Rapport medborgardialog östra Eneby torg
Denna rapport är en sammanställning av den medborgardialog som
genomförts i Danderyd under 2020/2021 som underlag för beslut om
ett eventuellt nytt planuppdrag gällande området östra Eneby torg.
Medborgardialogen har genomförts av Danderyds kommun med stöd
av kommunikationsbyrån Reformklubben.

Sammanfattning
Medborgardialogen innehöll:
 idéworkshop med politiker, tjänstepersoner och exploatörer för att få ingångsvärden till dialogen
 områdesfilm för att ge invånare en nulägesbild av området
 webbenkät (18 feb–1 mars) för att få in synpunkter från invånare samt
 fokusgrupper med unga och närboende för att få in djupare insikter i utvalda frågor.
Deltagandet i medborgardialogen har varit mycket stort. Över 1 000 personer har svarat på hela
webbenkäten. Det visar att många är engagerade i hur denna del av Enebyberg kan komma att
utvecklas. Synpunkterna är många, men en generell uppfattning är att området ska harmoniera med
befintlig bebyggelse och den miljö som utmärker Enebyberg i allmänhet och närområdet i
synnerhet.
De allra flesta anser att området idag är tråkigt och nedgånget. Det känns ödsligt, skräpigt, slitet och
allmänt eftersatt. Åsikten om att något borde göras för att utveckla området delas av såväl
medborgarna som kommunen (nämnder och politiker).
De flesta känner sig trygga i området, men de yngre upplever en större otrygghet, vilket även
framkom i fokusgruppen med unga. Det finns en gemensam önskan om att göra denna del av
Enebyberg till ett trevligt, trivsamt och tryggt område för dem som bor och verkar här.
Frågan är hur området ska utvecklas (förutsatt att det fattas ett beslut om att gå vidare i planarbetet).
Här finns många uppfattningar som går i olika riktningar. Den ena ytterligheten förespråkar ett
renodlat villaområde medan den andra önskar mer av ett ”centrum” med blandad bebyggelse och
olika former av service. Sett till typ av bebyggelse är villor, radhus och lägre flerfamiljshus det som
flest tycker lämpar sig att bygga i området. Närboende är måna om att husen som byggs inte blir
högre än vad de är idag. Vad gäller flerfamiljshus kan andra tänka sig lite högre hus (4 våningar),
men att dessa är mer som punkthus och inte skapar en väggkänsla.
Ett sätt att resonera kring val av bebyggelse är att utgå från vem som man ser skulle kunna bo här. I
dialogen ställdes den frågan och svaret kan uttryckas som ”många olika”. De flesta tänker
barnfamiljer men även unga, singlar och par, och framför allt äldre ses som tänkbara boende i
området. Just äldre uttrycker att de gärna vill se att det byggs flerfamiljshus, så att de har möjlighet
att flytta ut ur villan eller radhuset men ändå kan bo kvar i området. Att möjliggöra flyttkedjor är
något som kommunen eftersträvar.
När det gäller möjlig service och möjliga verksamheter i området efterfrågas framför allt olika
sociala ytor, från restauranger och caféer till parkytor och andra mötesplatser för rekreation och
träning utomhus. Därmed inte sagt att området ska erbjuda service och annan verksamhet, det är
något som de framtida diskussionerna får utvisa.
En hel del av de synpunkter som inkommit i form av frisvar, som tillägg i enkäten och under
fokusgrupperna, ligger utanför vad kommunen och projektet kan påverka. Det är därför frågor för
andra aktörer. Synpunkterna i den här rapporten redovisas utan hänsyn till vem som ansvarar för det
ämne som synpunkten berör.
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Bakgrund
I Danderyds kommuns översiktsplan från 2006 anges området vid Eneby torg som
utvecklingsområde, på såväl västra som östra sidan om Enebybergsvägen. Området har utretts i två
planprogram (år 2007 och 2013) och för västra delen antogs en detaljplan år 2009 med större delen
bostäder och handel.
2015 beslutade kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för östra Eneby torg. Syftet
med detaljplanen var att undersöka möjligheten att bygga bostäder och verksamheter även i området
nordost om Eneby torg, omedelbart öster om Enebybergsvägen. Majoriteten av de synpunkter som
inkom under innehöll framförde kritik och missnöje mot förslaget eller processen. Efter samrådet
avbröts detaljplanearbetet 2018.
Samtidigt välkomnar boende i området en utveckling utifrån kommundelens karaktär och
förutsättningar, då området är i behov av förnyelse. I juni 2020 togs nytt beslut om att genomföra en
medborgardialog för att senare eventuellt kunna starta en ny planprocess.
Någon tydlig vision har inte tagits fram för området, men kommunens övergripande vision lyder:
”Danderyd – Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter invånarnas behov
genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö.
Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.”

