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förvaltning.

Rapport framställd av: HORN.UGGLA genom Maria Horn och Elsa Uggla
horn@hornuggla.se, uggla@hornuggla.se, www.hornuggla.se

HORN.UGGLA är ett arkitekt- och landskapsarkitektkontor som arbetar med stadsplanering, parker, torg, bostadsområden och 
områdesutveckling. Kontoret drivs av Elsa Uggla, arkitekt och Maria Horn, landskapsarkitekt. Vi arbetar med kreativt samråd i 
alla skeden av ett projekt. Resultatet blir en gestaltning som reflekterar platsens energi och karaktär, utvecklad i samverkan med 
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1.  BAKGRUND, SYFTE,  BESKRIVNING

När nya bostäder kommer att byggas utmed Hälsovägen kommer fler människor att röra sig i 
området. Därför ska Flemingsbergsparken och Gula gången rustas upp under våren 2017. 

Kommunen har tagit fram ett förslag till upprustning av Gula gången och en idéskiss för 
Flemingsbergsparken. 

HORN.UGGLA anlitades av kommunen för att genomföra en medborgardialog och 
samarbetsprojekt med ungdomar. 

Medborgardialogen hölls under våren och sommaren 2016 och 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 byggs 
fysiskt. 

Syftet med dialogen var att höra vad dom boende tyckte om kommunens förslag för att kunna 
utveckla dessa inför upprustningen och nå ut till fler än de som vanligtvis kommer till traditionella 
samråd. 
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Flygbild över området idag. 

GULA GÅNGEN

SKOGEN

FLEMINGSBERGSPARKEN
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2.  INBJUDNA MÖTEN OCH ÖPPET EVENEMANG

Under projektets gång hölls möten 
med lokala föreningar: Kvinnor utan 
gränser, IFFI, Svenska kyrkan, BRF 
Grantorp, Hyresgästföreningar, 
Kolonilottsföreningen, Fritidsgården 
(Ungzon Flempan), Tillsammans 
för Flemingsberg och Huddinge 
brottningsklubb. På mötena med 
lokala föreningar nåddes cirka 50 
personer.

Det arrangerades även ett öppet 
evenemang på Gula gången den 
21:a maj 2016 då det kom cirka 
200-250 personer i olika åldrar. 
65 enkäter lämnades in och de 
svarande var mellan 8 - 84 år 
gamla. På flera av enkäterna har 
två eller flera personer svarat 
samtdigt.

Vid mötena och evenemanget 
visades kommunens förslag till 
upprustning på stora planscher. 
Planscherna samt enkäten fanns 
även upplagda på Huddinge 
kommuns hemsida. 

Allt material som kommunicerades 
översattes till engelska, turkiska 
och arabiska och en arabisk 
tolk fanns på plats på det öppna 
evenemanget.

På följande sidor sammanfattas 
samtal, möten och enkätsvar som 
ger en generell bild av det som 
kommit fram under dialogen.

Bild från evenemanget på Gula gången den 21:a maj
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VAD ÄR DET BÄSTA MED 
GULA GÅNGEN?

Dom flesta nämner att det bästa 
med Gula gången är att man träffar 
kompisar, vänner och hälsar på 
bekanta. Den fungerar även som en 
genväg. 

Träden, buskarna och grönskan 
uppskattas. ”Gången är jättevacker 
under de olika årstiderna”. 

Konstverken (djuren och damen 
med hunden) tycker många om.

Gula gången. Del av konstverket ‘Fredens rike’ av Pye 
Engström.

HUR ANVÄNDER DU 
GULA GÅNGEN IDAG?

Gula gången är områdets viktigaste 
promenadstråk och en viktig 
mötesplats

“Vi går på den och träffar vänner 
och människor”. Man går, springer, 
cyklar och drar vagnen. 

Många använder Gula gången flera 
gånger per dag. 

Målpunkterna är flera: 
matbutiken, centrum, fritidsgården, 
fotbollsplanerna, skolan, sjukhuset, 
biblioteket, kyrkan, dagis, vännerna, 
affärer, tåget, bussen, lekplatser, 
idrottsaktiviteter, vårdcentralen 
eller arbetet.

GULA GÅNGEN

VAD GILLAR DU INTE?

