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InlednIng 

inter Acta har fått i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i huddinge 
kommun att processleda en medborgardialog inom ramen för projektet Entré Skogås. 
Projektet syftar till att göra området kring gamla nynäsvägen och infarten från väg 
73 till en trevlig och välkomnande entré till Skogås. i detta avsnitt ges en kortfattad 
beskrivning av uppdragets syfte och genomförande samt rapportens disposition. 

Syfte
Medborgardialogen har ägt rum parallellt med det ordinarie samrådet för det aktuella 
programförslaget under feb-april 2011. inför starten identifierades fyra målgrupper: 

• Ungdomar
• Företagare
• Idrottsföreningar
•Boende (allmänt) 

Under våren har totalt fyra fokusgrupper - en med varje målgrupp - genomförts. Med 
utgångspunkt i modellen huddinge kommuns delaktighetsspektrum kan de samtal 
som ägt rum i första hand beskrivas som konsultationer (se bilaga 1). Det innebär att 
medborgarna ges möjlighet att tycka till och bidra med synpunkter kring ett antal av-
gränsade frågor eller teman innan kommunen fattar beslut. Samtalen har huvudsakli-
gen kretsat kring fyra centrala teman i programförslaget: 

• Hantverksby
• Idrottshall
• Grönområde
• Bostäder 

det huvudsakliga syftet har med andra ord varit att komplettera det ordinarie sam-
rådet med fördjupade samtal för att ytterligare samla in värdefulla idéer, synpunkter 
och önskemål från boende och verksamma i Skogås kring de fyra temana. i uppdraget 
ingick också att presentera resultatet av medborgardialogen i föreliggande rapport.  
Tillsammans med de synpunkter som inkommit under det ordinarie samrådet kom-
mer rapporten att fungera som underlag när programförslaget bearbetas och färdig-
ställs inför beslut.
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genomförande 
för att alla deltagare verkligen ska få utrymme att komma till tals, reflektera och ut-
byta tankar krävs att samtalen förs i grupper om max åtta personer. de fyra fokusgrup-
perna har haft ungefär samma upplägg men med skiftande tonvikt vid olika teman 
beroende på målgrupp. varje fokusgrupp har inletts med en enkel associationsövn-
ing där deltagarna fått skriva ord som beskriver områdets styrkor och svagheter på 
notislappar. Samtliga samtal har avslutats med att deltagarna fått sätta poäng på de 
viktigaste frågorna inom varje tema. 

den första fokusgruppen med skogåsbor var tänkt att hållas på familjecentralen i 
Skogås den 17 februari. Med vetskap om att den tidigare områdesutvecklaren i Skogås 
vid flera tillfällen rekryterat deltagare till olika medborgardialoger via familjecentral-
en var tanken att använda samma tillvägagångssätt även denna gång. Skriftlig inbju-
dan skickades till personalen som sedan spred informationen vidare till familjecent-
ralens besökare. därtill annonserades även på www.huddinge.se. Trots detta inkom 
bara en anmälan, fokusgruppen fick ställas in och ett nytt datum sattes till den 12 april. 
den 22 februari genomfördes en fokusgrupp med ungdomar från årskurs 9 på 
Skogåsskolan. fokusgruppen genomfördes i ett av skolans klassrum och totalt fem un-
gdomar deltog, tre flickor och två pojkar. Eftersom ungdomar ofta är en svår målgrupp 

Entré Skogås. de vita linjerna markerar programområdets gränser.
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att nå belönades varje deltagare med en biobiljett, enligt överenskommelse med upp-
dragsgivaren. 

den 9 mars genomfördes en fokusgrupp med företagare på biblioteket i Skogås cen-
trum. för att nå ut till företagare i området tog vi kontakt med ordförande för företa-
garföreningen i Skogås som sedan spred inbjudan till samtliga medlemmar via e-post. 
inbjudan skickades även till styrelsen för Länna företagarförening eftersom något e-
postregister över samtliga medlemmar inte fanns att tillgå i detta fall. Utskicken re-
sulterade endast i en anmälan. därför började vi istället ringa runt till slumpmässigt 
utvalda företag i området. Eftersom intresset verkade svalt valde vi efter avstämning 
med uppdragsgivaren att erbjuda alla deltagare 200 kr i ersättning. Av erfarenhet vet 
vi att det gör skillnad och många gånger kan locka medborgare som vanligtvis inte del-
tar i liknande sammanhang. Totalt kontaktades ca 70 företag per telefon och slutligen 
deltog fem personer från fyra olika företag inom livsmedel, trädgård, bygg och fas-
tighetsmäkleri. fyra av deltagarna var män och en kvinna. i samband med rundring-
ningen till företag genomfördes även fyra kortare telefonintervjuer. 

den 31 mars genomfördes en fokusgrupp med representanter för olika idrottsförenin-
gar på familjecentralen i Skogås. Skriftlig inbjudan skickades via e-post till alla idrotts-
föreningar i Skogås-Trångsund i kommunens föreningsregister. flertalet föreningar 
kontaktades även per telefon. Totalt sju anmälningar inkom men på grund av sjukdom 
deltog till slut fem personer. de fem representerade föreningarna är Skogås-Trång-

idéskiss Entré Skogås.
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sunds Innebandyklubb, Drevvikens konståkningsakademi, Capital Athletics (BMX), 
Skogås badmintonklubb och föreningen drevviksrännet. för att vara konsekvent och 
behandla alla målgrupper lika ersattes även denna grupp med 200 kr för sitt delta-
gande.  fyra av deltagarna var män och en kvinna. 

den 12 april genomfördes slutligen en fokusgrupp med skogåsbor på familjecentralen 
i Skogås med inte mindre än tretton deltagare, varav sju kvinnor och sex män. för att 
få tag på deltagare annonserades i den lokala tidningen Aktuellt just nu i Skogås och 
inbjudan publicerades på facebook. Eftersom vi hoppats på fler deltagare till den för-
sta fokusgruppen med ungdomar ville vi nu komplettera med ytterligare några yngre 
deltagare. därför spreds inbjudan även till en skolklass i årskurs 3 på Östra gymnasiet. 
från klassen deltog fyra elever. På grund av det något större deltagarantalet delades 
gruppen in i två mindre parallella grupper. Samtliga deltagare fick en ersättning på 
200 kr.

