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SAMMANFATTANDE
SLUTSATSER
Sensommaren/hösten 2015 genomfördes
en dialogprocess i Rosersberg med
anledning av Sigtuna kommuns planer
på områdesutveckling i Rosersberg. Här
planeras bostäder på en geografisk yta
om ca 85 hektar, varav ca 74 hektar kan
exploateras. Genom samtal med boende,
närboende och på andra sätt verksamma
människor i Rosersberg ämnade dialogen
att förankra processen samt ta reda på
vilka unika förutsättningar som finns i
Rosersberg.

Värden att lyfta fram:

I Rosersberg är det mysigt och
familjevänligt och det är nära till det
mesta. Här finns en sammanhållning
som värderas högt, rosersbergarna håller
ihop och hjälper varandra. Det gröna
och naturnära läget uppskattas av såväl
boende som besökande. Idrotten och
församlingsgården erbjuder aktiviteter
som förenar många och bidrar till
identitetsskapande.

Utmaningar:

Underlaget för service är begränsat och
möts av viss förståelse. I fokusgrupperna
framträder bilden av en ökande efterfrågan
och att fler vardagliga sysslor önskas kunna
skötas närmare hemmet. Stationsområdet
upplevs underdimensionerat, skräpigt
och ibland otryggt. Det finns ett stort
behov av bostäder med blandade
upplåtelseformer och varierande storlek.
Bilåkandet står i centrum i samhället
och spontana mötesplatser är en
bristvara. Järnvägsövergångarna upplevs

som barriärer. Ungdomar som inte är
idrottsligt aktiva saknar aktiviter. Den
goda sammanhållningen kan ibland vara
exkluderande och det finns en rädsla
för att det ska bildas ”nya” och ”gamla”
Rosersberg.

Vägledande riktlinjer:

Försök i största möjliga mån binda ihop
det nya området med det gamla för att
skapa ett gemensamt Rosersberg. Öka
kapaciteten vid de järnvägsövergångar som
finns för att vara förberedd för ett ökat
flöde av människor. Bevara och förstärk
de positiva värden som förknippas med
rekreation och kulturhistoria. Utöka
aktiviteter för barn och unga vuxna. Öka
antalet spontana mötesplatser. Utöka
kollektivtrafiken och cykelmöjligheterna
för att minska bilberoendet. Underlätta
vardagspusslet och ta hjälp av den lokala
näringen. Se över bullerdämpande åtgärder.
Sätt boende och bostad i centrum och
möjliggör ett generationsskifte. Skapa
förutsättningar för ett heterogent samhälle.
Dra fördel av de positiva krafter som
idrotten och övriga befintliga lokala
engagemang skapar.
Dialogens resultat är sammanfattat i denna
rapport och ligger till grund för en vision
med tillhörande visionsrapport för nya
Rosersberg.
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INLEDNING
I Sigtuna kommuns södra del ligger den mindre tätorten
Rosersberg med ett invånarantal om ca 1 700 personer.
Härifrån, med tåg, buss eller bil, finns goda förbindelser till både
Sigtuna stad, Märsta, Arlanda, Upplands Väsby, Uppsala och
Stockholm.
Från Rosersberg kan du transportera dig
med pendeltåget till hela storstockholm.
E4 ligger ca 1,5 km från centrum. Både
Märsta, Arlanda och Upplands Väsby
ligger inom rimligt pendlingsavstånd med
cykel. I Sigtuna översiktsplan från år 2014
beskrivs Rosersberg som ett villaområde
med småstadskaraktär mitt i en expansiv
region.
I likhet med övriga Stockholm har Sigtuna
kommun en positiv befolkningstillväxt
och behovet av bostäder är stort.
Omständigheterna kring flygbullret i
Rosersberg har förändrats och öppnat upp
för möjligheter till områdesutveckling
väster om pendeltågstationen i Rosersberg.
Rosersberg är en förhållandevis liten tätort
med speciella förutsättningar. Samtidigt
som det finns ett behov av ökat underlag
för service och handel så präglas hela
Rosersberg starkt av en identitet som den
lilla och trygga villastaden med nära till
allt.
Dialogprocess
White arkitekter har mellan juni och
oktober 2015 haft uppdraget att
planera och genomföra en dialogprocess
tillsammans med de som bor och verkar i
och kring Rosersberg.
Dialogprocessen har genomförts med
hjälp av intervjuer, fokusgruppsamtal
och visionsmöten. Intervjuer och samtal
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har vidare analyserats och diskuterats på
visionsmöten med kommunens tjänstemän
och politiker.
Resultatet av dialogprocessen är
tvåfaldigt. Den omfattar dels denna
underlagsrapport som sammanfattar och
analyserar intervjuer och fokusgrupper
med medborgare. De möjligheter
och utmaningar som kommit fram i
underlagsrapporten ligger sedan till
grund för ett mer framåtblickande
visionsdokument som en syntes av arbetet
på visionsmötena, med namn Vision
Rosersberg.
Syfte
Syftet med processen och dokumenten
är att skapa goda förutsättningar för en
lyckad områdesutveckling i Rosersberg.
En utveckling vars bärande vision har sin
kärna i de som bor i och verkar på platsen
idag. Dokumenten är således bärare av
platsens aktuella och framtida behov och
möjligheter.
Värdebaserad stadsplanering
Värdebaserad stadsplanering utgår ifrån
ett områdes kärna och motsvaras för
Rosersberg av det som framkommit
under dialogen och presenteras i denna
rapport. Den ligger till grund för
visionsdokumentet. Dessa utgör sedan
grunden för framtida ledstjärnor, strategier
och verktyg för implementering.