Syfte
Genom en medborgardialog vill kommunen få ett väl grundat underlag till ett eventuellt nytt
planuppdrag för att kunna starta en ny planprocess. Dialogresultatet är ett av flera underlag som
kommer att ligga till grund för det kommande beslutet.

Målsättning och frågeställningar
Den övergripande målsättningen har varit att skapa en konstruktiv dialog med olika målgrupper om
de möjligheter som finns när det gäller utveckling av området. Frågeställningarna i dialogen berör
ämnen där medborgarnas åsikter och uppfattningar är viktiga att beakta och analysera. Teman i
denna dialog var återkommande ämnen under den tidigare planprocessen:







Området
Kommunikationer
Service
Trygghet
Innehåll och utformning
Målbild
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Det område som eventuellt ska utvecklas
(ungefärlig omfattning).

Det område som webbenkäten ställde frågor
kring.

Dialogens olika delar
Medborgardialogen har nu skett med fyra delar, vilka är idéworkshop, områdesfilm, webbenkät och
fokusgrupper.
Idéworkshop
Den 1 december 2020 hölls en workshop där byggnadsnämndens beredningsutskott, tjänstepersoner
på kommunen och exploatörer deltog. Syftet var att få fram idéer till hur östra Eneby torg kan och
bör utvecklas samt att få fram ett ramverk för kommande medborgardialog.
Områdesfilm
På grund av pandemin kunde den från början planerade områdesvandringen inte genomföras.
Istället producerades en mer heltäckande områdesfilm, som visar området idag och som
publicerades på projektets webbplats www.danderyd.se/enebytorgdialog. Tanken med filmen var att
ge medborgarna bättre kunskap och överblick av området inför genomförandet av själva
webbenkäten.
Webbenkät
En webbenkät togs fram med verktyget Maptionnaire. Den publicerades på kommunens webbsida
och var öppen att svara på från 18 februari till 21 mars 2021. Totalt svarade 1 281 personer på
enkäten. Ett antal svarade endast på de inledande frågorna, men 1 040 personer genomförde enkäten
vars svar resultatet av enkäten därför bygger på. Enkäten innehöll 16 frågor, förutom de inledande
frågorna kring bakgrundsfakta.
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Fokusgrupper
För att kunna göra riktade insatser mot grupper som vanligtvis inte brukar delta i dialoger och få in
synpunkter från de som bor närmast området planerades tre fokusgrupper. En med barn och
ungdomar, en med företagare och en med närboende.
Fokusgruppen för unga hölls den 18 mars med 10 ungdomar från klass 6 i Enebybergs skola. Ett
antal företagare bjöds in att delta i en fokusgrupp men intresset var lågt, därför genomfördes ingen
fokusgrupp med dem. En fokusgrupp med 21 närboende genomfördes den 26 april.