Genomgående vill man att 
alla bilar och motorcyklar ska 
förvinna från Gula gången. I stort 
sett alla tar upp detta som ett 
betydande problem (bilar kör även 
på gårdarna, Röda gången och i 
Flemingsbergsparken).

Väldigt många nämner även bristen 
på underhåll, att Gula gången är 
skräpig och har inte rustats upp 
på väldigt länge. Konstverken är 
smutsiga och lamporna är trasiga. 
Belysningen fungerar inte och 
underhålls inte. Det skapas en 
känsla av otrygghet när det är 
mörkt på kvälls- och nattetid och 
man inte ser ansiktena på dem man 
möter. 

Underlaget är ojämt och 
markbeläggningen borde rustas 
upp. Några nämner att det brukar 
vara trångt på Gula gången, att den 
kunde vara bredare. Några nämner 
även att  tillagda staket har gjort det 
mer instängt längs Gula Gången.

Bristen på övergripande planering 
för områdes tas upp, att man 
bygger små delar här och där.
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VAD TYCKER DU OM 
FÖRSLAGET FÖR GULA 
GÅNGEN?

Kommunens förslag till upprustning 
av Gula gången visades upp på 
stora planscher, se illustrationer 
nedan. 

Många tycker att förslaget är fint 
och bra, ser trevligt ut och verkar 
intressant.

Torget och trätrapporna uppskattas 
av dom flesta, men med önskan 
att bevara gräsytan framför. Den 

används aktivt och ofta (gympa, 
thai-chi). 

Många vill även behålla alla träden 
längs gången och bevara så mycket 
grönt som möjligt. 

Torgpaviljongen, markbeläggningen 
och gradängerna uppskattas också 
av många, men några protesterar 
mot gradängerna (grön sluttning 
används för att sola och picknicka).

Parkpaviljongen och pergola fick 
blandat positiva och negativa 
reaktioner.

Litet torg med möbler och 
blommande träd uppskattades. 

Bänkar att sitta på efterfrågas 
verkligen och material som metall 
och betong föreslås istället för trä, 
med tanke på vandalism, slitage 
och bristen på underhåll. Viktigt att 
förankra bänkarna i marken så att 
möbler och annan utrustning sitter 
fast.  

Idén med utbytbara plattor skapade 
av skolelever uppskattas. 
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VAD BEHÖVS? IDÉER 
TILL FÖRBÄTTRING:

Dom flesta önskade sig:

- Fler sittplatser och hela och rena 
bänkar för att vila och för att mötas 
vid, platser att vara på för olika 
åldrar.

- Fler papperskorgar och bättre 
underhåll.

- Roliga aktiviteter och 
lekmöjligheter längs gångvägen.

- Fasta hinder, vägbommar och 
farthinder för att stoppa biltrafiken. 

- Bättre belysning för ökad trygghet. 
”Vill ha belysning på gången, för 
mörkt”.

Andra önskemål och 
kommentarer:

- Ny, jämn markbeläggning. 

- Mer utrymme, lite bredare och 
större.  

- Mer växter, blommor (gärna i gult) 
och vackra buskar.

- Färg och gatukonst som 
reflekterar området. Graffittivägg. 
Lite mer konst.

- Anpassa för funktionshindrade.

- Cykelväg och cykelparkeringar.

- Gladare färger, mer färg.

- Mer sammanhållning. Platser för 
18+ att hänga, fritidgården är bara 
upp till 18 år.

- Upprustning av det som finns.

- Grusplanen är jättestor, borde 
finnas en stor konstgräsplan. 

- Rusta upp konstverken.

- Stor och död yta bakom 
klockstapeln. Ingen vill vara där. 
Blåsigt, mörkt och tråkigt. Skulle 
kunna vara en lekpark, basketplan, 
schackbräde, vattenspel/fontän? 

- Förbättrad kommunikation mellan 
kommunen och Huge. 

- Underlätta för barnen som går 
här, att göra något kul, något som 
för en framåt längs Gula gången. 
Upphöjningar, hoppa hage, följa en 
snirklande orm, inte-nudda-mark, 
balansera på en kant längs gången?

- Saknas samlingsytor, levande ytor 
för gemenskap. Multifunktionella 
ytor.
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VAD ÄR DET BÄSTA MED 
PARKEN?

Dom flesta nämner 
konstgräsplanen, stämningen, 
människorna, lekplatsen, grönskan 
och naturen. Parken lyfts fram som 
en plats där man kan träffas.