Uppstart definiera
kartlägg

Genomförande
dialog

Visionssamtal

Rapportskrivning

Återkoppling

Genskjutsintervjuer och fokusgrupper har använts vid dialog. Illustration: Karolina Embring.

Metod
White arbetar uppsökande i
dialogprocesser och inleder alltid med att
genomföra en intressentanalys där parter
som på olika sätt beräknas bli påverkade av
projektet kartläggs och kontaktas. Genom
att arbeta uppsökande ökar chanserna
att fånga upp perspektiv som vanligtvis
är underrepresenterade i konventionella
samrådsprocesser.
Genskjutsintervjuer
I ett inledande skede genomfördes 40
genskjutsintervjuer i och omkring
Rosersberg i syfte att ”ta tempen” på vad
Rosersberg är för plats och se vad både de
som bor här och de som bor i närområdet
har för uppfattning av orten.
Av de personer som intervjuades var 10
personer från Upplands Väsby, 20 stycken
från Märsta och 10 stycken från
Rosersberg.
Fokusgrupper
Därefter rekryterades och
genomfördes fokusgruppsintervjuer.
Fokusgruppsintervjuer är kvalitativa
gruppintervjuer där gruppen under
ledning samtalar kring fördelar, värden och
kvalitéter som finns på platsen. I tillägg
syftar samtalen till att ta reda på vilka
svårigheter och utmaningar planerna på
områdesutveckling kan tänkas ha, detta
för att skapa så goda förutsättningar som

möjligt för ett fortsatt arbete med mer
detaljerade planer för områdesutvecklingen
i Rosersberg.
Totalt genomfördes åtta stycken
fokusgrupper där sammanlagt 56 personer
närvarade. Av de åtta fokusgrupperna
representerades tre av boende, en av
ungdomar, en av föreningar, organisationer
och andra samhällsinitiativ, en av
skolpedagoger, en av det lokala näringslivet
och slutligen en av byggherrar och
tänkbara investerare. Åldersfördelningen
bland deltagare har varit jämnt utspridd
mellan 14-72 år. Könsfördelningen har
bestått utav 29 män/killar och 28 kvinnor/
tjejer. Kvalitéten på det material som
framkommit i processen bedöms god
och den mångfald av människor som
fått komma till tals anses därför vara
representativt för orten Rosersberg med
omnejd.
Workshops / visionsmöten
Dialogprocessen utmynnade i tre visionsworkshopar med kommunens tjänstemän
och politiker. Visionen kommer vara ett
underlag för framtagande av detaljplaner
och markanvisningar i Rosersberg.
Visionen har ambitionen att bevara och
förstärka ortens positiva värden och förena
Rosersbergs nuvarande identitet med
aktuella behov och framtida utveckling.
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Analys
Materialet som samlas in under samtalen
analyseras och sammanfattas i en skriftlig
rapport. För att möjliggöra en strukturerad
och kärnfull analys av det material som
samlats in, har samtliga frågor med
anpassning för lokala förutsättningar,
formulerats och analyserats enligt
Göteborgs stads vägledning för att sätta
människan i centrum i fysisk planering,
”Social konsekvensanalys, människor i
fokus 1.0” (2011)1, även kallad
Göteborgsmodellen. Modellen är
uppbyggd kring fyra olika teman; sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och
identitet. Modellen är välkänd och anses
vara en förebild i Sverige när det kommer
till att beakta sociala aspekter i stadsplanering.
Under varje tema utgår analysen från olika
skalnivåer i den fysiska miljön. Detta
skapar möjligheter för att analysera
Rosersbergs förutsättningar från den lilla
till den stora skalan med början i byggnad
och plats, närmiljö stadsdel för att sedan

1 “Social konsekvensanalys, människor i
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fokus 1.0”

betrakta de sociala aspekterna ur ett stadseller ortsperspektiv och slutligen förhålla
sig till Rosersberg från ett regionalt
perspektiv.
Disposition
Denna rapport är en summering samt
analys över det material som samlats in
under dialogprocessen som pågått mellan
juni och oktober 2015. Varje kapitel i
analysen kommer att folja strukturen
enligt Göteborgs stads modell för
Sociala konsekvensanalyser. Resultatet
som framkommit behandlar Rosersbergs
förutsättningar och utmaningar som lyfts
fram under dialogprocessen.
Respektive kapitel inleds med utvalda
citat från deltagare i fokusgrupper och
en sammanfattning. Vidare följer en mer
detaljerad redogörelse för den information
som samlats in.
Genom att bygga upp analysen kring de
teman som presenterats ovan hoppas vi
kunna skapa en tydlighet och därmed på
ett så enkelt sätt som möjligt underlätta
förståelsen för de komplexa sociala
sammanhang som stads- och samhällsplanering behöver förhålla sig till.
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GENSKJUTSINTERVJUER

