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BAKGRUND

När nya bostäder kommer att byggas utmed Hälsovägen kommer fler människor nyttja 

Flemingsbergsparken. Kommunen har därför tagit fram en illustrationsplan och programhandlinng 

för Flemingsbergsparken som ska rustas upp under våren 2018. 

Det hölls en medborgardialog om både Flemingsbergsparken och Gula gången under våren och 

sommaren 2016 som bestod av tre delar: inbjudna möten med boende och lokala föreningar, ett 

öppet evenemang och ett avslutande samarbetsprojekt med sommararbetande ungdomar där 

aspekter som kommit fram ur dialogen utvecklas och byggdes fysiskt. 

Gula gången behandlas som ett separat projekt framöver då projektet innefattar Huges mark. 

Detta dokument beskriver en återkopplande dialog utförd under januari och februari 2017 för 

att få in synpunkter på den framtagna illustrationsplanen och programhandlingen med boende, 

föreningar och grupper i området. 



MÖTEN OCH INSTALLATION I  PARKEN

Möten hölls med lokala grupper och 

föreningar som även varit delaktiga 

under dialogen 2016: Kvinnor 

utan gränser, Svenska kyrkan, 

Hyresgästföreningen, HUGE, 

Fritidsgården (Ungzon Flempan). 

Ett möte hölls även med råd- och 

stödcentret Källan.

Dessa frågor togs upp vid mötena:

Finns intresse för odling?

Finns intresse att driva 

sommarverksamhet?

Vilka entréer används mest? Är 

det någon entré som ska göras till 

huvudentré?

Är stigarna rätt? 

Finns det platser som inte finns 

med i planen som borde utvecklas?

Målgrupper. Tjejer/killar? Unga/

gamla? Nås alla?

Är det någon specifik utrustning 

som behövs?

Logistiken kring grillning?

Förslaget kommunicerades även 

genom en installation i skogen och 

parken. 

Många svar från den tidigare 

dialogen handlade om naturen 

och skogens värde, om djurlivet 

och fågelsången i parken och 

skogen. Därav kom idén att 

använda fågelhus i anknytning 

till informationsaffischer och 

skyltar med information om 

vad som planeras gällande 

Flemingsbergsparken i framtiden. 

Fågelhusen spraymålades i blått, 

rött, gult och grönt som fasaderna i 

området. 

Fyra större skyltar med 

illustrationsplan och 

informationstext placerades vid 

utvalda entréer till parken och 

på anslagstavlor och gårdshus i 

området. På varje affisch fanns även 

en webbadress för mer information 

och en mailadress för att kunna ge 

synpunkter på förslaget. 

Fjorton mindre skyltar tillverkades 

med texter som: “Här planeras för 

grillplats”. Dessa placerades ut i 

parken på platserna i fråga.

GUNGOR
HÄR PLANERAS FÖR

KLÄTTERNÄT

HÄR PLANERAS FÖR

PULKABACKE
HÄR PLANERAS FÖR

VATTENLEK
HÄR PLANERAS FÖR

LEKPLATS
HÄR PLANERAS FÖR

GRILLPLATS
HÄR PLANERAS FÖR

PICKNICK
HÄR PLANERAS FÖR

UPPLYST BERGSKANT

HÄR PLANERAS FÖR

UTEGYM
HÄR PLANERAS FÖR

KONSTGRÄSPLAN
HÄR PLANERAS FÖR

SCEN MED TAK
HÄR PLANERAS FÖR



FÖRSLAGET BYGGER PÅ DEN 

MEDBORGARDIALOG SOM HÖLLS 2016. 

PARKEN DELAS IN I TRE OLIKA DELAR:  

DEN FOLKLIGA PARKEN

Den här delen av parken, som ligger närmast 

Gula gången och skolan, blir en aktiv plats där 

man möts, grillar, sportar, leker och kan ha 

evenemang. Här föreslås ett parktorg med grillar, 

bänkbord, pingisbord och bouleplan. Här avsätts 

även plats för ett mobilt sommarcafé och eventuell 

framtida toalett. Multisportplanen görs om och får 

en träram med klättervägg på ena sidan och en 

läktare i söderläge. Mitt emot parktorget skapas en 

parkbeach med sand där man kan klättra, klänga, 

göra barrgymnastik och träna i utegymmet.

