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Sammanställning enkät 
Norrgårdens aktivitetspark, Österåker kommun 

Nedan följer en sammanfattning av de tre enkäter som genomfördes på Österåkers 
kommuns hemsida mellan den 12 mars fram till den 17 april 2020. Inkluderat i 
sammanfattningen är även enkätsvar från ett av äldreboende i området (Humana 
Norrgårdshöjden). 

Rapport trailer + rapport från Humana Norrgårdshöjden 
69 personer har svarat på enkäten. Av dessa var det en större andel kvinnor än män som 
har svarat. 2/3 av dem som svarat på enkäten är mellan 41-79 år. Ingen under 16 år har 
svarat på denna enkät. 

 

Kön

Man Kvinna Annat/vill inte ange
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De allra flesta av dem som svarat på enkäten är boende i det direkta närområdet på antingen 
Norrgårdsvägen, Bergavägen eller Malvavägen. Några personer som svarat på enkäten 
arbetar i närheten av området men även boende i andra delar i kommunen har svarat på 
enkäten, bland annat ifrån Österskär, Margretelund och Centrum. 

 

 

Rörande frågan om vad som är viktigast i en park toppar bra belysning, grönska/blommor, 
sittplatser, trygghet samt aktiviteter för ungdomar. Mer än hälften av de som svarat tycker att 
detta är viktigt i en park. Bra belysning efterfrågar 2/3 av de efterfrågade.  

Ålder
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Vad är viktigast i en park?
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Mindre än 1/6 anser att det är viktigt med en scen, hundrastgård, plats för odling, bouleplan 
och bordtennisbord. Endast 6 personer av de 64 personer som svarade på denna fråga vill 
ha en scen på platsen.  

För de som valt bollsport som alternativ önskar majoriteten basket och fotboll.  

Andra delar som lyftes fram som viktiga delar i en park var: 

• Specifika typer av träningsytor, så som street workout, Calenstic park och padel 
• Fritt wifi 
• Tillgängliga miljöer 

Generella synpunkter kring upprustningen 
Generella önskemål som lyfts fram i enkäten är att området ska innehålla aktiviteter som 
tilltalar olika åldrar och grupper i samhället. Att dessa aktiviteter blandas och lockar 
människor till parken under större delen av dygnet. En generell önskan är att parken ska bli 
inkluderande och tillgänglig för alla. 

Många efterfrågar god belysning av parken, ordentligt med soptunnor/avfallssortering och 
sittplatser på olika ställen.  

Andra önskemål som hålls fram är: 

• Bokholkar med byta böcker 
• En sinnesrohörna – där man t.ex. kan utföra yoga 
• Stort schack eller fia med knuff 
• Konstrunda 
• Planteringar som sträcker sig stora delar av året 
• Hundrastgård som är uppdelad i 3-4 olika delar, vatten för hundar (vattenkran och en 

vattenho.)  
• Viktigt att det är lätt att ta sig dit med cykel eller med gång 
• Att bevara så många träd som möjligt 
• Naturmaterial 

 
Det framstår i enkäten att det finns en oro över att skogspartiet kommer att förstöras i och 
med en utveckling av området. Att träd kommer att tas bort och att konstgjorda 
”lekapparater” ska ta över skogen.  

Tankar kring vandalisering/motverkan av denna 
För att motverka vandalisering är bra belysning viktigt enligt enkätsvaren. Andra betydande 
åtgärder är att blanda aktiviteter för olika åldrar samt att öppna upp området så att det lockar 
människor att vara där oavsett tid på dygnet. 

Närvaro av vuxna, gott om papperskorgar/städa ordentligt samt att få människor att 
engagera sig i parken – så att en koppling till parken skapas, hålls också fram.  

Därutöver nämns även möjligheten att ha en bemannad verksamhet på platsen som gärna 
får drivas ihop med ungdomsgårdar samt odlingar som drivs ihop med hyresgästföreningen, 
ungdomsgårdar och äldreorganisationer. 

Några nämner även kameraövervakning och rondering av väktare/poliser. 
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Omtyckta platser i närområdet 
Ett stort antal av platser nämns i enkäten men mest frekvent nämns kanalpromenaden, 
Hackstabackarna/spåret, Röllingby backar/fårängar och trädgården utanför äldreboendet. 

Motiveringarna till varför dessa platser är omtycka är framförallt naturen - lugnet det skänker. 
Andra positiva egenskaper som hålls fram är god belysning, gott om sittplatser, djuren som 
betar på sommaren, spåren av kulturhistoriska lämningar och växtligheten. 

Otrygga områden i närområdet 
Ett stort antal platser nämns i enkäten men mest frekvent nämns centrum, generellt mörka 
gångvägar/platser, Bergagården och kanalerna. Även skogen där aktivitetsparken nämns av 
ett antal personer, detta främst då området inte är bra upplyst. 

Ett antal personer säger att de inte är otrygga.  

För att förbättra de nämnda områdena och göra dessa tryggare nämns bättre belysning, 
vakter/poliser, kameror och vuxennärvaro. 

Aktiviteter när barnen leker 
De allra flesta svarar att man leker tillsammans med barnen när de leker. Andra aktiviteter 
som görs är: sitter på en bänk intill, tränar, fikar och vilar 

 

Varför kommer du inte att besöka parken när den är klar? 
• Anses inte att den ska byggas 
• Skeptisk att det kommer bli något intressant på platsen 
• Bor inte i området 
• Undviker tillrättalagda grönområden 

Andra tankar kring upprustningen: 
• Den är värd att satsa på 

Kommer du besöka parken när den är klar?

