
Under 33 intervjuer med flera kombinerade frågor nämndes nedan 
förslag och lösningar på problem.

• Större och bättre lekplats 40 %
• Sola, ligga, sitta 40 %
• Grillplats (fler och spridda) 30 %
• Belysning (ljuskonst, spridning, vid tunnlarna)   27 %
• Utegym/hinderbana 24 %
• Fler papperskorgar/mindre skräp 21 %
• Picknick/matplats med bord (HC, flera olika)   18 %
• Blommor (sitta och se på blommor, säsong)   18 %
• Öppna upp (vid ingångarna, fri sikt) 15 %
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Intervjuer under 
familjedagen
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48 intervjuer genomfördes under Familjedagen i maj 2018. 

Vad vill du göra i parken?
Gunga       77 %
Klättra/utsikt  44 %
Balansgång    31 %
Snurra       25 %
Hoppa       23 %
Springa      19 %

Öppna svar på frågan vad du vill göra i parken?
•  27 av 49 vill ha en, eller flera rutschkanor
•  WC som går att stänga och öppna
•  Olika höjder för utsikt
•  Möjligheter till fotboll (3 stk)
•  Gunga (Till exmepel gungbräda,  
 kompisgunga, bebisgunga) 

•  Studsmatta
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Lekplatsdialog
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Vad skulle få dig att trivas i parken? 
•  Mer för barnen att göra.
•  En större och roligare lekplats. 
•  Fler gungor.
•  Mer att göra även för större barn.
•  Mer insyn.

Vad ska bevaras? 
•  Växtligheten och de öppna ytorna

Vad saknar du mest i parken?
•  Lek
•  Sittplatser
•  Belysning 

Observationer
I juli månad stod två personer och observerade hur man använde  
parken, både rörelsemönster och hur man uppförde sig, det vill säga 
vilka slags aktiviteter. Detta för att veta vilka delar av parken som är 
populära idag. Efteråt ska vi göra nya observationer för att lära oss hur 
resultatet blev.
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Observationer och 
dörrknackning 

•  Mer belysning.
•  Mindre skräp.
•  Fler bänkar och bord.
•  Evenemang och träffar.
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2 grupper på ca 4-6 tjejer var från årskurs 7-8 fick välja ut sina tre  
favoriter av drygt 30 inspirationsbilder och motivera varför.
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Tjejdialog

Det är fint och det blir  
ljusare i parken, man kan  
titta upp och se vackra  
lampor, blir en vacker  
promenad, hade varit fint  
vid ingångarna där det är 
mörkt, fint som dekoration, 
fin passage, mysigt.

Ljus mötesplats på kvällen, 
tak och belysning för regn, 
mer belysning och samtidigt 
trevliga sittplatser, mysigt, 
om det är mörkt kan man  
gå dit.

Vad vill du mer göra i parken? 
•  Tillgång till wifi          70 %
•  Hänga och lyssna på musik  55 %
•  Grilla                45 %
•  Sitta och prata           45 %
•  Träna på utegym         45 %

70 %
55 %

45 % 45 % 45 %

Lugnt och mysigt, trevligt 
och mysigt, om man har en 
jobbig dag vill en sådan plats 
göra en glad, fin färg, fint 
på natten, det hade passat 
här, om man har en jobbig 
dag kan man sätta sig på 
en mysig plats som denna, 
här kan man sitta med sina 
vänner. 
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