Totalt deltog tjugoåtta personer i åldrarna 15–76 år. Av dessa tjugoåtta deltagare var 
nio stycken under 20 år, tretton var kvinnor och sexton var män.

disposition 
i nästa avsnitt redovisas de tankar, synpunkter och idéer som framkommit i fokus-
grupperna. de fyra grupperna redovisas var för sig och materialet har strukturerats 
utifrån fyra huvudteman: hantverksby, idrottshall, grönområde och bostäder. Efter-
som varje fokusgrupp pågått i 1,5-2 timmar går det förstås inte att redovisa allt in i 
minsta detalj men ambitionen har ändå varit att ge en bred och nyanserad bild av 
samtalen. 

varje tema redovisas först i löpande text och avslutas med en prioriteringslista med de 
frågor som deltagarna upplevt som viktigast. i listan redovisas endast de synpunkter 
och förslag som fått poäng. i vissa fall syns en tydlig samstämmighet och i andra är 
poängen relativt jämt fördelade mellan flera frågor. i det senare fallet går det inte att 
avgöra vilken av frågorna som är viktigast. Tittar man däremot på materialet i sin hel-
het går det däremot att se ett antal tydliga teman som återkommer i samtalen och ofta 
fått hög prioritet av deltagarna. 

i rapportens sista avsnitt görs först en sammanfattning som lyfter fram återkom-
mande teman och eventuella intressekonflikter. Slutligen förs också ett kortfattat 
resonemang där vi reflekterar kring materialet utifrån de tre begreppen platsident-
itet, platskänsla och platsanknytning. 
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dokumentatIon från 
fokusgrupper 

i detta avsnitt redovisas de synpunkter och förslag som framkommit i fokusgrupper-
na. de fyra grupperna redovisas var för sig och materialet har strukturerats utifrån 
fyra huvudteman: hantverksby, idrottshall, grönområde och bostäder. 

fokusgrupp med ungdomar 
Ungdomarna tycks inte ha någon stark relation till platsen och när vi först ber dem 
skriva om områdets styrkor och svagheter ser de ganska frågande ut. Efter lite fun-
derande skriver de ändå några lappar. inte mycket positivt kommer fram. det som 
nämns är beateberg med skateboardramp och bMX-bana. de använder inte anläggn-
ingarna själva men vet att andra gör det. i övrigt beskriver de området som tomt, fult 
och läskigt. Särskilt det gamla elverket är fult och skogen runtomkring skapar otryg-
ghet. någon säger att kolonilotterna är fina men de flesta anser att de är fula. det ser 
misskött ut med vissna växter och brunt gräs. 

hantverksby 
om man ska bygga en hantverksby i området tycker ungdomarna att det är viktigt att 
byggnaderna ligger samlade inom ett avgränsat område och inte sprids ut för mycket. 
En verkstad som ligger lite för sig själv i utkanten skapar otrygghet. Samtidigt får det 
inte heller vara för tätt så att trånga och läskiga utrymmen skapas. det ska finnas till-
räckligt med plats för både bilar och fotgängare med breda trottoarer. 

Ungdomarna vill gärna ha ett bageri. där ska man kunna köpa bröd, bullar och kakor 
över disken och sedan ta med sig hem till frukost eller ut i grönområdet för en picknick. 
Byggnaderna ska helst inte vara för höga (max 10 våningar) men det får gärna vara lite 
höjdskillnader, så att det skapas en ”vågig” känsla. dessutom vill man att husen ska 
ha glada färger istället för ”det gamla vanliga” i grått och brunt.  Ungdomarna tycker 
också att olika typer av verksamheter ska separeras från varandra. verksamheter som 
kan föra med sig buller och otrevliga lukter – exempelvis en billackering – ska helst 
inte ligga vägg i vägg med bageriet. 

1. bageri – 5 poäng
2. Varierande höjd på husen (max 10 vån) – 4 poäng 
3a. Separera verksamheter av olika typ – 2 poäng
3b. Färg på husen (ej grått och brunt) – 2 poäng
4a. Samlat på avgränsad yta (viktigt för tryggheten) – 1 poäng
4b. gott om plats för fotgängare/inga trånga läskiga utrymmen – 1 poäng 
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Idrottshall
Ungdomarna är väldigt positiva till idén om en multiidrottshall. idag är olika sporter 
utspridda i olika hallar med bandy på ett ställe och basket på ett annat. om man sam-
lade allt på samma ställe skulle det skapa möten mellan olika människor och idrotts-
föreningar och fler skulle kanske lockas att prova på en ny sport. 

däremot tycker ungdomarna att placeringen vid beateberg är lite långt bort, särskilt 
för dem som bor i Östra Skogås. En tjej säger att hon inte skulle våga gå dit på kvällen 
så som det ser ut i omgivningarna idag. för att öka tryggheten är det viktigt med bra 
belysning utomhus, att omgivningarna är fina och att det finns folk i rörelse i området. 
Aktiviteter som man skulle vilja ha i multihallen är dels de ”vanliga” sporterna som 
fotboll, bandy, basket och tennis men man vill gärna ha andra saker också, t.ex. dans, 
squash och kampsport. det tror man skulle locka fler nya besökare som i dagsläget 
åker till andra delar av huddinge och Stockholm för att kunna utöva sin favoritsport. 
det är viktigt att tänka på att det inte bara blir killdominerade sporter i hallen utan 
även aktiviteter som kan locka fler tjejer. förutom dans efterfrågade tjejerna i gruppen 
cheer-leading och friidrott. Överlag tycker de att det finns för lite aktiviteter för tjejer 
i Skogås. Lika viktigt är det att inte bara föreningar får möjlighet att boka tid, utan att 
vem som helst ska kunna använda lokalerna. 

för att göra hallen tillgänglig för alla bör det finnas hiss. Att vuxna är närvarande up-
plevs också som viktigt. Man vill ha personal på plats som man kan be om hjälp och 
fråga saker. vid uthyrning tycker ungdomarna att de som hyr lokalerna ska ange en 
ansvarig kontaktperson som man kan ringa om saker och ting inte sköts på rätt sätt. 
Kontaktpersonen ska till exempel se till att det städas och plockas undan ordentligt. 
Ungdomarna skulle gärna vilja att det fanns ett utrymme i sporthallen där man kan 
sitta i lugn och ro och läsa läxor, gärna med någon på plats som kan hjälpa till med 
läxläsningen. för ungdomar som idrottar mycket skulle det underlätta och spara tid. 
Skateboardrampen vid beateberg vill deltagarna ha kvar men den får gärna piffas upp. 

