Sammanfattning av svar från medborgardialog om utvecklingen av
centrala Åkersberga från enkät och intervjuer under vintern 2013

Inför programarbete gällande Åkersbergas centrala delar har företaget Urban Utveckling
(UUS) på uppdrag av Österåkers kommun fört dialog med medborgarna under hösten
2013. 100 st intervjuer har genomförts och parallellt med den uppsökande dialogen
publicerades även en webbenkät på kommunens hemsida. Totalt antal svarande på
webbenkäten var 194 st svar.
Syftet med uppdraget var att inhämta kunskap om hur invånare och besökare använder
området, hur det fungerar samt hur de anser att det skulle kunna utvecklas. Resultatet
utgör ett underlag i det fortsatta programarbetet. Den genomförda medborgardialogen kan
sammanfattas med en önskan hos deltagarna att utveckla centrala Åkersberga med:

 bättre koppling mellan centrala Åkersberga och kanalen
 tydligare stadsstruktur med fler bostäder och mötesplatser
för ökad social kontroll och trygghet
 småskalighet och variation
 bättre kommunikationer
Nedan ges en kort sammanfattning av resultatet.
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Beskrivning av Åkersberga med tre ord
Som inledning på varje samtal bad Urban Utveckling deltagarna beskriva Åkersberga med
tre ord. Dessa har nedan sammanställts i ett ordmoln där storleken på orden motsvarar hur
många gånger det förekommer.

Figur 1. Ordmoln som illustrerar hur deltagarna i dialogen beskriver Åkersberga med tre ord.

Detta ordmoln berättar om en havsnära, trevlig, lugn, mysig, trygg och fin plats med natur
och skog. Nedan presenteras istället ett ordmoln baserat på vad deltagarna saknar eller vill
se mer av inom programområdet i framtiden:

Figur 2. Ordmoln som illustrerar vad deltagarna saknar i centrala Åkersberga.

Vad deltagarna saknar eller vill se mer av inom programområdet i framtiden kan man
sammanfatta med följande: mer kultur och kvällsliv, mer grönska och vatten, fler
mötesplatser samt mer aktiviteter för ungdomar.
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Analys
Svaren från enkäterna och intervjuerna har analyserats och sammanfattats i några punkter.
Bättre koppling mellan centrala Åkersberga och kanalen
En första reflektion över hur Åkersbergas centrala delar är utformade är från Urban
Utvecklings sida den bristfälliga kopplingen till vattnet. Många av deltagarna beskriver sin
ort med just vacker natur och skärgård samtidigt som de centrala delarna uppfattas som
grå, trista och med brist på vattenkontakt, grönska och mötesplatser. Hur kopplingen mellan
centrum och kanalen kan förbättras men även kopplingen till grönområden är något som
bör diskuteras och undersökas inom programarbetet. Hur kan man arbeta med att minska
barriäreffekter? Kan marken väster om Folkets hus användas för bostäder och butiker som
förlänger centrum västerut till kanalen? Kan det finnas utrymme för fler restauranger vid
kanalen?
Tydligare stadsstruktur med fler bostäder och mötesplatser för ökad social kontroll och
trygghet
Att området utanför centrumbyggnaderna är en plats som av somliga känns otrygg under
kvällar och nätter misstänker Urban Utveckling har att göra med bristande social kontroll.
Detta kan leda till att det samlas gäng eller andra som bidrar till otrygghet. De tidigare
planerna på att placera bostäder ovanpå den nya gallerian hade, om de blivit verklighet,
varit bra ur den synpunkten. När området ska utvecklas vore det bra att tillföra inslag som
skapar liv och rörelse och stärker den sociala kontrollen i och runt centrumbyggnaderna. Det
kan handla om fler bostäder, fler mötesplatser, fler kvällsöppna aktiviteter, helt enkelt allt
som tillför människor till platsen även kvälls‐ och nattetid och inte enbart under
centrumbyggnadernas öppettider. Ju fler människor som rör sig i området, eller har uppsikt
över området, desto bättre kan den sociala kontrollen fungera. Även en tydlig struktur och
bättre belysning kan skapa bättre förutsättningar för trygghet.
Småskalighet och variation
När det gäller nyproduktion av bostadshus inom programområdet bör dessa uppföras i
stadsmässig småskalig kvartersstruktur med varierande lägenhetsstorlekar samt lokaler i
bottenplan. Detta utifrån vad många deltagare lyft fram i dialogen avseende såväl social
kontroll som estetik och charm. Lokalerna bör vara i olika storlek för att kunna erbjuda ett
varierat utbud av butiker och resturanger för att på så vis möjliggöra för ett större utbud med
en blandning av små butiker och större kedjor. Med en blandning av fler bostäder och lokaler
kommer också förutsättningar för mer liv och rörelse samt förbättrad social kontroll som
skapar bättre förutsättningar för ett tryggare Åkersberga. Många har även uttryckt att den
nya centrumbyggnaden är alltför storskalig, grå och sluten och att det finns önskemål om fler
små lägenheter inom centrumområdet.
Bättre kommunikationer
Den höga belastningen på vägnätet är ett problem av komplex art. Att bygga nya bostäder
kommer innebära än större utmaningar vad gäller biltrafiken. I den här dialogen anar Urban
Utveckling dock att det finns intresse hos bilister att åka kollektivt om de alternativ som
erbjuds förbättras. Ett antal personer lyfter upp behovet av bättre lokala och tvära
förbindelser och fler avgångar för tåg och busstrafiken. De flesta av de som svarat på frågor
angående kommunikationer i den uppsökande dialogen anser att Roslagsbanan är viktigast
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att satsa på. Många anser även att framkomligheten med bil behöver förbättras. Även
parkeringsfrågan anses angelägen.

Slutsatser
Den genomförda medborgardialogen kan sammanfattas med en önskan hos deltagarna att
utveckla centrala Åkersberga mot en mer levande, grön, social, småskalig och trygg
stadsmiljö med bättre koppling till vatten och natur. Kulturella inslag och kvällsliv är en
viktig del i detta liksom mötesplatser och aktiviteter för ungdomar.
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