Kommunikationsinsatser
Ett omfattande kampanjarbete genomfördes för att skapa kännedom om dialogen. För att nå olika
målgrupper och få bred spridning kombinerades både analoga och digitala kanaler. Följande
insatser genomfördes:
Analoga kanaler
 Annons i lokaltidningen Mitt i Danderyd (som skickas till alla hushåll i kommunen)
 Redaktionell artikel i Mitt i Danderyd
 Affisch på biblioteket
 Artiklar i kommuntidningen DanderydsAktuellt (distribueras till alla hushåll och 1 000
företag i kommunen)
 Riktade insatser till ungdomar
 Brev till företagare i området
Digitala kanaler
 Inlägg i sociala medier (Facebook, Instagram och Youtube)
 Annonser i sociala medier
 Webbnyhet på danderyd.se
 Puff på danderyd.se
 Projektsida på danderyd.se
 Områdesfilm på Youtube
 E-post till personer som anmält intresse
Artiklar om dialogen fanns med i tidningar som distribuerades till hushåll och företag i
kommunen. Dessutom gjordes sponsrade inlägg i sociala medier så att
dialogen visades i invånarnas egna flöde.
Trots flertalet kommunikationsinsatser riktade till ungdomar var det svårt att få dem att vilja delta i
en fokusgrupp. Fritids- och skolverksamheten lyckades till slut engagera en grupp med 10
ungdomar.
Det var också svårt att få företagare att medverka i en fokusgrupp. Trots utskick var det ingen som
ville eller kunde delta. Det fanns dock några som angivit att de var företagare som besvarade
enkäten.
Information om dialogen delades också i andra sociala mediegrupper med många följare i Danderyd
och Täby. Det bidrog också till stor spridning inom och utanför kommunen.
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Resultat och summering av respektive dialog
Idéworkshop
Målgrupperna för dialogen nåddes till stor del. Det var stor medverkan från Enebybergborna, men
trots flera olika kommunikationsinsatser riktade gentemot ungdomar var det svårt att få dem att
delta i en fokusgrupp. Projektet fick stor hjälp av Fribergagårdens medarbetare som både gjorde
egna filmer och pratade direkt med ungdomarna. Till slut fick projektet via Enebybergs skolas
hjälp kontakt med 10 ungdomar att medverka i en fokusgrupp.
Utveckling är ett måste. Flera års avvaktan på beslut kring hur östra Eneby torg ska utvecklas har
lett till att området idag delvis är eftersatt. Vissa delar upplevs mörka och det förekommer också en
del nedskräpning.
Att utveckla östra Eneby torg är önskvärt för att göra denna del av Enebyberg mer trivsam för dem
som bor och verkar här. Kommunen som helhet behöver kompletterande bostäder för att kunna
erbjuda sina invånare alternativa boendeformer.
Helhet är viktigt. Östra och västra delarna av Eneby torg hänger ihop. När östra delen av Eneby torg
ska utvecklas behöver den västra tas med i bilden. Tillsammans bör östra och västra ses som ett
sammanhållet kommundels-centrum där de båda delarna kompletterar varandra.
Utgå från Danderyds DNA. Helheten sträcker sig längre än till Eneby torg (östra och västra), den
innefattar Enebyberg och i förlängningen hela Danderyd. Det betyder att östra Eneby torg ska leva
upp till Danderyds vision om den moderna trädgårdsstaden och en hållbar stadsmiljö. En blandad
bebyggelse där grönt är viktigt och närheten till naturen är en klar fördel.
Möjliggör flyttkedjor. Det finns en ambition att de som bor i Danderyd ska kunna bo kvar i
kommunen oavsett i vilken fas man befinner sig i livet. Därför är det önskvärt att östra Eneby torg
erbjuder blandade boendeformer. Förutom att erbjuda lokala flyttkedjor är det viktigt att attrahera
människor som bor utanför Danderyd att flytta hit för att få ett inflöde till kommunen.
Trafiken är en utmaning. Även om det inte fullt ut går att påverka trafikstrukturen i ett planarbete i
är det en faktor som behöver hanteras vid en eventuell utveckling av området. Många upplever
trafiken som ett problem, och då främst bil-/buss-/lastbilstrafiken. Går det att förbättra trafiken utan
stora investeringar? Förutom den motorburna trafiken ska möjligheterna att ta sig fram till fots och
med cykel också tas med i bilden när området utvecklas.
Trygghet är en hjärtefråga. Trygghet värderas högt hos invånare och är en viktig faktor att ta med i
utvecklingsarbetet. Bra belysning och lokaler i bottenvåningar är exempel på sådant som
diskuterades i mötet och som ökar känslan av trygghet.
Tänk på service och närhet. Området bör utgå från människan och inte från husen. Vilka behov har
de som bor här eller ska bo här? Det formulerades en tanke om 15-minutersstaden: daglig service
ska aldrig finnas längre än en kvart bort.
För att uppnå det behövs en utveckling av området med ambitioner på arkitektur och service som
sätter människans behov i centrum. Det finns behov av olika typer av service som idag saknas.
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En stadsdel som lever. Västra Eneby torg erbjuder flera nyttofunktioner och mötesplatser som
bibliotek och kyrka. Däremot finns inte så många platser för social samvaro, särskilt utomhus. Här
skulle östra Eneby torg kunna tillföra nya värden, till exempel med småskaliga torg som
uppmuntrar till möten och umgänge, och då gärna med solläge. Verksamhet i bottenvåningar är ett
annat exempel på hur man kan skapa ett område som känns mer levande.
En bred dialog. Östra Eneby torg engagerar fler än de som bor allra närmast. Ambitionen är att
invånare från hela Danderyd ska kunna flytta utan att lämna sin kommun. Dessa är förstås
intresserade av att kunna tycka till om området och bör inkluderas i dialogen.
Det område som dialogen ska handla om kan innefatta även ytterkanterna av det framtida
planområdet, främst mot västra. Områdena hänger ihop och det bör vara en mjuk och naturlig
övergång mellan dem.
Workshopen avslutades med en diskussion kring vilka frågor dialogen bör innehålla. Detta blev
underlag till den webbenkät som sedan producerades.
Områdesfilm
Filmen visar området generellt och gör nedslag på sex utvalda platser. När webbenkäten stängdes
hade filmen haft cirka 400 visningar. Filmen finns att se i sin helhet på
www.danderyd.se/enebytorgdialog.
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Webbenkät
Här följer resultat från den webbenkät som genomfördes.
1. BAKGRUNDSFAKTA