1. Plats för läxläsning + läxhjälp – 6 poäng
2a. folkliv skapar trygghet – 4 poäng
2b. fler alternativ för tjejer, t.ex. dans och friidrott – 4 poäng
3. hiss för tillgänglighet – 3 poäng
4. vuxna och ansvarig personal skapar trygghet – 1 poäng 

grönområde
Ungdomarna saknar en samlingsplats för ungdomar i åldern 16-18 och vill gärna att 
grönområdet ska fylla den funktionen. de tänker sig ett område med trevliga bänkar 
och en grillplats. det ska finnas gott om grönyta så att man kan spela kubb eller frees-
beegolf och gärna basketkorgar, en liten fotbollsplan, tennisbanor och minigolf. 

Kolonilotterna får gärna flyttas till det område som är tänkt eller tas bort helt. Ung-
domarna tycker att de ser fula och misskötta ut. belysning är en viktig fråga för att 
man ska kunna känna sig trygg även på kvällen. några i gruppen tycker också att ett 
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staket runt området skulle skapa mer trygghet. då blir det mer avgränsat och över-
blickbart. därtill efterfrågas många papperskorgar. 

1. Utomhusplats för att grilla och spela olika spel – 7 poäng
2. belysning – 3 poäng
3. Samlingsplats för ungdomar – 2 poäng  

bostäder
Alla är överens om att det behövs fler bostäder i området. för att utnyttja den lilla 
markyta som är möjlig att bygga på tycker de att man ska satsa på höghus. fler 
bostäder för unga behövs och helst hyresrätter. då blir det möjligt även för dem som 
inte har pengar på banken att få en bostad. En tjej i gruppen tycker att man ska bygga 
flerfamiljslägenheter. det kan vara ganska stora lägenheter där flera unga kan bo till-
sammans och dela på ett gemensamt kök. det tror hon skulle locka många studenter. 
de nya husen ska smälta in i miljön. därför får det inte vara något supermodernt helt 
i glas. däremot är det viktigt att husen är snygga med glada färger och fina trappup-
pgångar. de lite nyare byggnaderna längst med pendeltåget när man kommer åkande 
från Trångsund är fina tycker ungdomarna och kan fungera som inspiration när nya 
bostäder byggs. 

Trygghet skapas genom bra belysning och porttelefoner i husen. På frågan om vilka 
andra faciliteter man vill ha i anslutning till bostäderna nämns en närlivsbutik. det 
behöver inte vara någon stor affär utan en mindre butik som säljer godis, mjölk och 
andra dagligvaror. 

1a. hyresrätter - 5 poäng
1b. Mindre lägenheter för ungdomar eller flerfamiljslägenheter för ungdomar – 5 
poäng
1c. Fina färger och snyggt i trapphusen (ej grått och brunt) – 5 poäng 

övrIgt
i samband med diskussionen om grönområdet framkom även ett önskemål om en ny 
fritidsgård för ungdomar i åldrarna 15-19. där ska man kunna spela spel och ordna 
olika aktiviteter. Lokalerna ska ha en kafeteria och vara mysigt inredda med mycket 
färger och sköna soffor. Ett annat tema handlar om den rondell som finns där gamla 
nynäsvägen och Österleden möts. den tycker ungdomarna är väldigt ful. Ett sätt att 
göra den finare och skapa en mer välkomnande entré till Skogås kunde vara att fylla 
den med blommor. Ett förslag var att det kan stå ”välkommen till Skogås” skrivet i 
blommor eller på en skylt. 



10

fokusgrupp med företagare 
Liksom flera andra grupper har företagarna inte så mycket att säga om platsen som 
den ser ut i dagsläget. de känner till den men tycks inte vistas där särskilt ofta. På frå-
gan om vilka platsens styrkor är svarar man läget och tillgängligheten, med närheten 
till Skogås centrum, gamla nynäsvägen och andra kommunikationer. när det gäller 
platsens svagheter anser man att markytan är alldeles för liten för att kunna etablera 
en bra hantverksby med plats för företagen att expandera sin verksamhet. 

hantverksby
de företagare som intervjuats per telefon är mycket positiva till idén att etablera en 
hantverksby i området. Att upplåta mark till företag är bra eftersom det bidrar till 
att skapa tillväxt och arbetstillfällen. det skapar också ett flöde i systemet genom att 
företag som växer ur sina lokaler får möjlighet att flytta till något nytt och samtidigt 
lämnar tomma lokaler för någon annan att ta i bruk.

några företagare lyfter fram det positiva i att blanda olika funktioner, som bostäder 
och arbetsplatser. det förbättrar möjligheterna att bo och arbeta i samma område, 
minskar behovet av transporter och medför positiva effekter på miljön. Att blanda 
bostäder och arbetsplatser innebär också att människor i större utsträckning rör sig i 
området vid olika tidpunkter – under arbetstid finns de anställda på företagen där och 
på kvällstid och helger de som bor i området. Med ökat folkliv följer i sin tur ökad try-
gghet eftersom inbrott, vandalisering och ”ljusskygga” verksamheter sannolikt min-
skar. En av de intervjuade företagarna säger sig också vara intresserad av att gå in som 
investerare vid etableringen av en eventuell hantverksby.

de företagare som deltagit i fokusgruppen är inte lika odelat positiva. Att mark up-
plåts till företag är givetvis bra men man menar att markytan är alldeles för liten för 
att de företag som etablerar sig där ska kunna expandera. därför föreslår man att pro-
gramområdet utökas och att hantverksbyn binds ihop med industriområdet i Trång-
sund. Man är också tveksam till om placeringen verkligen skapar ett bra annonsläge 
för företagen eftersom det är osäkert hur väl byggnader och reklamskyltar syns från 
väg 73. 