”Jag skulle lyfta fram det
idylliska som är där. Bygg inga höga
sterila hus. Det gäller för planerarna att få det
gamla och det nya att smälta ihop så man fångar
det som är spännande med det nya som kommer
utan att bli av med den gamla charmen som är en stor
del av identiteten i platser som
Rosersberg.”
Från genskjutsintervju Upplands Väsby

RÖSTER OM
ROSERSBERG
Röster från Upplands Väsby
I Upplands Väsby delas uppfattningen
om det perifera samhället med ett
industriområde och vacker natur. Även
golfbanan mot Arlanda är något som vissa
förknippar med Rosersberg.
Mest positivt är att området är gammaldags, mysigt och att det finns mycket
natur. Utmaningarna är att det är perifert,
det känns tomt och att området inte har
något att erbjuda.
Att tillvarata de naturliga förutsättningarna
som naturen och det stationsnära läget
har att erbjuda kan påverka utvecklingen
av Rosersberg positivt. Det behövs också
service och ökade möjligheter för unga att
skaffa sig ett boende.
De som intervjuades var måttligt positiva
till att kunna tänka sig flytta till
Rosersberg, främst med tanke på bristen
på service och aktiviteter. Några påtalade
även bullret från E4:an som ett problem.
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Röster från Märsta
En majoritet av Märstaborna är inte
särskilt bekanta varken med befintlig tätort
eller aktuella planer på områdesutveckling
i Rosersberg. Rosersberg betraktas som
en perifer och sovande villastad där
industriområdet, slottet och de natursköna
omgivningarna är det dominanta.
Fördelar som lyfts fram är naturen och
lugnet. Utmaningar är bristen på service,
mötesplatser och kollektivtrafik inom
samhället. Rosersberg beskrivs som ett
område där det inte händer så mycket med
ett stationsområde som inte är särskilt
inbjudande.
För att få till en lyckad utveckling i
Rosersberg behövs mer kollektivtrafik
inom samhället, mer service och ett lyft av
stationsområdet.
Flera Märstabor kan tänka sig att flytta till
Rosersberg om serviceutbudet ökar. Allra
bäst passar orten om man är i ett stadie i
livet där man ska börja skaffa familj.

VÄRDEN ATT LYFTA
FRAM:
»» Gemytlig och familjevänlig
småstadskänsla
»» Idyll med mycket
lummig natur
»» Gammaldags och mysigt

UTMANINGAR:
»» Skapa möjligheter för en 		
gynnsam service
»» Locka unga att bosätta sig i 		
Rosersberg
»» Stationsområdet samt kom		
munikationer

GENSKJUTSINTERVJUER

”Jag tycker det är bra
här. Det finns lite idrottsmöjligheter och en allmän motionsslinga vid
skolan. Slottsparken är det absolut bästa.
Det ligger vid Mälaren så man kan bada
och åka båt. Vi har Fysingen som är en jättefin
fågelsjö och har flera badplatser och promenarmöjligheter. Och! Det är bara 30 minuter från
Stockholm Central. ”
Från genskjutsintervju Rosersberg

”Just Västra
Rosersberg säger mig ingenting.
Rosersberg i stort är ett sånt ställe där alla
känner alla.”
Från genskjutsintervju Märsta

Röster från Rosersberg
I Rosersberg finns en slags trötthet över
samtal om områdesutveckling då de
upplever att det pratats om liknande
projekt flera gånger tidigare men
ingenting har hänt. Man är stolt över
villastadskänslan och en positiv social
övervakning samt att idrotten sätter en
stark prägel på orten.
Idrotten, slottet, naturen och det
geografiska läget lyfts fram som mest
positiva medan utbudet av service,
dagisplatser och mötesplatser är några av
utmaningarna som nämns.
Viktiga faktorer för en lyckad
områdesutveckling är enligt
Rosersbergsborna att det nya området ska
ha samma namn som resten av samhället,
få till mer stad utan att förlora känslan av
att bo på landet och att få nyinflyttade att
känna sig välkomna in i gemenskapen.
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FOKUSGRUPPER

”Till Arlanda är det från
Rosersberg 7 minuter med bil men 30
minuter med pendel, bättre kommunikation
vore önskvärt.”
Ur fokusgrupp samhälle

SAMMANHÅLLEN STAD
Sociala klyftor, utanförskap och minskad social sammanhållning
påverkar segregation. Den fysiska miljöns påverkan på dessa
faktorer kan exempelvis handla om att bygga bort barriärer,
stärka sambanden mellan olika delar i ett område och olika
typer av funktionssepareringar. Att göra stråk trevliga och inbjudande stärker den sammanlänkande effekten. Att skapa ytor
med blandade funktioner så att olika människor vävs samman
ökar förutsättningarna för en sammanhållen stad.