Förslaget innehåller också en lekplats omgiven av 

en mur som även kan användas för att sitta och 

gå på. Intill lekplatsen föreslås yta för vattenlek. 

Scenen rustas upp och får ett tak som även 

kan användas som väderskydd för till exempel 

dagisgrupper. 

GLÄNTAN

Denna del av parken ligger innesluten av skogen 

och förblir en rund gräsmatta för picknick och 

umgänge. I anslutning till gläntan placeras flera 

nya grillplatser med bänkbord, både gemensamma 

och enskilda. I den södra delen av gläntan föreslås 

lådor för odling om intresse finns att skapa en 

odlingsförening.

SKOGEN

De tillägg som görs i skogen är diskreta. På 

utvalda platser placeras picknickbord, grillplatser 

och skräpkorgar. Fågelholkar sätts upp. Vissa 

karaktärsfulla träd eller klippväggar ges 

effektbelysning.

BELYSNING

Belysningen i parken rustas upp.

TYCK TILL OM FÖRSLAGET

Har du synpunkter tar vi gärna emot dem. Lämna 

dem senast den 22 februari via e-post eller brev.

E-post: park@huddinge.se

Postadress: Huddinge kommun, Trafik- och 

landskapssektionen, 141 85 Huddinge

FÖRSLAGET FINNS ÄVEN PÅ: 

huddinge.se/flemingsbergsparken

FLEMINGSBERGSPARKEN RUSTAS UPP UNDER VÅREN 2018
1. Utveckling av entréer med skyltning, 

plantering, belysning och hinder för biltrafik

2. Lekplats med klätterställning, gungor, 

karusell, sandlåda och klätterträd

3. Parktorg med grillar, bänkbord, 

pingisbord, boulebana och en möjlig 

säsongskiosk med parklek

4. Konstgräsplan för fotboll och basket 

med läktare och klättervägg på utsidan

5. Vattenlek med duschar

6. Beachgym

7. Scen med tak

8. Grillplatser med grillar och bänkbord

9. Plats för odlingslådor

10. Tillägg av fågelholkar

11. Effektbelysning

Affischen som kommunicerades på Huddinge kommuns hemsida, på 

anslagstavlor i området, på gårdshusens anslagstavlor samt på 4 större 

skyltar i Flemingsbergsparken. 

Affischen uppsatt på en anslagstavla centralt i området.

Affischen vid en av entréerna till parken.



Planen visar positionerna för dom större och mindre skyltarna i parken.

Facebookinlägg från Tillsammans för Flemingsberg.





SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER

GLÄNTAN
Gläntan uppskattas för sina utökade 

grillmöjligheter. Förslaget om 

eventuell odling får både positiv 

och negativ respons. Det har redan 

tagits initiativ till odling vid cafe Mix 

genom en boende som heter Maud 

Eriksen. Några lyfter att det skulle 

kunna fungera med odling i gläntan 

om det sker i samarbete med 

skolor och dagis, några uttrycker att 

föreslagen plats är för undanskymd. 

Ingen har anmält intresse för att 

odla i vid Gläntan men framtida 

förening kan eventuellt ta hand om 

föreslagna fruktträd och bärbuskar 

där. 

DEN FOLKLIGA PARKEN
Den folkliga parken får mycket 

positiva utrop. Många ser fram 

emot mer lek- och sittmöjligheter, 

vattenlek, utegym med mera. 

Synpunkter på en kombinerad 

fotbollsplan och basketplan gillas 

inte. Borde vara två separata 

planer då dom olika sporterna 

kräver olika underlag. Vanliga mål 

och en rak avslutning på planen 

önskas. Scenen har fått lite olika 

kommentarer: ska vara öppen så 

att det inte sker försäljning, scen 

med ljudskål, möjlighet att spela 

musik önskas. El och vatten borde 

finnas centralt i parken i anslutning 

till scenen för att underlätta 

när det hålls olika evenemang. 