Den allra största delen av de som svarade på enkäten bor i Enebyberg (86%) eller i andra delar av
kommunen (8%). De flesta av de som svarade ”annan ort” bor i Täby kommun.
7 av 10 är mellan 36 och 65 år. 6% bedriver verksamhet i området, fördelningen mellan män och
kvinnor är jämn, med något fler kvinnor.
2. OMRÅDET
Fråga: Hur upplever du östra Eneby torg idag?

Östra Eneby torg får ganska lågt omdöme, medelbetyget är 4,3 på en tiogradig skala från ”mycket
dåligt” till ”mycket bra”. 78% ger betyget 5 eller lägre.
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Yngre personer upp till 35 år är något mer positiva, med undantag för gruppen 18–25 som ligger på
snittet.
Ord som ”tråkigt”, ”fult”, ”nedgånget”, ”trist” och ”slitet” är vanliga uttryck på hur man upplever
östra Eneby torg. Men positiva omdömen som ”bra” och ”trevligt” förekommer också.
Fråga: Finns det platser som kan förbättras?

Det finns många platser som skulle kunna förbättras. De är ganska jämnt spridda över området, med
någon övervikt för området längs Bryggare Bergs väg. På frågan om vad som kan förbättras finns
en önskan om att det borde byggas (nytt), mest i form av bostäder av olika slag. I samband med
detta anser många att mycket av det som finns i området idag borde rivas.
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3. KOMMUNIKATIONER
Fråga: Hur upplever du östra Eneby torg utifrån…

…biltrafiken?

…kollektivtrafiken?

…cykeltrafiken?

…gångtrafiken?

Kommunikationerna i området får ”godkänt”, med undantag från biltrafiken som upplevs som ett
stort problem. Köer och stillastående trafik är kommentarer som framkommer i undersökningen,
bland annat beroende på att Enebybergsvägen är något av en genomfartsgata för boende i Täby.
Cykel- och gångtrafiken får lite högre betyg, vad gäller den förra har det gjorts olika satsningar för
att förbättra cykelbanorna i området.
Fråga: Hur rör du dig i området?

Rörelsemönstren i och
kring östra Eneby torg
visar att de flesta rör sig
längs de större gatorna.
Vissa passerar på de
mindre gatorna och endast
ett fåtal sneddar genom
området.
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4. SERVICE
Fråga: Finns det någon typ av service eller verksamhet du tycker
saknas i närområdet idag?

Restauranger och caféer är det som efterfrågas mest i närområdet, även om det redan idag finns på
västra Eneby torg. Möjligen kan pandemin och det ”sociala suget” bidra till detta.
Följdfråga: Om svar ”Annan”, vilket typ av service eller verksamhet
tycker du saknas?

15% svarade ”Annan” på vilken service och verksamheter som man saknar i närområdet. Bland
dessa var svaren spridda över många olika typer, från fler sociala ytor som barer med uteservering
och torghandel, till olika specialiserade butiker och ytor/lokaler för aktiviteter.
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5. TRYGGHET
Fråga: Känner du dig
trygg i området idag?