Samtidigt påpekar företagarna att den absolut viktigaste frågan för Skogås inte är fler 
företag, utan fler bostäder. för att de bostäder man planerar att bygga i området ska 
bli attraktiva är det avgörande att en eventuell hantverksby ser snygg och trevlig ut och 
inte för med sig störande ljud och lukter. för att undvika störningar tror man att det 
är bättre att satsa på tjänsteföretag, snarare än tillverkningsföretag. för vilka företag 
av den typen finns det egentligen som inte kräver större transporter och för med sig 
visst buller?

gruppen menar också att snygg modern arkitektur blir avgörande för att området 
i sin helhet ska upplevas som trevligt och välkomnande. det är inte bara viktigt för 
de som bor där utan även för eventuella tjänsteföretag som tar emot kunder på plats. 
Ett förslag handlar om att bygga en snygg uppseendeväckande byggnad som kan fun-
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gera som ett ”landmärke” för Skogås. här refererar man bl.a. till Kista Science city 
och det lite högre hus som byggts i Trångsund centrum. Kanske kunde man utlysa en 
arkitekturtävling för att få fram spännande förslag? En annan idé handlar om profil-
era området genom att satsa på miljöföretag och samtidigt utveckla de gröna ytorna 
med odlingslotter till ett trevligt rekreationsområde med ekologisk odling. 

1. Snygg modern arkitektur – 5 poäng
2. Landmärke som sticker ut – 3 poäng
3A. för liten yta för hantverksby – 2 poäng
3b. riv gamla brandstationen – 2 poäng
4. behov av lokaler i markplan – 1 poäng

Idrottshall
företagargruppen välkomnar förslaget om att bygga en multiidrottshall eftersom man 
anser att det finns ett stort behov och att hallen kan påverka företagen i en eventuell 
hantverksby positivt genom att locka folk till området. Man föreslår dock att hallen 
istället placeras i planområdets utkant nära beatebergsskolan och väg 73, så att mer 
mark kan upplåtas till företag i området runt rondellen. 

En av de företagare som intervjuats per telefon föreslår att hallen borde placeras i när-
heten av Östra gymnasiet och nytorps mosse där det redan finns konstgräsplan och 
gymnastiksal i skolbyggnaden. genom att samla flera idrottsanläggningar i närheten 
av varandra skapas positiva synergier, lyder argumentet. Samma företagare betonar 
att det är viktigt att det skapas möjlighet till spontanidrott i eller i anslutning till hallen 
och att de ungdomar som idag kommer till området för att köra bmx och skateboard 
ska kunna göra det även i fortsättningen, gärna inomhus. 

Andra synpunkter från fokusgruppen handlar om behovet av parkeringsplatser och 
bra belysning på väg till och runtom idrottshallen. flera deltagare pratar om att miljön 
utanför idrottshallar – där de spenderat många timmar i väntan på idrottande barn - 
ofta är väldigt trist och ogästvänlig med parkeringar och asfalt. därför vore det bra om 
den nya idrottshallen kunde integreras mer med grönområdet, så att miljön utanför 
blir trevligare att vistas i. Man påpekar även att det vore bra med ett café eller lunch-
servering, både för idrottshallens besökare och för dem som besöker eller arbetar i 
hantverksbyn. 

 1A. folkliv för ökad trygghet – 5 poäng
1b. Parkeringsplatser – 5 poäng
 2. integrera idrottshallen med grönområdet – 4 poäng
 3. Eventuellt annan placering – 1 poäng 

grönområde
Av de fem företagare som deltog i fokusgruppen anser fyra att de gröna ytorna har stor 
potential att utvecklas till ett välbesökt rekreationsområde. i Skogås finns närheten 
till andra grönområden nära vattnet men de är inte särskilt barnvänliga. Terrängen 
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kan vara ganska brant med mycket stenar och närheten till vattnet gör det svårt att 
släppa mindre barn helt fria. därför finns ett behov av ett barnvänligt grönområde 
med plana ytor nära bostaden där mindre barn kan leka utan att föräldrarna måste 
övervaka varje steg. 

för tryggheten och bekvämlighetens skull blir det viktigt med bra belysning och 
bänkar där man kan sitta och vila, läsa, prata eller se på när barnen leker. för att locka 
besökare i alla åldrar till området tror gruppen även att det vore bra med möjlighet 
till någon form av spontanidrott. Ett annat förslag handlar om att man kanske kunde 
uppmuntra odlarna i området att starta en marknad där närodlade grönsaker säljs en 
gång i veckan. 

1A. Möjlighet till spontanidrott – 5 poäng
1b. barnvänligt med plan yta nära bostäder – 5 poäng 
2. belysning – 2 poäng
3. dåligt läge långt ifrån vattnet – 1 poäng 

bostäder
Som framgått framhålls bostäder som den absolut viktigaste frågan för Skogås. Man 
tänker sig främst bostäder med 3-4 våningar och eventuellt någon byggnad som kan 
fungera som ”landmärke”, antingen i hantverksbyn eller i bostadsdelen. Liksom i fall-
et med hantverksbyn anser man att snygg modern arkitektur är avgörande för att om-
rådet ska uppfattas som attraktivt. 

bostäderna ska bestå av en bra blandning mellan bostads- och hyresrätter. Man lyfter 
även fram att det är bra att i viss utsträckning blanda olika funktioner, t.ex. genom att 
bostadshusen förses med lokaler för företag i marknivå. Som påpekats tidigare skapar 
funktionsblandningen mer liv och rörelse i området under en större del av dygnet. Ett 
mer konkret förslag handlar om att bygga hus som hänger ihop i en femhörning med 
en gård i mitten och balkonger in mot gården för att minska eventuellt buller från när-
liggande vägar och verksamheter. Även här påpekas att planområdet behöver utökas 
för att rymma både företag och bostäder. En tanke är att bygga bostäder längst med 
gamla nynäsvägen mot Trångsund. 