Sommarverksamhe kombinerat 

med café välkomnas verkligen, 

både för utlåning av lekredskap, 

försäljning av glass, dryck och 

enklare mat. Fritidsgården och/

eller Tillsammans för Flemingsberg 

skulle kunna vara möjliga aktörer 

för att driva denna verksamhet på 

somrarna. Ungdomarna vill inte 

vara inomhus på fritidsgården på 

somrarna och genom att flytta 

ut verksamheten till parken ser 

personalen på Ungzon många 

fördelar.

Entréer:
Gällande entréerna så används 

alla som är inritade i förslaget, det 

finns ingen specifik huvudentré till 

parken utan man kommer ifrån där 

man bor eller från skolan. 

Önskemål om ytterligare 
utrustning:
Skridskobana på vintern. Helst på 

grusplanen vid skolan.

Konstnärlig utsmyckning.

Tänka på årstider och 

färgscenarios. Att alla årstider 

kommer fram tydligt, det är väldigt 

vackert.

Cykelpumpar för cyklar, barnvagnar 

och rullstolar.

Gungor för 1-åringar.

Säkerställa att trafiken inte åker 

in i parken. Ingen vet hur man kan 

stoppa bilarna.

Målgrupper. Tjejer/killar? Unga/
gamla? Nås alla?
Generellt ja. Några kommentarer: 

unga tjejer önskar scen med 

möjlighet att spela musik och dansa 

samt gungor att hänga vid. Äldre 

uppskattar boulebanorna där flera 

generationer möts.  Äldre lägger 

även vikt vid att kunna sitta lugnt 

och avskilt och kontemplera. 

Logistiken kring grillning?
Nöjda kommentarer. Positiv 

respons på både runda mindre 

grillar och längre grillbord.

Alla vi har träffat är väldigt positiva 

till upprustningsförslaget och 

känner igen sina önskemål och 

tankar från den tidigare dialogen 

2016. 

Samtliga tar återigen upp frågan 

om underhåll och skötsel. Det bor 

väldigt många i området och allt 

slits hårt, man måste kontinuerligt 

byta ut det som går sönder. Kan 

skötseln garanteras? Vem ska 

sköta exempelvis fruktträd och 

bärbuskar? Vad händer när lampor 

går sönder? Man önskar sig hellre 

lek, sittplatser och fungerande 

belysning som byts ut vid behov och 

fungerar över tid än att budgeten 

läggs upprustningen om det 

sedan finns inte pengar för drift 

och underhåll.  Det efterfrågas 

information och skyltar om vem 

som är ansvarig och vem man kan 

ringa när utrustning går sönder. 

Det råder förvirring över relationen 

mellan Huge och Huddinge 

kommun. Den här frågan är mycket 

viktig i fortsatt arbete.

SKOGEN
Många uttrycker glädje över att 

skogen bevaras som den är och 

gillar dom mindre tilläggen i 

skogen (sittplatser, grillplatser och 

fågelholkar).

Referens: Dansbana med högtalare 

i Vårby Gård.



2017-01-25 

Möte med representanter från Hyresgästföreningen (Terese Lindhult och Linn 

Ytterberg),  boende i  hyreshusen samt representanter från Huge (Månika Pettersson 

och Åsa Schelin).  

 

Boende undrar: UNDERHÅLL!? Det måste finnas ett kontrakt för det svart på vitt. Inga muntliga 

överenskommelser. Lampor längs med vägen i skogen är alltid sönder. Våldtäkt för några år sen längs 

stigen, men ingen bättring på belysning/skötsel. Vem är ansvarig? Vem kan man ringa? Bör finnas 

nummer för felanmälan på informationsskyltar. 

 

Huge berättar att det funnits planer för odling vid djurskulpturerna utanför kyrkan vid centrum. 

Intresse för odling finns men frågan är var och för vem? Om det ska vara odling för boende behövs 

individuell information på olika språk. Man behöver veta hur det fungerar.  För förskolor och dagis kan 

det ändå fungera, att lära barnen. Maud Eriksen som bor på Diagnosvägen ska ni kontakta angående 

odling. Telefon: 0739354531. 

