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• 10 deltagare

• 6 tjejer och 4 killar

• Samtliga i årskurs 6 i 
Enebyskolan

• Samtliga bor i villa, nära eller 
ganska nära Enebytorg



1. Vad känner du till 
om området idag?

De flesta vet om att det ska byggas i 
området. Några uttrycker det som att ”rivas” 
och några pratar om ”lägenheter” och 
”större hus/höghus”.



2. Vad tycker ni om 
området idag? 

Alla benämner området som ”tråkigt”. Att 
det inte används till något, bara står där och 
finns inget att göra. Stängda butiker och 
någon uttrycker att man river och bygger nytt 
i andra områden men här sker ingenting.



3. Passerar ni genom 
området och hur i 
sådana fall? 

De flesta går hellre runt området än 
genom det, då det känns tråkigt och öde. 
En person uttrycker det som, ”känns som 
att man kommer till ett helt annat område”.



4. Vistas ni eller 
är i området 
och vad gör ni 
i sådana fall? 

Nej, ingen.



5. Upplever ni att 
området känns 
tryggt, varför eller 
varför inte?

Alla upplever området som lite, ganska 
eller t o m mycket otryggt. Att det är öde, 
mörkt och lite läskigt med nedstängda 
butiker. Några går inte där just därför att 
det känns otryggt. En säger att ”man vet 
inte vad som försiggår bakom de stängda 
dörrarna i husen”.



6. Hur kan området 
bli tryggare?

Många nämner bättre belysning. Mer 
växtlighet och park, få bort känslan av att 
”jag vill inte vara där”. En person tycker att 
man ska börja med att renovera byggnader, 
laga trappor och annat som är förstört.



7. Saknar ni någon 
aktivitet eller 
verksamhet i 
området?

Två huvudriktningar:

• Sport, som t ex padelbanor, tennis, 
fotboll eller ishockeyrink.

• Cafe/bageri och pizzeria. Glasskiosk till 
sommaren, varm choklad på vintern.

En person önskar fler hus och gärna park 
för barnfamiljer. Närmaste park är 
Spindelparken men dit låter man nog inte 
sina barn gå själva.



8. Vad skulle ni 
vilja att andra 
säger om området 
i framtiden? 

Flera uttrycker att det ska vara ett område 
där man verkligen vara och hänga –
tillsammans. Ett område som drar till sig 
folk, där man samlas av en anledning (som 
t ex Enebytorg). Nära, enkelt och tryggt är 
annat som kommer upp. En person önskar 
ett blandat villaområde som passar alla, 
både unga och gamla. En person önskar 
ett kreativt område.



9. Vad tänker du om 
ditt framtida 
boende? 
Var och hur skulle 
du vilja bo? 

Alla är inne på att bo nära natur, gärna 
nära sjö eller hav (där man ta ett 
morgondopp varje dag). Det ska vara nära 
till mycket så att man kan gå eller på annat 
sätt enkelt ta sig till allt. Blandat med inte 
bara hus utan även aktiviteter och affärer. 
Även nära till sport och att det ska vara 
barnvänligt. Lugnt och tryggt är 
genomgående uppfattningar. En säger att 
det inte får vara snobbigt, att man ska 
kunna vara sig själv och klädd hur man vill. 
De som uttrycker typ av bostad pratar alla 
om villa. Flera uttrycker småskalighet, ett 
litet samhälle.


