAD HÄNDER NU MED ALLA 
FÖRSLAGEN?
”Nästa steg är att den 12 juni samlas vi här igen och kommer då diskutera en 
sammanställning av ikväll och analys vad som är sagt. Forskare Alexander Ståhle 
kommer hit och diskuterar konnektivitet vilket vitaliserar ett område ytterligare. Vi 
kommer arbeta vidare och djupare i de här begreppen som kommit fram med ytterli-
gare exempel och föra en konstruktiv dialog. 

Tack för ett bra deltagande och starkt engagemang.” 

- Jan Ytterborn
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”Bra men 
lite 
otydligt”
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”Ska bli 
intressant 

att se hur det 
fortsätter”
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