 

Huge: Om det föreslås fruktträd så måste det skötas också. Saboteras mycket och fruktträd kräver 

mer underhåll och skötsel. Kan det garanteras? Bärbuskarna måste också tas hand om. Man bygger in 

extra skötsel i förslaget och frågan är om det  kommer hållas efter?  Kanske kan det fungera på sikt, 

lägga till fruktträd och bärbuskar senare om man märker att den nya parken tas om hand.  Bättre på 

mer öppen plats? 

 

Boende: Parklek fanns förr, på 80-talet. Det behövs en förvaltare/bemanning.  

Terese: Skulle vara bra om ungdomar från området kunde sommarjobba så att dom känner att det är 

deras park och deras skog och värnar om den. Sälja glass, låna ut leksaker och hålla ordning.  

Huge: Tillsammans för Flemingsberg har ju redan upparbetat sommararbete med lokala ungdomar. 

 

Boende: Det finns boulebanor längs Gula gången och det behövs några till. Olika åldersgrupper möts 

vid boulebanorna. Det är svårt att komma åt dom banor som finns sedan Huge rustade upp och gjorde 

iordning dom. Både ungdomar och gamla vill spela. 

 

Terese: Scenen ska inte vara stängd utan öppen på alla sidor så att man kan se in från alla håll. Det 

blir annars försäljning där.  

Boende: Det fanns en dansbana på 70-talet, kanske kan en dansbana och scen kombineras? Referens 

Vårby Gård och Skånegläntan. Man kan hålla skolavslutningar där.  

Terese: Hyresgästföreningen kan dra igång olika dansgrupper.  

Huge: Estradpoesi!  

Boende: Rappare som kan uppträda. 

 

Boende: Det finns ingen speciell huvudentré, vi använder flera. 

 

Boende: Tung plantering för att stoppa bilarna kan fungera men ingenting är för tungt för att flytta.  

 

Boende: Tänk på aktiviteter vintertid. Pulkabacke. Is, skridskobana? Roligt om det kan vara is på 

grusplanen igen, eller i parken. 

 

Boende: Bra med fågelholkar! 

 

Boende: När det gäller grillning är det nog bra att ha en större mer samlande grillplats för större 

sällskap och även mindre grillplatser. Nu är det slagsmål om grillning på gårdarna. Kommer 

grillplatserna underhållas? 

 

Boende: Skulle vara fint med en lugn plats att kunna sätta sig och läsa. 

 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTEN



Boende: Hundägare kanske är en bortglömd målgrupp. Hundrastgård? Nu finns ingenstans att släppa 

hundarna lös. Men inte bredvid parken! Någonstans mer avskilt. Huge: Där kan även kaniner träna 

agility. 

Boende: Jag tyckjer inte det är en bra idé. 

 

Boende: När det står lekskog menar man något liknande som Kottebanan i Vrinneviskogen i 

Norrköping då? Trollskogen för sjuka barn finns på andra sidan sjukhuset. 

 

Boende: 19:e augusti kommer det att hållas karneval på Gula gången. 

 

Boende Maria Fryxelius är skulptör och intresserad av att göra samarbete/ha skulpturer i 

skogen/parken. vargvicko@hotmail.com 

 

2017-01-25 

Möte med representanter från Svenska kyrkan i  Flemingsberg. Kontaktperson Helena 

Hedlund, biträdande kyrkoherde. 

 

Det har tagits initiativ till odling vid café Mix. Kontakta Maud Eriksen. Vi använder bara 

Flemingsbergsparken när det är Flemingsbergsdagen men om det blir iordninggjort hittar vi säkert 

skäl att använda parken mer. Långbord för picnick, odling, större grill skulle vara intressant. Nu finns 

det inget som inbjuder. 

 

Liten scen skulle inte vara dumt. Fanns förr då vi hade uppträdanden med kyrkans barnkör. Enkel scen 

med dansbana fanns förr. Scen med ljudskål bakom skulle vara bra. Speakers corner? 