Förutsättningar
Gemenskapen
Rosersbergsandan, ett uttryck för den
sammanhållning och positiva sociala
övervak-ning som finns i samhället har
nämnts flera gånger. ”Alla känner alla” i
Rosersberg, och det är tryggt. Människor
hejar på varandra när de möts.
Rekreationsytor
Engelska parken och övriga rekreationsområden kring slottet är väldigt
uppskattade och används av både turister
och lokalbefolkning. Området används
till allt från dagliga promenadstråk med
hunden till picknick med familjen på
helgerna. I närheten finns också en
badplats som är populär framför allt för
ungdomar och barnfamiljer.

Utmaningar
Ett sammanhållet Rosersberg
Den anda som finns kan också ha en
exkluderande funktion då nyinflyttade
har svårt att känna sig som en del av
gemenskapen. Det finns en oro över två
samhällen på varsin sida av järnvägen,
det”gamla” och ”nya” Rosersberg.
Områdesutvecklingen behöver ske på ett
sätt som binder samman samhället och
skapar anledningar för de olika delarna att
besöka varandra.
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Det finns ett nytt flöde av människor i
Rosersberg och detta påverkar tryggheten
negativt. Cyklar, bildelar och hästtransporter har stulits.
Barriärer och mötesplatser
Järnvägsövergångarna upplevs som
problematiska. Boende i Vantarboda
har svårt att komma i tid till skola och
jobb på morgonen. Gångpassagen vid
stationsområdet är inte tillräcklig för att
hantera en tillströmning av människor.
Stations-området är skräpigt och även
otryggt kvälls- och nattetid. Detta minskar
den potential som området skulle kunna
ha som knutpunkt för hela samhället.

Rekommendationer
Ett Rosersberg
Ta tillvara på den goda gemenskap som
finns i samhället. Undvik trafik- och
funktionsseparering genom att se över hur
gamla och nya delarna av Rosersberg kan
sammansvetsas på bästa sätt. Det behövs
en infrastruktur som genererar ett flöde
mellan stadsdelarna. Det har uttryckts en
oro över att det befintliga samhället ska
glömmas bort. En satsning på att rusta
upp delar i den befintliga stadskärnan
och nya mötesplatser kan ge nytt liv och
rörelse på platsen.

VÄRDEN ATT LYFTA FRAM:
»» Rosersbergsandan och den 		
starka gemenskapen
»» Den trygga småstaden
vid stationen
»» Det gröna och lantliga

UTMANINGAR:
»» En vision som är gemensam för
hela Rosersberg
»» Behovet av naturliga och 		
spontana mötesplatser
»» Järnvägsövergångarna

FOKUSGRUPPER
”Jag är rädd för en
utveckling som sätter företagandet i fokus och människorna i andra hand. Kraften som finns runt Arlanda tror
jag kommer förändra Rosersberg. Det känns viktigt att det nya
området motverkar den utvecklingen och att dom fokuserar mycket
på de positiva värden som ”landet” känslan förmedlar så folk kan både
cykla och gå lätt så man exempelvis inte måste ta bilen till
skolan med ungarna.”
		

Ur fokusgrupp näringsliv

”Väldigt mycket av det
som är attraktivt i Rosersberg förutom
mjölk och pizza har du i rekreationsområdena, nästan all fritid och rekreation ligger ner mot
slottet, och användningen av det området (engelska
parken) har ökat och börjat blomstra ordentligt. ”
Ur fokusgrupp näringsliv

”En annan viktig aspekt är övergången över
järnvägen som är igenbommad 3-6 minuter varje kvart.
Bommarna har väldigt god säkerhet. Dom går upp och sen går
dom ner igen, man hinner knappt köra över känns det som. Vi tycker
inte det känns värt att åka runt (en längre omväg) egentligen men gör nästan det för att ha tid till dagis. Ibland är det hopplöst på morgonen när man
ska över där med bilen.”
Ur fokusgrupp boende

Järnvägsövergångarna
Det är strategiskt att fundera över hur
passagerna över järnvägen kan förbättras
redan innan områdesutvecklingen, Det
kan sända positiva signaler till de
Rosersbergsbor som redan idag har negativ
anknytning till platserna.

bekymmer vid populära platser. Dessa
platser kommer att spela en väldigt viktig
funktion som mötesplatser i framtidens
Rosersberg.