Svar fördelat på ålder:

Östra Eneby torg upplevs som ett tryggt område, hela 86% anser detta. Då dialogen innefattar även
västra delen av Eneby torg, där fler människor rör sig och som fler har relation till, kan man anta att
siffran speglar även denna del. Däremot finns en skillnad i upplevd trygghet vad gäller ålder. Yngre
upplever en större otrygghet. Det är något som också framkom i fokusgruppen med ungdomar (se
avsnittet ”Fokusgrupper – unga”).
Fråga: Vilka faktorer är viktiga för dig för att skapa ett tryggt område?

Mörker skapar otrygghet och ljus ökar tryggheten. Att ha människor omkring sig och en levande
miljö är också något som bidrar till en upplevd större trygghet. Detsamma gäller att ha en trygg och
säker trafikmiljö, vilket sannolikt ska ses utifrån perspektivet trygghet i form av just säkerhet.

13

6. INNEHÅLL OCH UTFORMNING
Fråga: Vilken typ av bebyggelse stämmer bäst överens med vad du
tycker kan byggas i området?

Villor, radhus och till viss del lägre flerfamiljshus är det som flest tycker lämpar sig att bygga i
området. Här finns en fördjupande diskussion under rubriken ”Fokusgrupper – närboende”.
Fråga: Vem tycker du att man bör bygga bostäder för?

Vem man bör bygga för ger en ganska blandad bild, med övervikt för barnfamiljer, 50+ och äldre.
Under avsnittet ”Fokusgrupper – närboende” finns en fördjupad diskussion i denna fråga.
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Fråga: Är det något av följande som du tycker bör finnas i området?

Park, lekplats och torg är det som flest efterfrågar av de förvalda alternativen. Bland de som svarar
”Annat” (12%) är de vanligaste svaren park och grönområden, motion i form av utegym eller
idrottshall och bilparkering (främst under jord).
Fråga: Kommer du att tänka på något annat område du ser som en bra
förebild? (öppen fråga med fritext)

Det finns flera bra förebilder i närområdet. Dagens västra del av Enebytorg och Djursholms torg
nämns framför allt, liksom Slåttervägen i Enebyberg. Men det finns även referenser till andra
områden i såväl centrala Stockholm som Stockholms närförorter.
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7. MÅLBILD
Fråga: Om 15 år, vad vill du att andra säger om området då?