1. Utöka planområdet – 5 poäng 
2A. Trevliga omgivningar – 4 poäng
2b. bostäder är den viktigaste frågan – 4 poäng
3. bygg längst med gamla nynäsvägen mot Trångsund – 2 poäng
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fokusgrupp med idrottsföreningar 
när vi ber gruppen att skriva lappar med områdets styrkor och svagheter tycks det till 
en början inte finnas särskilt mycket att säga, men efter en stund kommer ändå några 
lappar upp på anslagstavlan. På lapparna står bland annat att områdets styrkor han-
dlar om läget och kommunikationerna, om stora ytor med outnyttjad potential och 
skateboardparken. Svagheterna beskrivs med ord som risigt, dött, fult och misskötta 
kolonilotter. 

hantverksby 
gruppens första reaktion på idén om en hantverksby är positiv men inställningen 
förändras ganska snabbt under samtalets gång. Man är överhuvudtaget tveksam till 
om det verkligen går att få till en snygg hantverksby som kan bidra till att göra om-
rådet trevligt och välkomnande. Även mindre tillverkning kräver transporter och det 
blir nog en hel del lastbilstrafik, resonerar man. därför anser gruppen att kommunen 
istället borde satsa på att utöka Länna industriområde eller eventuellt flytta den plan-
erade hantverksbyn till planområdets södra ände. 

blir det ändå en hantverksby ser man helst att fokus riktas mot tjänsteföretag snarare 
än tillverkningsföretag. Kanske kunde man också få dit en bensinmack. det är prak-
tiskt och kan skapa lite liv och rörelse i området, anser några av deltagarna. därtill kan 
infarten till Skogås snyggas till genom att breddas och förses med en mittsträng och 
designade lyktstolpar. 

1. helst ingen hantverksby – 5 poäng
2A. Eventuellt kontorsbyggnader för tjänsteföretag – 3 poäng
2b. bensinmack – 2 poäng 
2c. flytta hantverksbyn till södra änden av planområdet – 2 poäng
2d. bredda infarten till Skogås – 2 poäng

Idrottshall
Av naturliga skäl ägnas mycket tid åt detta tema. gruppen är överhuvudtaget mycket 
positiv till förslaget om en multiidrottshall och har många förslag och synpunkter kring 
hallens funktion och utformning. Även om hallen kommer att drivas kommersiellt är det 
viktigt att den verkligen blir en mötesplats för alla, där såväl skolungdomar som pen-
sionärer ska kunna idrotta. de sporter som i första hand nämns är badminton, fotboll, 
tennis och innebandy men här bör också finnas utrymme för ett gym och mer individu-
ella sporter som t.ex. dans, aerobic, friidrott och kampsport. Ett önskemål är därför att 
hallen ska inrymma en danssal med speglar och räcken längst med väggarna. 

i övrigt bör lokalerna vara så flexibla som möjligt med flyttbara läktare och väggar 
som möjliggör att utrymmet kan anpassas till olika aktiviteter och behov. Att hallen 
är utrustad med hiss och tillgänglig för personer med fysik funktionsnedsättning är 
också viktigt. En deltagare från drevvikens konståkningsakademi önskar sig en ishall 
men tillägger att föreningen även kan ha stor nytta av en vanlig gymnastiksal. för att 
ungdomar som inte är medlemmar i en förening eller utövar idrott i organiserad form 
ska lockas till idrottshallen är det viktigt att skapa plats för spontanidrott. den skate-
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boardramp och bmx-bana som finns i området i dag skulle kunna flyttas in i idrottshal-
len, förutsatt att det finns personal som kan ta hand om lokalerna. Annars går det bra 
att driva verksamheten utomhus även i fortsättningen.  

Att idrottshallen också kan användas till kulturella evenemang har gruppen ingenting 
emot i sak men understryker samtidigt att huvudfokus bör riktas mot idrott. Annars 
finns en risk för att kulturen tar över, anser man. Alla i gruppen är överens om att un-
gdomar ska vara den primära målgruppen. därför vore det en god idé att skapa någon 
typ av fritidsgård eller samlingsplats för ungdomar i lokalerna. när vi berättar att un-
gdomarna i vår fokusgrupp tidigare uttryckt önskemål om en plats för läxläsning och 
läxhjälp tycker deltagarna att det låter som en utmärkt idé. Utöver detta finns även ön-
skemål om bra belysning på väg till och runtom idrottshallen, tillräckligt med parker-
ingsplatser och ett café. Slutligen betonar även denna grupp att det är viktigt att miljön 
utanför idrottshallen är trevlig, gärna med lite grönska och kanske en boulebana. 

1. Multiidrottshall med bollsport, dans, kampsport, friidrott mm – 4 poäng 
2A. Ungdomar är primär målgrupp (fritidsgård, läxhjälp mm) – 3 poäng
2B. Idrott i fokus (ej kultur) – 3 poäng 
3A. Miljön utanför idrottshallen ska vara trevlig (grönt) – 2 poäng 
3b. Plats för spontanidrott – 2 poäng 
4. ishall – 1 poäng 

grönområde 
när det gäller hur de gröna ytorna i området skulle kunna utvecklas har gruppen min-
dre att säga. Ett konkret förslag handlar om att skapa en motionsslinga som även kan 
användas som skidspår på vintern. Att motionsslingan inte ligger i skogen tror grup-
pen kan bidra till ökad trygghet och göra den populär bland kvinnor. Ett annat förslag 
handlar om att anlägga en hundrastgård. 

i övrigt anser man inte att de gröna ytorna behöver vara så ”strukturerade”. det vikti-
gaste är att det är grönt och trevligt. Ett sätt att göra det trevligare kunde t.ex. vara ett 
gräva ner den luftledning som finns där idag. fler deltagare uttrycker även att många 
av de kolonilotter som finns i området ser misskötta ut, att många lotter inte används 
och att de ligger utspridda över en onödigt stor yta. Kolonilotterna är säkert en stor 
tillgång för dem som själva odlar men har ingen större samhällsnytta, menar gruppen. 

Efter ett tag glider samtalet in på hur den nedlagda beatebergsskolan skulle kunna 
användas i framtiden. Ett populärt förslag handlar om att göra om byggnaden till van-
drarhem. idag finns i princip inga övernattningsmöjligheter i Skogås vilket bl.a. efter-
frågas i samband med större idrottsevenemang. 

 1. göra beatebergsskolan till vandrarhem – 6 poäng
2. väl upplyst motionsslinga/skidspår – 5 poäng 
3A. Utrymmet behöver inte vara så strukturerat – 1 poäng
3b. hundgård – 1 poäng
3c. gräva ned luftledning – 1 poäng
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bostäder 
Liksom i övriga grupper är alla överens om att behovet av bostäder är stort. beby-
ggelsen ska gärna ha glada trevliga färger, mycket fönster och varierande höjd. någon 
i gruppen påpekar att man mycket väl kan bygga lite högre hus här – upp emot 6-8 
våningar – eftersom hela området ligger i en sänka. Mellan husen vill man gärna ha 
mycket luft och grönt med små väl upplysta parker. Lekplatser är ett annat viktigt in-
slag i utomhusmiljön. 