Många nämner den öppna ytan, 
gräsmattan, träden, bergen 
och skogen som det bästa. Man 
uppskattar verkligen att parken 
finns i området. Någon berättar 
att hon gillar fåglarna som sjunger 
på morgonen och alla vilda djur. 
Liljekonvaljerna nämns och 
näktergalen som sjunger en kort tid 
varje år i skogen.

Många saknar det som har 
försvunnit:
- Det fanns en stor gunga förut. 
- Just nu inget men när jag var liten 
fanns en underbar parklek. 
- Att det fanns gungor. 
- Det bästa var fotbollsplanen och 
sittplatserna med grillställen. 
- Att de tog bort gungan. 
- Just nu…det finns inte så mkt och 
gilla…förutom sammanhanget. 
- Förut fanns parklek med godis 
och man kunde låna tennis och 
cyklar. Det saknar jag.
- Det var fint förut men nu har det 
blivit förstört. 
- Det fanns pergola förut, jag 
brukade sitta i den. 
- Det fanns djur med blå ögon och 
bänkar som har försvunnit. 
- Hängbroar. Frisbeebana. 
- Sommarfik med glass. 
- Plaskdamm togs bort.

VAD GILLAR DU INTE?

Bristen på underhåll är ett 
grundläggande problem. Många 
berättar att i princip allt är 
slitet och att det är skräpigt och 
smutsigt.

Det inte finns inte mycket för barn 
och generellt en brist på saker att 
göra för olika åldrar. Fritidsgården 
är stängd på helgerna. Mer 
sammanhållning och engagemang 
önskas.

Mer belysning är en brännande 
fråga som återkommer mycket ofta. 
Det är mörkt på kvällarna vilket 
skapar en känsla av otrygghet.

Även i parken kör det mopeder och 
bilar vilket är problematiskt. 

FLEMINGSBERGSPARKEN

Rest från frisbeegolfbanan.Bilder från skogen.

Grillplatsen.

Gungställning utan gunga.

HUR ANVÄNDER DU 
PARKEN IDAG?

Dom flesta går dit med barnen eller 
leker, grillar solar, sitter och träffar 
vänner. 

Många promenerar, några tränar, 
andra spelar fotboll, gungar, 
springer, hänger, solar, umgås, 
klättrar, frisbee, mediterar, tittar 
på träden, lyssnar till aktiviteter 
som pågår. Vissa har bott i området 
länge och ”lekte i skogen som 
barn”.

Flera använder inte parken och 
skogen alls. “Gick förr men nu finns 
inget, tråkigt”. 
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FLEMINGSBERGSPARKEN

Kommunens förslag till upprustning 
visades upp på stora planscher, 
se illustration av idéskiss för 
Flemingsbergsparken nedan. 

Idéskissen innefattar följande: 

Den ordnade parkdelen (1) föreslås 
rustas upp och utvecklas med 
fler lekmöjligheter och en ny 
pulkabacke (2). 

I skogen föreslås befintliga 
mötesplatser utvecklas: En 
utsiktsplats (3), två gläntor med 
sittplatser (4 & 5) och en ny entré 
till parken (6). Befintliga stigar 
breddas och görs mer tillgängliga 
med ny belysning. 

VAD TYCKER DU OM 
IDÉSKISSEN?

Mottagandet var övervägande 
positivt och många nya uppslag, 
önskemål och idéer har tagits emot.
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VAD BEHÖVS? IDÉER 
TILL FÖRBÄTTRING: 

Dom flesta önskade sig:

- Mer barnvänliga platser och 
lekmöjligheter, framförallt gungor, 
men även rutchbana, vattenlek/
plaskdamm, studsmatta/trampolin, 
linbana, små lekstugor, små bord 
och stolar, parkourpark, låna cykel 
eller skateboard). 

- Mer sport, ny fotbollsplan, göra 
om grusplanen till konstgräs, 
skate, friidrott, basketplan, isbana 
på vintern, simhall. Några ville ha 
utegym. 

- Byt gamla grejer. Helrenovering. 
Allt är slitet och måste snyggas upp. 
Allt ska fixas för att bring back the 
glory. Man kan snygga till området 
överhuvudtaget. 

- Fler grillplatser. Avlastningsbord 
till grill.