Rekreation
De starka natur- och rekreationsområdena
kring slottet och närheten till vattnet är
värden som bör förstärkas. Kapaciteten
är idag begränsad och det uttrycks en
oro för att det kommer bli trångt när
fler människor flyttar till orten. Det har
redan idag blivit mer liv och rörelse i
dessa områden och trängsel kan vara ett
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FOKUSGRUPPER

SAMSPEL
Hur kan stadsmiljön skapa förutsättningar för att möten ska
uppstå? Sociala kontakter är ett grundläggande mänskligt
behov och en grundpelare till människors sociala kapital. När
människor med olika bakgrund, villkor, intressen och åsikter
möts skapas möjligheter till utbyte och lärande. Detta kan i
sin tur motverka och överbrygga fördomar av olika slag. Att ge
människor en ”gemensam neutral arena” där de själva kan välja
i vilken grad de vill interagera med andra människor är viktigt för
stadens offentliga rum.

Förutsättningar
Idrottssamhället
Idrottsandan är stark och lockar till möten
mellan både unga och gamla. Det ideella
engagemanget är stort. Vid idrottsplatsen finns en fritidsgård som är öppen för
alla ungdomar en kväll varje vecka. En
majoritet av ungdomarna är aktiva inom
någon idrott. Idrottsklubben värnar om att
vara inbjudande och tillgänglig genom sin
slogan ”så många som möjligt, så länge som
möjligt”.
Församlingsgården
Kyrkans församlingsgård erbjuder olika
aktiviteter och fungerar som en mötesplats.
Här finns bland annat café, körer, öppen
förskola, sopplunch, konserter, modevisning, läsklubb och teater m.m. I samma
lokal finns även det lokala biblioteket som
är uppskattat och välbesökt.

Utmaningar
Mötesplatser
Bortsett från idrotten, kyrkan, biblioteket
eller den lokala pizzerian finns en brist
på mötesplatser. Det finns önskemål om
platser som lockar till spontana möten, ett
torg med caféer och en parkmiljö med
bänkar etc. Även fritidsgården, som till
stor del drivs av ideella krafter och är
mycket populär, har ett begränsad utbud
14

för ungdomarna i samhället som ibland
söker sig någon annanstans för bland
annat fika och shopping.
Bilsamhället
Rosersbergsborna använder idag ofta bilen
för att transportera sig korta sträckor inom
samhället. Flera tar bilen för att skjutsa
sina barn till fotbollsträningen trots att
avståndet mellan hemmet och idrottsplatsen många gånger är mindre än en
kilometer.

Rekommendationer
Ett Rosersberg även för de unga
Vissa ungdomar strövar mest omkring och
fördriver tiden i Rosersberg. Undersök vad
områdesutvecklingen kan erbjuda när det
kommer till mötesplatser för ungdomar
som inte är aktiva inom någon idrott.
En oas i oasen / en plats för spontana
möten
Det finns ett behov av fler spontana
mötesplatser i Rosersberg. En gemensam
neutral arena saknas. Det finns ingen
plats där människor kan mötas och bara
vara. Detta är viktigt ur flera aspekter,
inte minst utifrån ett demokrati- och
delaktighetsperspektiv. Vilka möjligheter
finns att skapa platser som bjuder in till
spontana möten? Tågstationen är en plats
med stor potential.

VÄRDEN ATT LYFTA
FRAM:
»» Den småskaliga oasen som 		
har nära till allt
»» Idrottsengagemanget är stort
och förenar
»» Församlingsgården är 		
populär och har många 		
aktiviteter

UTMANINGAR:
»» Medborgare utan idrotts-		
intresse saknar mötesplatser
»» Sammanhållningen kan 		
upplevas exkluderande för 		
nyinflyttade
»» Underlätta för andra färdme		
del än bil, i sam-hället och till 		
omgivningar

FOKUSGRUPPER
”Det finns ingen naturlig
mötesplats, inget torg, inga affärer, det
hoppas man lite på med det nya så det blir kringbyggd, inget nytt Märsta centrum dock, men gärna
affärer. De flesta har bil idag. Konsum har lagt ner allt.
Vi (annan intervjuperson) har inte sett
varandra på flera år fast vi bor på samma gata. I Väsby centrum
är det alltid mycket folk. Har en kompis som bor i Göteborg
med ett litet torg, det ska finnas inbjudande ställen att sitta
och umgås på, inte bara någon tråkig bänk. ”
Ur fokusgrupp boende

”Man går till ”laggen”.
Rosersbergs enda pizzeria. Det
är ett ställe man går till för att ta en öl,
men inte för att ta en kopp kaffe. Den typen
av mötesplatser saknas här.”
Ur fokusgrupp boende

”Hur ska man klara kopplingen?
Särskilt runt pendeltåg. Intressant hur man ska
förhålla sig till. Dyrt att gräva under och däcka över. En
av de riktigt stora frågorna när man ska bygga stationssamhälle. Var ska servicen ligga? I det gamla eller nya?
Det gäller att ha en vision, och få med dem på den gamla
sidan så att det inte blir ett vi och dom.”
Ur fokusgrupp byggherrar