Även i denna grupp kommer frågan om ett uppseendeväckande och snyggt landmärke 
upp, men åsikterna skiftar. några tycker att det är en bra idé och någon är mer tveksam. 
gruppen efterfrågar också en bra blandning av upplåtelseformer och understryker att 
mindre ungdomslägenheter är viktigt. Slutligen vill man gärna ha bort bilarna från 
bostadsområdet och undvika parkeringsplatser direkt utanför husen. 

 1. Luftigt och grönt mellan husen – 5 poäng 
2. Exklusivt landmärke - 3 poäng 
3A. inga parkeringar utanför husen – 2 poäng 
3b. Ungdomslägenheter – 2 poäng 
3c. Lekplats – 2 poäng 

övrIgt 
En annan fråga som kommer upp rör rondellen. här ser man gärna att en konstnär 
får i uppdrag att göra något snyggt, möjligen med hjälp av belysning och vatten. Yt-
terligare en idé är att rondellen ska utrustas med en skylt där det står ”välkommen till 
Skogås”. 
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fokusgrupp med boende
boendegruppen hade lättare än de andra grupperna att komma på styrkor med områ-
det idag. i första hand nämner de tillgänglighet. det är lätt att ta sig dit, särskilt med 
bil. Även odlingslotterna, bMX-banan och skateboardramperna ses som styrkor. Sam-
tidigt är det en stor yta där det finns potential för fler idrottsaktiviteter. Att området är 
avskilt gör dessutom att det lämpar sig väl för evenemang av olika slag. Sammantaget 
är det en plats som med lite förändring kan bli en fin entré och innebära ett lyft för 
hela Skogås. bland områdets svagheter nämns att det är fult, tråkigt och outnyttjat 
med stora döda ytor. det är anonymt och bortglömt. Ställverket är fult och kraftled-
ningen likaså. det är skräpigt och rondellen är ”huddinges tråkigaste”. 

hantverksby
Många i gruppen vill helst inte ha någon hantverksby. Ska det bli en hantverksby är det 
viktigt att det inte blir ett industriområde. det finns redan ett i Trångsund som inte 
är särskilt fint och det räcker, resonerar de. deltagarna refererar också till botkyrkas 
hantverksby som ett exempel på hur det kan se ut. där finns en massa fula plåtskjul och 
så vill man inte ha det. Andra tycker att det är en spännande idé men att den kan vara 
svår att genomföra på ett bra sätt. det gäller att inte göra något förhastat utan att noga 
tänka igenom hur hantverksbyn ska fungera och se ut.

det är mycket viktigt att området ser snyggt ut. husen ska helst vara låga, cirka två 
våningar. några kan dock få vara högre för att skapa variation och undvika den enfor-
mighet som ofta utmärker industriområden. glada välkomnande färger på byggnad-
erna är också viktigt. det får inte vara grått som de flesta andra hus i Skogås. Även 
växlighet kan skapa trevnad. Mangoliaträd som hänger precis intill husväggarna är ett 
förslag eller låga småbuskar som Ölandstok och budleja. den sistnämnda är unik på 
det sättet att den lockar till sig fjärilar. 

deltagarna tycker att en handelsträdgård med försäljning och plantskola är en ut-
märkt verksamhet för hantverksbyn, gärna i kombination med ett café. några delta-
gare föreslår att området får en grön profil och att man satsar på företag med ekolo-
gisk inriktning. det skulle göra att området får en tydlig karaktär vilket kan göra det 
lättare att locka dit företag och besökare. 
  
några deltagare tycker att det vore bra med en sportaffär. det skulle passa bra in i om-
rådet som helhet, med idrottshall och bMX-bana. cykelverkstad och cykelförsäljning 
kommer också upp som exempel på intressanta verksamheter. En annan idé handlar 
om behovet av en lokal där band och orkestrar kan repetera och hålla konserter. 

1. ingen hantverksby – 14 poäng 
2. Trädgårdsanläggning med café och butik – 10 poäng 
3. En plats för musik (lyssna eller öva) – 7 poäng 
4. vackra växter och småträd – 6 poäng
5a.  Låg bebyggelse och glada färger – 3 poäng 
5b. Öppet och överblickbart – 3 poäng 
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Idrottshall
förslaget om en multiidrottshall välkomnas varmt. flera deltagare berättar att id-
rottsintresset under lång tid varit en samlande kraft för Skogåsborna men att det 
lokala engagemanget har försvagats på senare år. Många hoppas på att en ny multi-
idrottshall ska kunna väcka liv i den gamla andan och bli en samlingsplats för män-
niskor i området. Ungdomar är en särskilt viktig målgrupp, menar man. idag växer 
stora barnkullar upp i Skogås som kommer att behöva fritidsverksamheter i framtiden 
och här kan hallen fylla en viktig funktion. därför föreslås även att idrottshallen kan 
inrymma någon typ av fritidsgård eller samlingsplats för unga.

bygger man en hall är det viktigt att tänka på kvaliteten och inte snåla, tycker del-
tagarna. Man måste tänka helhet och bygga en hall som fungerar för många olika ty-
per av sporter, även mer individuella sporter som dans och kampsport. det behövs en 
mobilitet med läktare som går att flytta och ta fram vid behov så att hallen även kan 
användas för vissa kulturevenemang, t.ex. konserter. för att ersätta den gamla rack-
ethallen måste det finnas gott om badmintonbanor. Andra viktiga frågor handlar om 
fritidsledare och serveringsmöjligheter. 

flera deltagare påpekar att man borde ta tillvara på området utanför hallen. här kan 
man till exempel skapa utrymme för en boulebana, gatusport och andra spontanak-
tiviteter. Man pratar också om att göra fint med blommor och grönt och kanske ha en 
damm, fontän eller en fin staty där. för att hallen ska bli en trygg plats att ta sig till och 
från behövs bra belysning i området. Även buskage och tunnlar ska vara belysta. 

några deltagare tycker att man borde lägga idrottshallen närmare vägen istället, un-
gefär där beatebergsskolan ligger idag.  då blir hallen det första man möter när man 
kommer med bilen och genom en spännande utformning skulle den kunna fungera 
som ett landmärke för Skogås. Ett exempel är en fasad i glas som skiftar i olika färger. 