- Fler papperskorgar. Behövs 
städning och skötsel.

- Bevara alla träd och blommor. Mer 
grönt, blommor, växter och buskar 
(bärbuskar till barnen, syréner, 
fruktträd, körsbär).

- Stolar, bord och sittplatser.

- Bättre belysning. Mer belysning! 
Överallt! Samordna och se till att 
belysningen i hela Flemingsberg 
fungerar, flera lampor är ofta 
trasiga samtidigt. 

- Stäng av biltrafiken i området.

- Parklek, något bemannat (ställe 
att köpa glass, 4H-gård). Det finns 
redan många barn och ungdomar 
i området idag och när det byggs 
kommer många fler använda 
parken. Alla kommer inte iväg på 
somrarna, måste finnas ett bra 
ställe att umgås på.

Andra önskemål och 
kommentarer:

- Fågelholkar

- Vatten att dricka i muggar 

- Hundrastgård

- Lagning av trapperspåret

- Skyltar i och kring skogen pekar åt 
fel håll och skulle behöva utvecklas 
så folk hittar bättre, folk kommer 
upp till fotbollsplan och frågar efter 
sjukhuset.

- Öka tillgängligheten för 
rullstolsburna, bättre trappfri 
tillgång till skogsområdet med 
rullator, barnvagn och rullstol.

- Trygghet.

Trasig bom.
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Fler grillplatser önskas. Det finns bara en grill-
plats vid den öppna gräsytan idag men många 
fler vill kunna grilla.

Rester av trapperspåret.



14

4.  SAMARBETE MED UNGDOMAR, UTVECKLA OCH BYGGA FYSISKA TILLÄGG

Picknick-borden är flyttbara 
och kan finnas kvar även efter 
upprustningen. 

Gladare färger och mer konst som 
reflekterar området var andra 
önskemål som kommit fram 
under dialogen. Borden målades 
därför i gula, gröna, blå och röda 
kulörer som reflekterar färgerna på 
fasaderna i området. 

Ungdomarna delades in i grupper 
om 4-6 personer per bord. 

HORN.UGGLA började med 
att beskriva bakgrunden 
till projektet, dialogen och 
kommande upprustning. Därefter 
grundmålades bordsskivan och 
bänkskivorna med sprayfärg. 

Sedan skissade ungdomarna på 
olika mönsteridéer. Ett förslag 
från varje grupp röstades fram för 
att sedan genomföras med hjälp 
av sparyfärg, maskeringstejp och 
papp. 

Slutligen byggdes bänkarna ihop 
och placerades ut på en plats i 
Flemingsbergsparken och Gula 
gången utvald av gruppen.

För att beskriva syftet och vad 
som ska hända i framtiden skrevs 
följande text på picknick-borden: 

“Tack för dina synpunkter inför 
upprustningen av Gula gången 
och Flemingsbergsparken 2017. 
Bänkens mönster är skapat av 
sommarjobbare i projektet Tillsammans 
för Flemingsberg. Vill du veta mer: 
huddinge.se/flemingsbergsparken_
gulagangen”.

Den tredje och avslutande delen av 
projektet var ett samarbetsprojekt 
där aspekter som kommit fram ur 
dialogen utvecklades och byggdes 
fysiskt.

På uppdrag av Huddinge kommun 
samarbetade HORN.UGGLA med 
sommararbetande ungdomar från 
‘Tillsammans för Flemingsberg’ 
under sommarlovet 2016.

Eftersom det under dialogen 
kom fram att många önskade 
fler sittplatser och hela och rena 
bänkar att vila och mötas vid 
valde HORN.UGGLA i samråd 
med kommunen att bygga 
picknick-bord tillsammans med 
ungdomsgrupperna. 
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TACK FÖR DINA SYNPUNKTER INFÖR UPPRUSTNINGEN AV GULA GÅNGEN OCH FLEMINGSBERGSPARKEN 2017.
BÄNKENS MÖNSTER ÄR SKAPAT AV SOMMARJOBBARE I PROJEKTET TILLSAMMANS FÖR FLEMINGSBERG.
VILL DU VETA MER: huddinge.se/flemingsbergsparken_gulagangen 

Planritning på bänkbord som 
ungdomarna skissade på.
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Text som beskrev syftet och information om upprustningen och dialogprojektet.

