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STORDIALOG SKÄGGETORP - GRUPPDISKUSSION 

2. HUR VILL NI PRIORITERA?

NU FRAMTID

VAD KAN SKE PÅ KORT 
SIKT, INOM 2-5 ÅR? VAD KAN SKE SENARE, 

INOM 5-15 ÅR?

VAD KAN SKE PÅ LÅNG 
SIKT, INOM 15-30 ÅR?

SENARE

MER? MINDRE?
HÖGT?

LÅGT?
GRÖNARE?

ETC!

1. VAD TYCKER NI ÄR BRA OCH DÅLIGT I DE OLIKA ALTERNATIVEN?

DISKUTERA DE TRE SKISSERNA OCH GE KOMMENTARER MED HJÄLP AV POST IT - PRATBUBBLOR! 
NI FÅR GÄRNA VÄLJA ETT ALTERNATIV OCH KLIPPA IN DELAR FRÅN DE ANDRA OCH PÅ SÅ SÄTT SKAPA ERT EGET FÖRSLAG. 
NI KAN OCKSÅ KLIPPA IN INSPIRATIONSBILDER PÅ SÅDANT SOM NI GILLAR. ANVÄND SAX OCH KLISTER!

BRA! DÅLIGT!

Sammanfattning av workshop Stordialog 160601 

Workshop Stordialog 160601

Stordialogen genomfördes med Öppet hus i 
Skäggetorps centrum och två kvällsworkshopar 
i Skäggetorpsskolan.

Till workshopen den 1 juni kom ca 80 personer, 
varav ca en fjärdedel var politiker och tjän-
stemän och övriga var boende och verksamma 
i Skäggetorp. Det var en jämn könsfördelning 
på deltagarna men viss avsaknad av yngre 
personer.  

De tre alternativa skisserna för framtida 
Skäggetorp presenterades, därefter genom-
fördes gruppdiskussion kring alternativen. Till 
höger visas frågor som de 9 grupperna fick som 
stöd för diskussionen. 

Som avslutning redovisade grupperna för 
varandra och arbetet har dokumenterats och 
sammanfattats i bildprotokoll. 
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Kommentarer grupp 1
Kommentarer alternativ 1, 2 och 3

Bort med bilarna från det inre området.

Att allaktivitetshuset byggs först är bra.

Kollektivtrafiken runt Nygårdsvägen 
behålls men kompletteras med 
bussgata fram till allaktivitetshuset 
och kyrkan. Utöver det inga fler 
busskopplingar.

Att fräscha upp centrum med t.ex. 
småbutiker och grönsakshandel ska 
vara det som prioriteras direkt efter 
allaktivitetshuset.

Det är okej att riva gamla 
parkeringshus och uppföra ny 
bebyggelse på dessa annars ska 
ny bebyggelse byggas utanför 
Nygårdsvägen.

Pågående trädgårdsprojekt i området 
är bra.

Bevara grönområdena men tillför fler 
lekplatser i dessa.

Vattenlek och öppna dagvattensystem 
är tänkbart men att dra in vatten i 
området kan också vara farligt.

Få in universitet och utbildning i 
området vid Glyttinge.
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Grupp 2
Kommentarer alternativ 1, 2 och 3 

Bra idé att dra in bäckens vatten i 
området.

Mer belysning kring stråken.

Viktigt med fotbollsplaner och grönska.

Skapa en mer öppen och mjukare entré 
in till området med grönområden eller 
nya bebyggelse. Nu!

Knyt ihop Skäggetorp med nya 
verksamheter på Ikano-området.

Kan vara bra med en bussgata genom 
området. Låg hastighet.

Öppna upp badet. Nu!

Skapa bussförbindelse med 
universitetet. Nu!

För mycket bilar i hela området.

Bygg ny bebyggelse runt Skäggetorp 
med blandning av villor, bostadsrätter 
och hyresrätter som inte får vara för 
höga.

Tråkig yta som skulle kunna användas 
till hundgårdar, aktiviteter och i 
framtiden en ny hall.