1. Vi vill ha en multiidrottshall (många olika sporter) – 13 poäng
2a. fritidsgård i idrottshallen – 8 poäng
2b. idrottshallen ska ha läktare och kunna byggas om för kulturevenemang – 8 
poäng
3a. Blandad byggelse/funktioner i området (för trygghet) – 4 poäng
3b. Serveringsmöjligheter – 4 poäng 
4 Möjlighet att använda utrymmet utanför till idrott (kostnadsfritt) – 1 poäng 

grönområde 
grönområdet ska kännas mysigt. framför sig ser man en park med blommor och boul-
ebana där man kan ha picknick med familjen. Kolonilottsområdet kan göras trevligare 
och mer publikt, t.ex. genom försäljning av närodlade grönsaker och ett café. någon 
refererar till Tantolunden som en plats där kolonilotter och park integrerats på ett bra 
sätt. På sommaren vill man gärna ha en fontän eller annan vattenanordning i parken. 
flera av deltagarna tycker också det vore bra med en hundrastgård på södra odling-
sområdet. 
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En deltagare berättar om ett grönområde i Trångsund som Pro har fått vara med att 
göra om till en park. det var ett lyckat samarbete och parken är väl använd. Kanske 
kunde man göra något liknande här? idag saknas en park där skogåsborna kan mötas 
för att till exempel fira midsommar tillsammans och nu skulle man kunna ändra på 
det. 

1. Lugn familjeanpassad miljö för picknick och umgänge – 14 poäng
2. hundrastgård på Södra odlingsområdet – 8 poäng

bostäder
deltagarna tycker att det är viktigt att bygga fler bostäder. Arkitekturen ska kännas 
modern och urban. flera av deltagarna tog upp Turning Torso som ett exempel. de 
vill att man bygger något ”kaxigt”, något som syns och sätter Skogås på kartan. ”Tänk 
er ett högt hus vid rondellen som gör att man ser ända till kommunalhuset och sedan 
coola terasshus runtomkring”, säger en av deltagarna. när de pratar om Turning Tor-
so kommer också det höga huset i Trångsund centrum upp som en referens. 

Studentlägenheter finns det också behov av. några deltagare tycker att man borde 
bygga små bostadsrätter som unga har råd att köpa. Många deltagare anser dock att 
segregation är ett problem i Skogås idag och tycker därför att det är viktigt med en 
blandning av upplåtelseformer. de tror också att en variation av boendetyper gör om-
rådet tryggare och lugnare. 

några av deltagarna anser att programområdet borde utvidgas och föreslår att man 
bygger bostäder på det område där rackethallen finns idag. vidare tänker man sig en 
väg från rackethallen ner till programområdet som kantas av lägre flerbostadshus. i 
samband med samtalet om bostäder kommer även frågan om rondellens utformning 
upp. En idé är smycka rondellen med ett konstverk som sedan blir signifikativt för 
Skogås – möjligen med hjälp av ljus och vatten. 

1. blandade upplåtelseformer, bl.a. små bostadsrätter – 11 poäng
2. bra belysning i hela området – 9 poäng
3. Låta bebyggelsen fortsätta till nuvarande rackethallen – 8 poäng
4. Konstnär som gör om rondellen, t.ex. med ljus och vatten – 6 poäng 
5. Skyskrapa vid rondellen – 4 poäng 
6. gräsplan med konstgräs – 2 poäng
7. rusta upp området mot Magelungen – 1 poäng 

övrIgt
Även i denna grupp kommer frågan om hur beatebergsskolan skulle kunna användas 
i framtiden upp. En kvinna anser att det behövs en ny ungdomsgård i Skogås och att 
skolan skulle vara en utmärkt lokal för det ändamålet. En annan deltagare föreslår 
vandrarhem. när det gäller planområdet i sin helhet finns andra konkreta förslag som 
Mc donalds och bensinmack men alla är inte överens och några deltagare opponerar 
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sig mot förslagen. Ytterligare ett förslag handlar om att skapa ett trevligt gångstråk 
med träd och parksoffor som binder ihop centrum med programområdet och gör det 
mer tillgängligt. 
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sammanfattnIng och 
reflexIoner 

Som framgått var det till en början svårt att locka deltagare till fokusgrupperna. Exakt 
vad det beror på är svårt att säga och skälen är troligtvis flera. En trolig orsak är att 
området verkar vara en ganska anonym plats som få människor besöker och har en 
närmare relation till. En annan del av förklaringen kan handla om vilka kanaler vi an-
vänt oss av för att rekrytera deltagare. Att gå via familjecentralen var uppenbarligen 
inte en framgångsrik metod medan annonsering i den lokala tidningen däremot fun-
gerade mycket bra och resulterade i fler anmälningar än platser. Även det faktum att vi 
en bit in i processen bestämde oss för att erbjuda samtliga deltagare en mindre ersät-
tning har sannolikt haft betydelse. vilken betydelse ersättningen haft verkar dock 
variera från person till person. vid flera tillfällen blev det tydligt att många helt hade 
missat den informationen och deltog enbart på grund av intresse och en vilja att bidra. 

Likheter och skillnader 
Trots att materialet är långt ifrån entydigt går det att urskilja ett antal teman som 
återkommer och ofta fått hög prioriterat av deltagarna. här redovisas sådana teman 
som kommit upp i minst två av de fyra grupperna. 

i fokusgrupperna med boende och idrottsföreningar var deltagarna till övervägande 
delen skeptiska till idén om en hantverksby. den främsta orsaken tycks vara att man 
har svårt att se framför sig hur en trevlig hantverksby skulle kunna se ut och det finns 
en uppenbar rädsla för att det snarare ska bli ett ogästvänligt industriområde med 
störande verksamheter. företagargruppen är positiv till själva idén men anser att om-
rådet är för litet för att de företag som etablerar sig där ska kunna expandera. Trots 
viss skepsis i flertalet grupper har deltagarna ändå bidragit med konstruktiva syn-
punkter. Många föreslår att kommunen istället borde satsa på att locka företag inom 
tjänstesektorn och i två av grupperna dyker även tanken om en ”grön” profil upp. där-
till finns flera förslag som handlar om hur miljön kan göras trivsam och välkomnande, 
bl.a. med hjälp av växtlighet, glada färger och snygg modern arkitektur. 