 

Det har gjorts undersökningar över vilka parker man tycker bäst om, det är parker med 

vatten/fontäner. Det är lugnande och lekfullt. Att kunna sitta passivt och bara vara. Mer njutning.  

 

På vintern skulle konstgräsplanen kunna vara skridskobana.  

 

Vettig belysning, inte bara på gångbanan för trygghet. Att kunna se till nästa ljusstolpe och några 

meter åt sidorna. Ingen plantering två meter på sidorna av gångvägarna för bättre sikt.  

 

Begravningsplatsen St Botvid har man tänkt på alla årstider, färgscenarios. Alla årstider kommer fram 

tydligt, väldigt vackert. Bra med bärbuskar och fruktträd. Jättenyttigt med bär. 

 

Kommer det finnas någon konstnärlig utsmyckning? 

 

Tänka på handikappanpassning, bänkar och huvudstråk. 

 

2017-02-21 

Möte med Kvinnor utan gränser i  Ungzon Flemingsbergs lokaler 

 

Parken blir extra viktig då det är ont om lekutrustning och trafikkaos med bilar på gårdarna, vi vågar 

inte ha barnen där, jag var nära att bli påkörd. Det finns inga bommar, brist på gästparkeringar, Huge 

säger det är kommunens ansvar… 

 

Annerstaskolan har också ont om lekmöjligheter och skolbarnen kommer uppskatta lekparken. 

 

Barnen behöver picknickställen, gungor och mer lek.  Kommunen satsar inte på barnen, det finns 

många dagis som behöver platser att vara på. Bra robusta material, variation i lek krävs “man kan inte 

äta samma mat varje dag”. Kästaskolans park lyfts fram som ett bra exempel på lekplats. Den nya 

lekplatsen på HSBs nya gård är också populär, har gunga för småbarn. Behövs fler gungor för 1-

åringar, nu finns bara den på HSB’s gård till alla går. 

 

Att lämna skogen i stort sett orörd är bra men belysning längs gångvägarna är viktig. 



 

Pulkabacken saknas och den nya välkomnas. Isbana saknas. 

 

“Om vi lever”, “om vi lever då”, kvinnorna är positiva men har låga förväntningar på att förbättringar 

ska ske. 

 

Flera kvinnor har bott i området länge, “i 40 år nu”, “sen -75”, ”på 80-90-talet hade våra barn det bra, 

barnen lekte med vatten, det fanns mycket bra lekutrustning”, “1975, den tiden var bättre sedan har 

det blivit sämre och sämre”, ”jag har bott 33år i Flemingsberg. Vi gillar Flemingsberg”. 

 

Utegym är bra, det fanns förut bakom Huddinge Sjukhus som dom tog bort. 

 

Runda grillen som visas på bilden i dokumentet är bra, en sådan finns i Hågelby, den är rejäl. Fler 

grillplatser är bra, många sittplatser behövs också. 

 

Intresse för att odla?  Åsikter går isär, nej säger en, man behöver större yta, när blommor planterats 

vandaliseras det, folk plockar hem, hundar rastas i planteringarna. Det förstörs tyvärr. Ja säger annan, 

intressant att göra det genom dagis eller skola, med staket och grind omkring, bra att lära barn, man 

kan ju testa. Till kolonilotten är det ganska långt att gå. 

 

Kvinnorna tycker inte att hundrastgård behövs. Många hundägare plockar inte upp sitt hundbajs. 

 

Skötsel! Det behövs mycket mer skötsel i området, “det är många bor här, det här är inget 

villaområde”.  Mer resurser till städing. Allt slits hårt och man måste byta ut det som går sönder. Det 

mesta är trasigt. 

 

Ungdomar har inget ställe att gå till. När det är sommar i Flemingsberg så behövs saker att göra, alla 

kan inte resa utomlands. 

 

Cykelpumpar skulle vara bra, finns i andra områden men inte här, för barnvagnar och rullstolar också. 

Nu åker vi till Huddinge för att pumpa. 

 

Tjejer gillar att spela fotboll, scen med musik och dans skulle också vara kul. 