Vad människor gör, vilka de är samt vilket
innehåll området fylls med, är faktorer
som påverkar stadens helhet. Tänk över
vilka målgrupper man vill rikta sig till,
vilka funktioner som då är kärnfulla och
hur dessa kan utformas så tidigt som
möjligt.
En bilfri stad?
I det nya området finns goda möjligheter
att locka till sig en icke bilburen
befolkning. Det går i linje med regeringens
vision om en fossilfri fordonsflotta 2030
och har möjlighet att skapa synergier med
flera nationella miljömål. Man kan istället
erbjuda bilpoolslösning för specifika behov.
När fler människor flyttar till Rosersberg
bör man fundera på hur tillgängligheten
kring centrum kan bevaras och förstärkas.
Särskilt då parkeringsplatser redan idag
sägs vara en bristvara inne i tätorten.
Det kan vara strategiskt att behålla
pendlarparkeringen och utöka antalet
parkeringsplatser för cyklar med goda
möjligheter att kunna låsa fast sin cykel.
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FOKUSGRUPPER

”Vi har vuxit ur vårt
radhus. 3 barn. Vi är fast här. På en visning med nytt hus vi var på kom ca 30 barnfamiljer på samma visning. Vi skulle vilja ha möjlighet
att köpa tomt. Nu spyr jag på området vi bor i för
tillfället. Vi bor trångt.”
Ur fokusgrupp boende

VARDAGSLIV
En stadsdels attraktivitet avgörs i grunden av hur människor
använder sig av den. Möjligheten att sköta sina vardagssysslor
på ett enkelt sätt bör därför vara grunden för fysisk planering.
Här är det viktigt att sträva efter en variation då människors
behov och preferenser varierar. Tre centrala faktorer att förhålla
sig till är närhet, räckvidd och trygghet.

Förutsättningar

Upplands Väsby är en källa till irritation.

Livet på landet
Det lugna livet på landet är för de flesta
en direkt avgörande orsak till att bo i
Rosersberg. Rosersberg är lungt och tryggt,
en plats där man kan andas ut. Det finns
en rädsla för att områdesutvecklingen ska
bygga bort småstadskänslan.

Buller
Flera upplever att de är ”omringade av
buller”, men poängterar samtidigt att det
är något de måste förhålla sig till om de
valt att bo där. Flygbullret upplevs som
hanterbart. Det brus som kommer från
E4:an är för vissa mer störande, beroende
på var i samhället man är bosatt.

Rörlighet
De kollektiva transportmöjligheterna
är uppskattade. Orten har ett mycket
gynnsamt läge där du kan bo på landet
och samtidigt ha nära till flera områden
med arbets- och shoppingmöjligheter.

Utmaningar
Service
Utbudet av service är en svår fråga. Det
finns förståelse för att underlaget för
servicefunktioner är litet, många önskar
dock att utbudet ökar. Matbutiken är
uppskattad. Shopping eller möjlighet till
storhandling är ingenting som önskas.
Många, framför allt den äldre delen av
befolkningen, saknar en vårdcentral eller
en distriktsköterska.
Ännu mer rörlighet
Bussförbindelserna upplevs otillräckliga.
Kollektivtrafiken nattetid är bristfällig.
Den ofärdiga cykelbanan mot
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Generationsväxling
Behovet av en generationsväxling är
stort. Äldre bor kvar i stora och omsorgskrävande hus, samtidigt som ungdomar
och barnfamiljer vill flytta till sitt första
boende eller flytta till något större med
familjen.

VÄRDEN ATT LYFTA
FRAM:
»» Förstärka det gemytliga och 		
idylliska
»» Pendlingsläget till flera stora 		
omkringliggande orter
»» Församlingsgården är 		
populär och har många 		
aktiviteter

UTMANINGAR:
»» Boende för varierande
hushåll och ekonomier

Rekommendationer

»» Stationsområdet behöver 		
bli mer tryggt och inbjudande

Vardagspusslet - ett moment 22
Handel och service är en återkommande
utmaning men samtidigt värnas
småskaligheten. Mer stadsliv välkomnas
samtidigt som det är ”livet på landet”
som gör Rosersberg attraktivt. Det är en
utmaning man måste ta hänsyn till.

»» Erbjuda en tillfredsställande 		
service i lokalsamhället

Fler önskar sig allt mer från sitt
lokalsamhälle och det är viktigt med
en service som täcker det vardagliga
behovet i närområdet. Nyttja det
befintliga näringslivet för tips och råd, de

»» Öka kollektiva transport-		
möjligheter

FOKUSGRUPPER
”Ska man bygga ett centrum så
måste man bygga tätare runt centrum. Om
man bara bygger radhus, blir det bara stora avstånd
och dålig service. Måste ha ett definierat centrum med
viss täthet. Människor vill få vardagspusslet att gå ihop. För
att höja områdets attraktivitet – hitta en skola, dagis o serviceperspektiv som får människors livspussel att gå ihop. Utgå från
människors vardagsmönster.”
Ur fokusgrupp byggherrar

”Det skulle definitivt
behövas en bullervall från
E4:an. Det brusar och susar monotont hela tiden och stör mig betydligt
mer än flygplanen. Vi bor närmre också. ”
Ur fokusgrupp näringsliv

”Jag tror man ska tänka på cykeln och cykelns framtid. Man kan ha olika synpunkter på det,
men det perspektivet är viktigt, folk som kan det och
sysslar med planering borde man lyssna på. Får man till en
cykelbefolkning så vinner man mycket. Finns mycket goda
möjligheter för ett cykelsamhälle. Samhällsplaneringen rör
sig mer och mer mot att bilen försvinner.”
Ur fokusgrupp näringsliv

har god lokal kännedom och ett starkt
engagemang.

boendelösningar i livets olika faser utan att
behöva lämna orten.