Börja att skapa attraktionskraft i 
området innan nya hus uppförs.
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Grupp 3
Kommentarer alternativ 1, 2 och 3

Att få vatten i området är positivt men 
viktigt att vattnet får en organisk och 
naturlig utformning.

Fotboll är viktigt i Skäggetorp.

Skapa en plats kring allaktivitetshuset.

Uteserveringar i park och 
boulevardstråk vid entrén är bra.

Viktigt att skapa en koppling till 
Tornbyvägen.

Bra med bostäder här.

Spänannde tanke. Hur når man med 
gång- och cykel?
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I det här förslaget är det positivt att 
utsikten mot åkrarna bevaras.

En bussgata in i området är bästa 
lösningen för kollektivtrafiken (på 
vilken åtgärder tas för att bilar inte ska 
kunna köra på är den).

Tydliga stråk gör det lättare att hitta i 
området.

Viktigt med en välkomnande entré.
För mycket parkyta bygg fler hus.

Flytta eller ta bort byggnader invid 
aktivitetstorg.

Viktigt att utveckla centrum och göra 
det mer roligt och inbjudande.

Grupp 4
Kommentarer alternativ 1



S
to

rd
ia

lo
g 

16
0

6
01

 

Grupp 4
Kommentarer alternativ 2

Inte för höga hyror i området.

Bra att bygga utanför Nygårdsvägen, 
särskilt fint där det går att få utsikt 
över åkrarna (kanske finns möjlighet 
till studentbostäder där?)

Centrum är viktigt att utveckla.

Det är bra att bygga på parkeringarna.

Fler mötesplatser och lokaler.

Eventhallen är bättre att placera 
centralt för att dra in folk i området.
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Grupp 4
Kommentarer alternativ 3

Jättefint att få in vatten i området.

Bättre att ha två fotbollsplaner än en 
men resonemang fördes också om att 
det borde uppföras platser som främst 
tjejer vill vara på.

Skapa fler lekplatser för mindre barn i 
hela området.

Fotbollsplanen vid järnvägen används 
inte.

Bra att bygga gång- och cykelväg här.
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Grupp 5
Kommentarer alternativ 1, 2 och 3

Bra med odling och fruktträd.
Inga punkthus eller andra typer av 
hus i grönområdet.

Att föra in vatten i området som 
gjordes i alternativ 3 vore bra.

Blandade funktioner är bra men också 
viktigt med hyresrätter.

Busslinje ska gå runt för att små barn 
ska kunna springa fritt i området.

Kontakten till Tornby och entrén till 
Skäggetorp är viktig.

Lokaler i centrum där föreningar och 
andra kan träffas är viktigt.

Det viktigaste är att centrum 
rustas upp med ett grönområde, 
och parkeringshus (istället för 
markparkering) men möjligen visar 
förslaget på för många nya hus. 

Bra med blandad bebyggelse (med 
bl.a. villor) utanför Nygårdsvägen.

Positivt att aktivera det här hörnet 
med evenemangshall men inte med 
bostäder.



S
to

rd
ia

lo
g 

16
0

6
01

 
Vatten genom området är bra.

Om det ska bli en bussgata genom 
området gör den då rak och undvik för 
skarpa svängar.

Allaktivitetshuset är bra men kan 
placeras i centrumhuset för att 
spara pengar. På den plats där 
allaktivitetshuset har föreslagits kan 
istället en utomhusscen uppföras där 
bl.a. högtider kan firas.

Fler parkeringsplatser.

Kollektivtrafikstråk kan koppla 
Skäggetorp till universitetet. 

Bygg gärna högre hus så att det blir 
många lägenheter per hus.

Grupp 6
Kommentarer alternativ 1, 2 och 3
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Grupp 7
Kommentarer alternativ 1, 2 och 3

Bra med öppet dagvatten och vattenlek. 
Dagvattnet skulle kunna ledas norrifrån 
och sedan västerut via aktivitetstorget och 
kyrkan.

Ingen bussgata genom Skäggetorp.

Mer marknadsföring om de aktiviteter (t.ex. 
fotbollsmatcher) som sker i området.

