Djursholms torg medborgardialog

Fokusgrupp ungdomar
Datum: 15 maj 2019
Plats: Pavven, ungdomsgården i Djursholm
Tid: 15.00-16.30
Antal medverkande: ca 15 unga, 12-17 år
Metod: Diskussion kring frågeställningar.
Syfte: Fånga upp barns och ungas syn på
kvaliteter, brister och utvecklingsmöjligheter i
Djursholms centrum.

Ungdomsgården Pavven i Djursholm

Samtal med ungdomarna

I samband med den planerade utvecklingen av Djursholms torg har ett antal olika dialogaktiviteter genomförts. Några har varit öppna för alla, andra har varit
riktade för att få perspektiv från en viss befolkningsgrupp eller aktör. Detta är en sammanställning av vad
som kom fram i ett samtal med en grupp ungdomar.
Torget – en viktig plats för barn och unga
•
•
•
•
•
•

Ungdomarna kallar hela Djursholms centrum för ”torget”
kort och gott.
Flera går till torget ofta, nästan varje rast. Och ibland direkt
efter skolan på vägen hem. Gymnasieungdomarna går ofta
dit på lunchrasten.
På torget köper de snacks/godis/glass i matbutiken/kiosken,
eller hamburgare vid grillen. De äldre ungdomarna går på
café och fikar.
Barn i 10-12-årsåldern ”hänger” på torget, tex utanför
kiosken när de handlat, medan tonåringarna går till torget
för ett ärende, inte bara för att hänga.
De flesta promenerar eller cyklar från skolan och hemifrån.
Många besöker torget med familjen: handlar i matbutiken,
hämtar ut paket i kiosken, äter på restaurangerna och går
på vår- och julmarknad – ”då är alla där”.

Centralt men dött
•
•
•

Ungdomarna beskriver Djursholms torg som ”centralt, dött
– men med mycket människor”. Det är mest äldre som rör
sig på torget dagtid.
Favoritplatser är främst kopplade till service: matbutik, fik
och grill.
Tristast är Elsa Beskows torg. ”Det är inte så snyggt eller
kreativt”.

Fler fik, mer blommor och sittplatser
•
•
•

Samsöparken bortglömd, men bryggan används
•
•

De upplever inte Samsöparken som en park. Den används
inte utan passeras bara förbi idag.
Bryggan nämns bland favoritplatserna. Det är trevligt att
hänga vid vattnet.

Samsöparken kan bli ett ställe att hänga på
•
•
•

De tror att Samsöparken skulle kunna utvecklas till en fin
grön park med gungor för de små, gärna möbler/solstolar
som det går att sitta i, kanske med ett bord emellan.
Gärna servering/kiosk i parken. Utegym, utebio och
servering nämns också.
Det är trevligt att hänga ”där man ser folk”. Inte för dolt,
men heller inte helt exponerat.

Satsa på arkitektur som passar in
•
•

Ungdomarna vill flytta till stan först, eller kanske bo
utomlands några år. Sen flyttar de gärna tillbaka till
Djursholm, om de har råd.
För ny bebyggelse vid torget är det viktigt att den passar in
i miljön. ”Anlita en riktigt bra arkitekt”. Gärna Djursholmsstil
– välbyggda äldre hus med ”gammelbrittisk arkitektur”.

Båtpendel – ja tack
•
•

DANDERYDS
KOMMUN

Ungdomarna önskar en bra glasskiosk, fler lunchställen
i lägre prisklass, kanske en foodtruck. De ser fram emot
juicecafét som snart ska öppna.
Önskar ett mer levande torg med blommor och marknad.
Det ska vara ”mysigt och hemtrevligt”, gärna gammeldags
karaktär. ”Man vill kunna sitta och umgås”.

Den planerade båtpendeln är jätteintressant – för att åka
till stan och hem.
Idag är bussen ett viktigt transportmedel bland de unga.