Att vardagssysslorna går att pussla ihop
i närområdet är av stor vikt. Det är
därför viktigt att ombesörja behov av
service, dagis och daglighandel etc. och
se till att dessa strukturer finns på plats
vid inflyttning. Biblioteket som tidigare
nämnts är populärt.

Stötta den lokala näringen
Det finns en oro för konkurrens bland det
lokala näringslivet. Finns det behov för
två matbutiker eller ska befintlig handel
stöttas?

Bullret
Rosersberg är bullerutsatt men har
samtidigt unika värden för en ort i
Stockholms län. Det finns bra förbindelser.
Du kan ta pendeltåget direkt till
Stockholm eller byta tåg i Upplands Väsby
för att komma till Arlanda och Uppsala.
Positiva natur-och rekreationsvärdena bör
förstärkas i största möjliga mån för att
bevara känslan av att leva på landet.

Kollektivtrafiken
Undersök möjligheterna att utöka
nattrafiken och ha direktbussar mot t.ex.
Arlanda.

Gammal och ung
Den åldrande befolkningen har svårt
att ta sig till apotek och vårdcentral
för att göra rutinmässiga sjukhusbesök.
Behovet för senior- och äldreboende
är större än utbudet. Att upprätta en
lokal som kombinerar äldreboende
med distriktssköterskemottagning har
diskuterats i fokusgrupper. Det finns
stora behov att skapa en byggd struktur
som gör att man kan röra sig mellan olika
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FOKUSGRUPPER
”Ju mer Rosersberg
växer desto mer tryck blir
det, och det är positivt. Vi har ett
naturreservat som används som strövområde och vi märker att det används
mer. Det är ju på gott och ont naturligtvis,
men mest positivt.
Ur fokusgrupp näringsliv

IDENTITET
Vad betyder det att bo eller vara uppvuxen på en plats? Identitet
handlar både om den fysiska miljöns speciella karaktär och
om människors identitet. Begreppet kopplar till hemkänsla,
tillhörighet, delaktighet och trivsel. Människors inifrånbild skapas
genom levda erfarenheter i samspel med grannar medan
utifrånbilden, som ofta är av mer generell karaktär, ofta baseras
på medias skildringar och olika myndigheters insatser. Att ha
kännedom om den lokala självbilden är central om planering ska
kunna stärka ett område.

Förutsättningar
Livet på landet
Livet på landet är en stark identitetsmarkör,
ett av ortens största vistelsevärden och
främsta skäl till att man bo där. Här kan
du komma hem efter en dag på arbetet
och höra vinden susa i träden och gruset
knastra under fötterna.
Naturen och kulturen
Slottet och tillhörande parkområde
samt Mälaren är inte enbart platser som
erbjuder möjligheter till rekreation, de är
också platser förknippade med identiteten
till orten.
Den engagerade och aktiva
befolkningen
I Rosersberg hjälper man varandra. Behövs
något fixas så gör man det tillsammans.
Det ideella engagemanget är en stolthet.
Idrotten är en samlingsplats som samlar
upp boende i alla åldersgrupper.

Utmaningar
Stad eller samhälle?
Flera är rädda för att de positiva aspekterna
med Rosersbergsandan ska försvinna
när många nya människor flyttar in och
ställer sig frågan ”vad ska Rosersberg bli
för plats?”. Man är orolig över människans
plats i Rosersberg och funderar hur det
18

kommer se ut om 20 år. Det finns en låg
toleransnivå för inslag som kan ”störa
det lilla lugn som finns kvar”. Rosersberg
upplevs homogent och flera personer i
fokusgrupper har menat att befolkningen
skulle behöva blandas upp. Man är också
rädd för att grönområden ska försvinna i
takt med ny exploatering. Det finns en oro
över att Rosersberg ska bli för mycket av
en storstad.
Ambivalent känsla till industriområdet
Det finns en oro över att industriområdet
ska ta ännu mer mark i anspråk och hota
villastadskänslan. Området har dock
genererat ett lyft för infrastrukturen
och haft positiva effekter på det lokala
näringslivet.