 

Bra med café/parklek på sommaren, något bemannat. Några kvinnor minns när Jocke som sköter 

området förut sålde kaffe och te i parkleken.  Det skulle kunna vara flera kiosker, en med grill och en 

med kaffe och glass och lekredskap. Det gör parken tryggare. Gärna med färger och musik som vid 

evenemanget i maj. 

 

2017-02-21 

Möte med råd- och stödcentret Källan i  Svenska kyrkans lokaler 

 

Dom vill kunna integrera med andra människor, gärna kunna vara i parken, grilla, barnen kan bada 

och plaska. Vill hålla bazar där kvinnor kan sälja mat och produkter dom tillverkar.  Många har dålig 

ekonomi.  

 

Bra att skogen finns kvar, det är många träd som försvunnit i området och det känns som om området 

är naket efter det. 

 

Kvinnorna vill odla, mynta för att göra te, vill skapa en mer trivsam miljö! Dom vill odla nära sina 

lokaler i kyrkan, inte i parken. 

 

Trygghet är viktigt och vikten av trygg belysning tas upp flera gånger. Önskar övervakningskameror, 

fler än den vid Annerstaskolan. Minskar våldet. Vissa kvinnor vågar inte gå ut. 

 

Kvinnorna saknar lek, sittplatser, grillplatser och vill ha mer färg, så förslaget uppskattas. 



 

Skapa möjlighet till gemenskap. Långbord bra! Vi vill komma ut, bryta isoleringen, “laga mat i stora 

kastruller, dela med sig”.  Vi vill kunna fika ute. Det finns inget i parken nu som drar oss dit. Bra med 

en liten kiosk som säljer glass och fika.  

 

Mehdi som kommer från Flemingsberg och föreläser “Ur dimman” lyftes fram som inspiration. Han är 

uppvuxen här och har själv gått igenom mycket svårigheter. Han bryr sig om våra ungdomar. Folk bryr 

sig om Flemingsberg. 

 

I Fittja finns en liten bassäng för små barn, det är jättefint. 

 

Vi vill spela basket och fotboll! 

 

Skridskor! Isbana på vintern! Pulkabacke är viktigt. 

 

2017-02-21 

Möte med Jocke i  Flemingsbergsparken 

 

Han föreslår att Tillsammans för Flemingsberg kunde vara baserade i container i parken istället för i 

café Mix.  

 

2017-02-22 

Möte med Ungzon Flemingsberg 

 

Multisportplanen borde delas upp så det är en vanlig fotbollsplan med konstgräs och bredvid en 

basketplan med asfalt- eller betongyta. Annars blir det konflikter, båda sporterna är populära. 

Sporterna ska helst ha olika underlag också, basketboll studsar inte bra på konstgräs. Vanligt mål till 

fotbollsplanen, inte som på bilden. Vanligt staket, inte böjt som på bilden, fotbollen åker ut. Flera 

önskemål om ”ordentlig” fotbollsplan. 

 

Utegym fick positivt mottagande generellt, någon tyckte antingen utegym eller klättervägg, eller 

tillsammans på samma plats. ”Vi har längtat jättelänge efter utegym”. 

 

Kiosk/café under sommaren uppskattas, ett förslag var att placera den mera mot ena kanten inte mitt 

på torget. En säger att det ändå är nära att gå till Preem-macken så att en kiosk inte behövs, men om 

kiosken ska vara där så borde den placerac i kanten, inte i mitten på parktorget.  

 

Dom vill kunna sitta och hänga, gärna på gungor, hammockgungor, att kunna sitta två stycken vore 

kul. Många ungdomar nämner att dom hänger vid gungor, se över om det finns plats för fler gungor 

eftersom det är så populärt i alla åldrar? 

 

Mindre barn kommer gilla vattenleken. Åker till Fittja på sommaren till en plaskdamm där. 

 

Två tjejer sa att dom vill ha platser att sitta, gungor, och att scen med musik vore kul. Att kunna spela 

musik vid scenen önskar fler, som i Vårby där man kan koppla upp mobilen till högtalarna via 

Bluetooth och dansa till sin egen musik. I Vårby stängs systemet av automatiskt kl 22 så ingen blir 

störd. 