Bänkbord och nymålade befintliga bänkar framför Café Mix.
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5.  SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER

GULA GÅNGEN

Många tycker att kommunens 
förslag är fint och bra, ser trevligt ut 
och verkar intressant. 

Det som alla nämner först är att 
bilar och motorcyklar ska förvinna 
från Gula gången och andra gång- 
och torgytor. 

Man önskar bevara gräsytan vid 
torget. Den används aktivt och ofta 
(gympa, thai-chi). 

Väldigt många nämner även bristen 
på: underhåll, sittplatser, aktiviteter 
och belysning.

FLEMINGSBERGSPARKEN

Skogen uppskattas generellt som 
den är och önskas bevaras med 
bättre belysning, som några boende 
uttryckte det: “Skogen som den är 
idag kan inte förbättras, den är så 
bra som den är.” 

Merparten av ungdomar och barn 
vi pratat med tar upp att dom 
önskar att grusplanen gjordes om 
till konstgräsplan, att det blir kö till 
konstgräsplanen som finns längre 
bort (som för övrigt är i behov av 
upprustning).

Många nämner att dom saknar 
sådant som har försvunnit (gunga, 
parklek, pergola, plaskdamm med 
mera).

Bristen på aktiviteter, underhåll och 
belysning tas upp av många. Även 
biltrafiken i parken nämns återigen 
som ett problem. 

På den öppna platsen önskas 
fler aktiviteter, sittplatser och 
grillplatser men att öppna ytor 
samtidigt bevaras.

ALLMÄNNA REFLEKTIONER

Alla är positiva till upprustning men 
önskar att det som byggs också 
underhålls. En allmän önskan är att 
det som läggs till är slitstarkt, av 
god kvalitét och underhålls löpande. 

Dom flesta som deltog i dialogen 
tycker verkligen om sitt område 
och välkomnar upprustningen med 
beundransvärt tålamod. 

Ungdomsgrupperna känner lokal 
stolthet och smyckade bland 
annat picknick-borden med 
sitt postnummer ‘141’, ‘FMP’ 
och ‘F-town’. Husen i området 
avbildades också av flera grupper 
med schabloner.

Bristen på övergripande planering 
för områdes tas upp, att man 
bygger små delar här och där och 
att man inte arbetat med hela 
området som en helhet. Det märks 
när man exempelvis tittar på den 
uppsjö av olika bänktyper som 
finns i området. HORN.UGGLA  
genomförde en bänkinventering 
(se bilaga) som visar nuvarande 
situation.

Att förbättrad kommunikation 
mellan kommunen och Huge 
behövs har framkommit i 
konversationer med boende.

Syftet med dialogen var att höra vad 
dom boende tyckte om kommunens 
förslag för att kunna utveckla dessa 
inför upprustningen. Kommunen 
ville också nå ut till fler än de som 
vanligtvis kommer till traditionella 
samråd.

Dialogen har givit nya insikter och 
ny kunskap, många önskemål från 
boende har inkommit som kan 
användas i det fortsatta arbetet med 
upprustningen. 

På våra möten med lokala 
föreningar nåddes cirka 
50 personer. På det öppna 
evenemanget kom cirka 200-250 
personer i olika åldrar. 65 enkäter 
lämnades in och de svarande var 
mellan 8 - 84 år gamla. 

Lite om benämningar, ‘Grantorp’ 
används inte av dom boende, utan 
man säger ‘Flemingsberg’ eller 
’Flempan’.  

Angående skogen och parken rådde 
förvirring under dialogen då dessa 
platser tillsammans på planscherna 
kallats ‘Flemingsbergsparken’. 

I ett inkommet enkätsvar skrevs 
följande: 

“Flemingsbergsparken består av två 
delar, den anlagda parken och skogen. 
Vi som bor här pratar inte om hela 
området som ”Flemingsbergsparken”, 
och många vet överhuvudtaget inte 
att hela området egentligen heter så. 
Vi som bor här säjer ”parken” resp. 
”skogen”. Och använder vi nån gång 
uttrycket ”Flemingsbergsparken” 
menar vi bara den anlagda parkdelen”. 

Ungdomarna kallar den öppna 
parkdelen rätt och slätt för ‘gräs’.
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6.  BILAGOR

6.1 Planscher och enkät
6.2 Kategoriserad sammanställning av inkomna synpunkter
6.3 Inventering av sittplatser