Ja Nej Kanske
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• Viktigt med bra promenadområden. 
• Viktigt att kunna ta sig fram med rullstol eller rullator 
• Skylt ute vid vägen som visar in i parken 
• Skogskullen betyder mycket, att se årstiders gång, plocka blommor, lyssna till fåglar, 

se vinden blåsa i träden. 

Namnförslag 
Ett stort antal olika namn hålls fram, populärast är Norrgårdsparken/höjden/kullen följt av 
Kråkberget/parken (nämns att detta är vad berget kallas idag och fortsatt bör kallas). Andra 
namn som nämns är Central park, Drömparken, Höjdarparken, Gläntan, Skogsparken och 
Norrgårdslyckan. 
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Rapport ungdomar 
34 ungdomar har svarat på enkäten, något fler av de som svarade var pojkar. Allra flest var 
de som svarade på enkäten mellan 10-12 år gamla. 

 

 

 

I frågan om att vad man vill ska byggas vid det aktuella området önskar majoriteten (53 %) 
att en lekplats byggs. 25 % önskar sig en park och 20 % skulle vilja se en idrottsplats på 
området. Ingen efterfrågar sittplats i denna frågeställning. 

I kommentarerna nämns skatepark/parkourpark, inget och en lekplats och trädgård åt alla. 

Kön

Pojke Flicka Annat/vill inte ange
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Bland ungdomarna är det populäraste önskemålet en hinderbana som 75 % av de tillfrågade 
efterfrågar (24 stycken personer svarade på denna del av enkäten). 40 % eller fler önskade 
sig grillplats, studsmattor, hundrastgård, bra belysning, linbana, klätterlek, gungor, 
vatteninslag och gym/crossfit.  

Mindre än 15 % av de tillfrågade önskade sig en scen, rörelseträning, plats för odling, 
naturlek, bordtennisbord och småbarnslek. Ingen av dem efterfrågade en boulebana eller 
rehab/balansträning.  

Vad vill du att vi ska bygga?

Lekplats Park Idrottsplats Annat
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Vad skulle du önska finnas i parken?
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Av dem som önskat sig bollsport önskar sig de flesta basket och fotboll. 

Andra önskemål som framkom i enkäten var en önskan om klätterträd och skate/parkour. 

Omtyckta platser i närområdet 
Ett stort antal platser nämns i enkäten, ”fotbollsplanen” är det vanligaste svaret följt av flera 
olika lekplatser så som exempelvis aktivitetsparken i Åkersberga och Sabelbackens lekplats.  

Vandalism/otrygga platser 
Förslag på hur man ska undvika att platser vandaliseras var vuxennärvaro, övervakning, att 
ha många soptunnor samt att stänga ned parken på natten. 

Främst nämns centrum som en plats där ungdomarna känner sig osäkra. Få direkta svar på 
hur otryggheten kan försvinna ges, mest nämns vuxennärvaro/ansvar. 

 

Av de som svarat på varför de inte tänker besöka parken efter att den blivit kvar är svaren att 
de antingen inte bor i Åkersberga eller på grund av Covid-19. 

Namnförslag 
Olika namn ges som förslag för parken flest nämner Norrgårdsparken/höjden/höjdsparken. 
Andra namn som nämns är äventyrsparken och Hackstaparken.  

  

Kommer du besöka parken när den är klar?

Ja Nej Kanske
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Rapport barn 
61 barn har svarat på enkäten, lika många flickor som pojkar. Allra flest av dem som svarade 
på enkäten var mellan 8-9 år gamla (64 %). 

 

 

I frågan om vad man vill ska byggas vid det aktuella området önskar majoriteten (83 %) att 
en lekplats byggs. 40 % önskar sig en park och 24 % skulle vilja se en idrottsplats på 
området. 25 % önskar sig något annat. 

Kön

Pojke Flicka Annat/vill inte ange

Ålder 
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I kommentarerna nämns mest en fotbollsplan. Annars nämns äppelträd, en fontän och wifi. 

 

Allra flest barn önskar sig en hinderbana i parken (74 %). Mer än 40 % av de tillfrågade 
önskar sig även gungor, studsmattor, linbana, vatteninslag, rutschkana, klätterlek, blommor 
och träd samt att kunna bygga kojor.  

Vad vill du att vi ska bygga?

Lekplats Park Idrottsplats Sittplats Annat
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Omkring 15 % och färre efterfrågar balanslek, vuxnas närvaro, plats för odling, rörelseträning 
och en hundrastgård. 

Andra önskemål som nämns är brandstång och slänggungor. De som efterfrågar bollsport 
önskar helst fotboll och basket. 

Omtyckta platser i närområdet 
Ett stort antal platser nämns i enkäten, Färglådans lekplats, Röllingbyparken och 
fotbollsplanen nämns mest frekvent.  

Vandalism/otrygga platser 
De allra flesta barnen svarar att de inte känner sig otrygga. De som känner sig otrygga 
nämner generellt mörka platser. Därför ser de att lösningen på platserna är bättre belysning.  

För att en plats inte ska vandaliseras nämner barnen främst att det bör finnas många 
papperskorgar, att man kan ha en gemensam städdag och att man kan ha vakter och/eller 
kameror.  

 

Namnförslag 
Olika namn ges som förslag för parken flest nämner Norrgårdsparken. Andra namn som 
nämns är Kråkeparken, Hackstaparken, Drömparken och Glad parken. 

 

Kommer du besöka parken när den är klar?

Ja Kanske
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