 

Bänkar i cirkel under tak för att softa även när det regnar var ett förslag.  ”Något ställe man kan går till 

när det regnar tills solen kommer igen”.  

 

Murat – personal på Ungzon: 

Fritidsgården Ungzon Flemingsberg stänger bara en vecka på sommaren men det är väldigt lugnt då 

ungdomarna inte vill vara inne.  Bra idé att flytta ut verksamheten till parken under sommaren, driva 

sommarcaféet och fritis därifrån, nå fler ungdomar, ha mer koll på saker i parken. Vara där 

ungdomarna är. Vid dåligt väder kan man sätta upp lappar att man är i Ungzon istället. Ha öppet 



mellan 11-18 vore perfekt. Vore bra att kunna låna ut kubb, boule, pingis, bollar och andra redskap för 

lek. Ungzon får ny chef nu, Evy Wallin som nu är chef i Vårby, vore bra att kolla med henne. Han 

nämner att det finns en kiosk i Vårby vid vattnet som tidigare drevs av fritidsgården men som nu drivs 

av Tillsammans för Vårby. Det blir en bra samlingsplats vid kiosken.  

Murat är med i Flemingsbergs Gruppen som bla gör nattvandringar på lördagar, han är intresserad av 

att genom den gruppen göra en ungdomsfestival i parken. Hitta på sommaraktiviteter för unga. Vore 

kul att kunna visa film och fotbolls VM i parken på stor skärm. Han föreslår även drickvattenfontän. I 

Vårby finns det. 

 

Ray – personal på Ungzon: 

Har jobbat med festivalen Flemingsbergsdagen och med ungdomar sen år 2000. Sa att el och vatten 

bör uppgraderas i parken, finns fas3 nu men räcker inte alltid. Bra men tak på scenen, nu måste dom 

hyra när det är evenemang. Scen med musik vore roligt, han nämner referensen Vårby Gård där man 

kan spela musik fram till klockan 22. 

Ray säger att det alltid varit mycket dans i Flemingsberg, stort intresse bland både killar och tjejer 

trots att det inte finns någon kurs, ungdomarna håller på själva i dansstudion på Ungzon, skulle nog 

gärna uppträda på scenen i parken. Mycket musik också, flest killar men några tjejer också. Några är 

riktigt bra och satsar, är i studion varje dag och turnerar runt och uppträder. Fotboll är också populärt. 

 

2017-02-24 

Telefonsamtal med Maud Eriksen som bildar odlingsförening 

 

Maud jobbar med att bilda en odlingsförening, en tillsammansodling, Community Garden, där man 

odlar gemensamt och äter gemensamt. Föreningen är inte formellt bildad än. Hon har satt upp lappar 

och haft möten som exempelvis ett möte på biblioteket i höstas dit det kom många intresserade. Hon 

driver själv men vet många som vill vara med när det är igång. Hon har haft kontakt med Huge, 

kommunen, skolan och skolkocken mfl. Hon har ingen yta för odlingen ännu men önskar sig gräsytan 

mellan café Mix och Fredens Rike för det är sol hela dagen och många går förbi, en centralt belägen 

plats. Hon har pratat med Huge om platsen men inte fått något tydligt svar än.  

Maud har också pratat med kocken på skolan om att ha en liten odlig i pallkragar på asfalten utanför 

skolmatsalen. Förslaget med odling bredvid Gläntan i skogen tycker Maud är för undanskymt för 

odling men föreslår att placera fruktträd, bärbuskar, sparris, rabarber och annat ätbart som kräver 

mindre än grönsaksodling. Föreningen skulle kunna vara intresserade av sköta om det.  Dom skulle 

kunna skörda och göra äppelmos gemensamt. Det finns en del frukträd i Flemingsberg men folk är 

osäkra på om man får plocka alls, en del tror man får skörda allt när man kanske mest borde smaka 

lite. Skyltar med information skulle behövas. 

 

Kontakta gärna: Maud Eriksen 0739 354 531 