Bind ihop Skäggetorp med närliggande 
områden. Mot Tornby kan det t.ex. byggas 
nya hus.

Bygg i den västra delen men var rädd om 
jordbruksmarken.

Vid centrum behövs en riktigt fin mötespunkt 
med blommor, bänkar, frukt- och 
grönsakshandel, kafé. Den parkeringsplats 
som finns idag är förfärlig.

Ha biblioteket kvar i centrum.

Centrumbyggnaden är tråkig den måste bli 
mjukare, vänligare och mer tillgängligt.

Trevlig plats vid kyrkans sluttning som skulle 
kunna utvecklas med bl.a. fruktträd.

Viktigt med bra belysning vid 
busshållplatserna.

Eventhall här med busshållplats.

Stråk inom området ska leda direkt till 
busshållplatserna men hållplatserna kan 
också flyttas för att matcha de befintliga 
stråken.
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Mer vatten och fontäner i Skäggetorp.

Vill ha en bäck till i området.

Behåll aktivitetsparken.

Bättre belysning i området, idag är det 
ett stort avstånd mellan lamporna.

Spårvagn istället för bussar och låt 
dem gå in i Skäggetorp istället för 
utanför på Nygårdsgatan.

En evenemangshall är bra så att 
evenemang inte bara är i kyrkan.

Gör Nygårdsvägen mer fin genom 
att göra om marken och plantera 
blommor tex.

Bra med pendeltåg till Skäggetorp.

Bygg en simhall i Skäggetorp.

Grupp 8
Kommentarer alternativ 1, 2 och 3
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Grupp 9
Kommentarer alternativ 1

Ringleden “Rundan” är bra då den gör 
Skäggetorp till en bilfri oas. Den utgör 
också en mötesplats.

Lekplatser på fler platser i området

Trafik genom ger en känsla av 
otrygghet och att det är farligt.

Utegym mm, skapa platser där alla 
åldrar kan leka.

Parkering utmed vägen.

Hinder så att hastigheter hålls nere.

Uteservering vid centrum men också 
viktigt med butiker.

Nytt bibliotek.

Jobb ger integration inte staten.

Gemensam mötesplats för unga, barn 
och gamla.

Utveckla cykelleder och främja cykel.

Strukturen i Skäggetorp är inget 
problem men det är trist och slitet.
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Grupp 9
Kommentarer alternativ 2

Fler bollplaner!

Bra med bebyggelse runt 
Nygårdsvägen.

Bra med fredade grönytor för de är 
barnvänliga.

Positivt att inte dra in trafik.

Risk att Skäggetorp byggs in.

Stökigt med mopeder mm, får inte bli 
tvåfiligt.

Sittplatser eller åskådarläktare.

Vackra citat och vacker väg.
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Grupp 9
Kommentarer alternativ 3

Glöm inte bort vinteraktiviteter som t.ex. pulkabackar.

Att få in fontäner och vatten i området hade varit 
jättefint. Att leda vattnet via kyrkan är en bra idé.

Låt boende i Skäggetorp vara med och bygga som t.ex. 
i form av sommarjobb.

Bra plats för växthus, odlingar och kolonilotter.

Piffa upp Nygårdsvägen och gör den fräschare och 
tryggare med t.ex. vatten och parkbänkar.

Bra att förtäta mötet med Tornby.

En utescen kan ge jättemycket till Skäggetorp och bra 
om den är knuten till aktivitetshuset. Viktigt att alla typer 
av grupper är bekväma att besöka aktivitetshuset.

Möjlighet att ha ett kunskapscenter.

Bygg utanför Nygårdsvägen för att bevara grönområden 
i Skäggetorp.

Bevara den bilfria oasen i Skäggetorp.

Låt Skäggetorpare vara med och utveckla 
Skäggetorpsandan.

Bygg fler enfamiljshus.

En eventhall vore jättebra och en bra placering är i det 
sydöstra hörnet utanför Nygårdsvägen.

Positivt med ny kollektivtrafiknod.

Bygg fler lägenheter för att minska boendekön.

Bra med koppling söderut.