I slutet av enkäten fanns en öppen fråga kring målbilden för området. Den kan sammanfattas med
trevligt, tryggt och trivsamt. Grönt, levande och villaområde var andra begrepp som slog igenom
bland svaren. Det finns också uttryck för att området ska harmoniera med Enebyberg som helhet.
8. ÖVRIGT
Fråga: Är det något du vill tillägga som vi inte har frågat här?
Sista frågan var öppen för medborgarna att komma in med kommentarer som ett komplement till de
frågor som ställts i enkäten. Totalt kom 442 tillägg in. Dessa har mycket skiftande karaktär och
gäller allt från att inte bygga för högt eller alls till vilka typer av byggnader som är mest lämpligt att
bygga. Vissa önskar lägenheter för äldre och andra vill värna om natur och grönområde kring
villabebyggelsen. Många kommentarer berör problem med bil- och kollektivtrafik och flera har
önskemål kring utökat utbud av service, butiker och restauranger.
Samtliga kommentarer finns i bilaga 4 ”Frisvar i avslutande öppen fråga i webbenkät”.
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Fokusgrupper
Fokusgruppen för unga hölls den 18 mars med 10 ungdomar från klass 6 i Enebybergs skola. Ett
antal företagare bjöds in att delta i en fokusgrupp men intresset var lågt, därför genomfördes ingen
fokusgrupp med dem. En fokusgrupp med 21 närboende genomfördes den 26 april. Här följer en
sammanfattning av resultaten från respektive fokusgrupp.
Unga
De flesta i gruppen känner till att det ska byggas i området, där en del har hört att det talas om
lägenheter och större hus eller höghus. Några uttrycker det som att det ska ”rivas”.
Alla benämner området som ”tråkigt”. Att det inte används till något utan bara står där och att det
inte finns något att göra där, bara stängda butiker. Någon uttrycker att man river och bygger nytt i
andra områden men att här sker ingenting.
De flesta går hellre runt området än genom det, då det känns tråkigt och öde. En person uttrycker
det som att ”det känns som att man kommer till ett helt annat område”. Ingen av deltagarna i
gruppen vistas i området.
Alla upplever området som lite, ganska eller till och med mycket otryggt. Det är öde, mörkt och lite
läskigt med nedstängda butiker. Några väljer att inte gå där just därför att det känns otryggt. En
säger att ”man vet inte vad som försiggår bakom de stängda dörrarna i husen”.
På frågan hur området kan göras tryggare nämner många bättre belysning. Man vill ha 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.
När det gäller aktiviteter och verksamhet som man saknar finns två huvudriktningar:
• Sport, som till exempel padelbanor, tennis, fotboll och 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”.
På frågan ”Vad skulle ni vilja att andra säger om området i framtiden?” svarar flera att det ska vara
ett område där man verkligen kan vara och hänga – tillsammans. Ett område som drar till sig folk,
där man samlas av en anledning (som till exempel 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.
Vi frågade också hur de tänker kring sitt framtida boende. Alla vill 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 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.
Hela diskussionen redovisas i Bilaga 5, ”Sammanfattning av diskussion i fokusgrupp unga”.
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Företagare
På grund av lågt intresse genomfördes ingen fokusgrupp. Istället har vi analyserat svaren hos de 6%
av de svarande som uppgav att de är verksamma i området, för att se om det förekommer skillnader
jämfört med svaren totalt. Några sådana skillnader syns inte, förutom i frågan ”Vem tycker du att
man bör bygga bostäder för?” Här svarar de som är verksamma i området i större utsträckning att
man önskar bygga för yngre (47% mot 39%) och studenter (27% mot 22%).
Närboende
De närboende diskuterade kring tre frågor:
1. Vilka bör det byggas för och vad för typ av byggnader behövs då?
Det är svårt att peka ut någon tydlig grupp individer, snarare kan det uttryckas som ”för blandade
åldrar ”. Allt från barnfamiljer till medelålders som vill bo mindre och äldre som behöver lämna
villan/radhuset men vill kunna bo kvar i området.
Vad dessa grupper efterfrågar varierar och bilden blir liknande. En blandad bebyggelse som
harmonierar med omgivningen och som i sin karaktär utgår från varför människor trivs att bo här,
uttryckte en grupp det och det kanske sammanfattar diskussionerna på ett bra sätt. Radhus, parhus
och mindre villor dominerar bland boendetyper, men även lägre flerfamiljshus. Förutom bostäder
nämndes fysiska mötesplatser inne och ute där man kan mötas över generationsgränserna.
2. Vad är det som kan uppfattas som otryggt idag och vad kan man göra för att förändra det?
Att det är många tomma ytor och tomt på människor skapar otrygga miljöer. Det är ganska
nedgångna hus i området, tomma butiker och ”skumt”. Någon uttrycker det som en känsla av
”tillhåll”. Området upplevs mörkt.
En grupp tar upp att unga och barn inte har någonstans att vara, och därför driver omkring i
området. Det skapar en del oro och kan i viss mån göra tillvaron otrygg för andra barn. En annan
pratar om trafikmiljön, att bilarna kör alldeles för fort på Enebybergsvägen, Gamla Norrtäljevägen
och angränsande vägar.
Att bygga så att området blir levande och mindre öde ökar tryggheten. Typen av bebyggelse kan
påverka menar en grupp, att man bygger så att människor bor i markplan. Men även att skapa
mötesplatser såväl ute som inne. De unga behöver en ungdomsgård, och man bör även göra
satsningar för att skapa ett föreningsliv. Bra belysning minskar otryggheten.
3. Vilken typ av service och verksamhet skulle verkligen lyfta livet i Enebyberg? Något som behövs
när fler jobbar hemma och fler rör sig i området på dagtid.
Grupperna fick välja mellan 22 alternativ som kom upp i webbenkäten. Det är svårt att hitta en röd
tråd i gruppernas förslag, då de varierar i sin art. Det handlar om allt från att det inte behövs någon
mer service eller verksamhet överhuvudtaget till efterfrågan av fler mötesplatser, gym (ute och
inne), park och lekplats. En grupp påtalade behovet att värna bottenvåningar med lokaler som kan
hyras, lånas eller förvaltas av personer, företag och föreningar som vill ta initiativ och skapa något.
Hela diskussionen redovisas i Bilaga 6, ”Sammanställning av diskussion i fokusgrupp närboende”.
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