när det gäller förslaget om en multiidrottshall är alla mycket positivt inställda. dels 
finns ett mer generellt behov av mötesplatser och dels finns ett behov av fler idrottsan-
läggningar. de flesta tycks även vara överens om att ungdomar är en viktig målgrupp 
och att man borde satsa på att skapa någon typ av fritidsgård eller mötesplats för unga 
i lokalerna. Att lokalerna ska vara flexibla och möjliga att använda till en mängd olika 
aktiviteter är också ett önskemål som återkommer. Två av grupperna betonar att det 
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är viktigt att miljön utanför hallen är trevlig med grönska och plats för spontanid-
rott eller boule. Andra vanliga önskemål handlar om parkeringsplatser, café och hiss. 
vid flera tillfällen diskuteras även andra möjliga placeringar av hallen, t.ex. vid beate-
bergsskolan och Östra gymnasiet. 

de flesta verkar tycka att de gröna ytorna har potential att utvecklas till ett trevligt 
rekreationsområde. viktigast är att området är lugnt och barnvänligt med plana ytor 
och gärna någon liten lekplats. i övrigt önskar man sig bänkar, en hundrastgård och 
plats för spontanidrott eller någon typ av spel. i flera grupper betonas att nya bostäder 
är den absolut viktigaste frågan. Man har lite olika uppfattning om hur höga husen bör 
vara men är överens om att byggnadernas höjd gärna får variera. Att husen får fasader 
i fina glada färger är också något som många tycker är viktigt. En bra blandning av up-
plåtelseformer nämns i så gott som alla grupper men har inte hamnat bland de högst 
prioriterade frågorna. däremot är behovet av ungdomslägenheter en fråga som fått 
hög prioritet i två av grupperna. 

därtill finns några frågor som lyfts fram i anslutning till flera av de fyra huvudtemana. 
det handlar till exempel om vikten av bra belysning, funktionsblandning och folkliv för 
att området ska upplevas som tryggt. Snygg modern arkitektur och ett uppseendeväck-
ande landmärke är också en fråga som återkommit och fått hög prioritet. flera grup-
per har pratat om att man borde göra något snyggt i rondellen med hjälp av belysning, 
vatten, blommor eller någon annan typ av konstverk. En välkomstskylt vid rondellen 
eller vid infarten från väg 73 har också nämnts upprepade gånger liksom förslaget om 
att göra gamla beatebergsskolan till vandrarhem. 

förutom de gemensamma teman som presenterats ovan syns också vissa intresse-
konflikter i materialet. både företagargruppen och boendegruppen föreslår att pro-
gramområdet utökas men gör det av olika skäl. Medan de boende efterfrågar mer mark 
till bostäder är företagarnas främsta skäl att man vill ha mer plats till den eventuella 
hantverksbyn. Samtidigt anser företagarna att nya bostäder är den absolut viktigaste 
frågan för Skogås vilket gör att motsättningen trots allt framstår som relativt obetydlig. 

En annan potentiell intressekonflikt handlar om kolonilotterna. Medan odlarna själva 
sannolikt har starka intressen av att få vara kvar på sina jordplättar framgår också att 
inte alla uppskattar odlingen som den bedrivs idag lika mycket. 

några reflexioner 
inom miljöpsykologi och kulturgeografi används ibland begreppen ”platsidentitet”, 
”platskänsla” och ”platsanknytning” för att beskriva olika dimensioner av en plats. 
det är begrepp som vi funnit användbara för att bättre förstå och reflektera kring ma-
terialet. 

Platsanknytning betecknar en persons relation till en plats och handlar om hur viktig 
man anser att platsen är i ens liv. i det här fallet har det blivit tydligt att deltagarna i 
våra fokusgrupper nästan uteslutande har en mycket svag platsanknytning till områ-
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det. det är helt enkelt en plats man sällan besöker och inte heller har särskilt mycket 
att säga om. det beror sannolikt på att det för de allra flesta finns få anledningar att 
söka sig dit eftersom det är en plats med få attraktionspunkter. Med utgångspunkt i 
det resonemanget kan man däremot förvänta sig att de förändringar som planeras 
– t.ex. nya bostäder och en multiidrottshall – kommer att medföra att allt fler män-
niskor får en starkare anknytning till platsen. 

begreppet platskänsla handlar om hur en plats upplevs och vilka känslor som är 
knutna till den. i vårt material beskrivs området främst med ord som fult, öde, tråkigt 
och otryggt. det är negativt laddade ord med kopplingar till känslor som obehag och 
rädsla. något förenklat skulle man kunna säga att projektets syfte huvudsakligen är 
att ändra människors ”platskänsla”. istället för ful, tråkig och otrygg vill man att plat-
sen ska upplevas som trevlig och välkomnande. Många av de förslag och önskemål 
som framförts handlar också om att skapa just de känslorna. Man vill göra det vackert 
och trevligt genom blommor och växtlighet, glada färger på husen, grillplatser och 
möjligheter till spontanidrott och spel.

Platsidentitet är ett begrepp som beskriver vad människor upplever som en plats ut-
märkande drag eller egenskaper - det som gör den till en distinkt eller unik plats. i 
det här fallet beskrivs platsen många gånger som anonym och bortglömd. Lika ofta 
beskrivs den även som ful och tråkig. i den mån man kan tala om en platsidentitet så är 
den uteslutande negativt laddad. Samtidigt är det värt att notera att många av de förs-
lag som hela tiden återkommer i materialet och som ofta fått hög prioritet handlar om 
att skapa utmärkande drag och markera platsens identitet. det talas om ett snyggt och 
uppseendeväckande landmärke som ska sätta Skogås på kartan, om läckra konstverk 
och modern arkitektur, skyskrapor och ”coola terasshus”, ett område med miljöprofil 
och en välkomstskylt som markerar övergången till Skogås. det verkar med andra ord 
finnas en stark önskan om att skapa en positiv platsidentitet. deltagarna har överlag 
en mycket svag anknytning till platsen men är väl medvetna om att den på många sätt 
fungerar som Skogås ansikte utåt och därför har stor betydelse för hur deras bostad-
sområde uppfattas av omvärlden. 
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