Rekommendationer
Boendet och boende i centrum
Känslorna till industriområdet är kluvna,
men Rosersbergsbor vill att boendet och
bostaden nu ska hamna i centrum.
Blanda upp men bevara
En områdesutveckling skapar goda
möjligheter till en mer heterogen befolkning. Det behöver byggas en variation
av bostäder som lockar olika åldrar och
samhällsgrupper.
För att bevara och förstärka sammanhåll-

VÄRDEN ATT LYFTA
FRAM:
»» Förstärk positiva värden med
natur och rekreation
»» Ta tillvara på det ideella engagemanget
»» Sätt boende och bostad i
centrum

UTMANINGAR:
»» Skapa en ny plats utan att 		
förlora befintlig gemenskap
»» Bevara lugnet
»» Få till en blandad befolkning

FOKUSGRUPPER
Vi bor ju på västra sidan för att
det INTE är så mycket folk här, jag bor ju i
Vantarboda för att det är luftigt och man inte ser in
hos grannen, det är den känslan vi ville åt. Ska det bli villor
överallt här så flyttar jag kanske. Det känns inte som det finns
någon samplanering mellan industri och bostäder, dom växer utan
att stämma av med varandra.
Ur fokusgrupp boende

”Det bästa med
Rosersberg är helt klart idrottsgemenskapen. Så många som möjligt,
så länge som möjligt är mottot i
Rosersbergs IK. ”
Ur fokusgrupp ungdomar

”Kommunikationerna är
väldigt bra för människor som jobbar här.
Jag hade sett industriområdet innan vi flyttade vår
verksamhet hit. Rosersberg är väldigt okänt för många. Lite
anonymt. Den lugna miljön tror jag är väldigt viktig att behålla.
Jag kommer förmodligen kolla på bostäder här på sikt eftersom
jag bor långt från Rosersberg. ”
Ur fokusgrupp näringsliv

ningen inom samhället kan man fundera
på olika typer av aktiviter, till exempel
”Rosersbergsdagen” som en årlig folkfest
eller liknande.
Livet på landet bland grönskan
Den grönska som finns i Rosersberg är
sammanvävt med hemmakänslan och bör
bevaras. Här finns goda möjligheter att
skapa ett grönt lokalsamhälle med närhet
till både Stockholm, Arlanda och Uppsala.
En gömd kulturskatt
Rosersberg har många kulturminnesmärken som kan fungera som identitetsmarkörer i områdesutvecklingen, t.ex.
genom att döpa nya gator till namn med
historisk förankring.
Framtidens stora småstad
Stockholm växer och så även Rosersberg.
Man är rädd för att den mysiga villastaden
sakta förändras till en stad. Att bygga en
infrastruktur som inte förändrar villastadskänslan allt för mycket menar vi är
önskvärt, samt att kontinuerligt informera
boende om vilka planer som finns för
Rosersbergs framtid. Flera boende känner
sig åsidosatta.

de negativa aspekterna?
Idrotten
De som saknar primärt intresse för
idrott är inte lika delaktiga i samhällets
gemenskap. Fritidsgården erbjuder många
av samhällets ungdomar en plats att
umgås på varje fredag. Önskemål finns
om att gården ska ha öppet flera kvällar
i veckan. Det finansiella stödet för den
verksamhet som redan är etablerad bör öka
för att inte riskera att bränna ut det ideella
engagemang som finns idag.
Ett lyckat recept
Bra utbildning, kultur och naturnära är
enligt samtal med byggherrar det som
lockar människors köpvilja av bostad, kan
man erbjuda detta och krydda med lite
extra i form av båtplats eller liknande så
skapas snabbt attraktiva mervärden.

Rosersbergsandan
Rosersbergsandan är något man måste
förhålla sig till. Kan man lyfta det positiva
i den, samtidigt som man lyckas reducera
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ÖVRIGA SYNPUNKTER
Utöver den information som samlats in och faller inom det
analytiska ramverket för Göteborgsmodellen har några övriga
synpunkter samlats in som bedöms vara viktiga att känna till
inför det fortsatta arbetet med Västra Rosersberg.

Tydlig information
Boende upplever att planerna på att
bygga bostäder har existerat länge men
att det inte händer någonting. Det finns
tendenser till misstro mot politiker och
tjänstmän och man bör därför vara nog
med vilken typ av information man går ut
med i fortsättningen för att inte riskera att
ytterligare skada förtroendet.
Ett hållbart Rosersberg
Den gröna staden har stor potential. Flera
deltagare i fokusgrupper har uttryckt
önskemål om hållbara bostäder med
stort fokus på ekosystemtjänster och att
bevara de ekologiska värden som redan
finns på platsen idag. Det finns en rädsla
över att naturen byggs bort och då kan
en grön stadsdel som erbjuder både fria
områden men även klimatsmarta bostäder
med flera ekosystemtjänstfunktioner vara
eftersträvansvärt och även i enighet med
de krav och ambitioner på grönt byggande
som hela samhället siktar mot. Det finns
goda förutsättningar för en ”miljöstad” där
människor kan transportera sig kollektivt
från landet in till storstaden, ha sina egna
odlingar samt ha bostäder som värms upp
av sol- och vindkraft.
Fortsatt dialog
Villaföreningen i Rosersberg är en stark
röst i samhället och har en bred opinion
med sig. De har drivit frågor gentemot
kommunen och även bidragit till att
påverka utformningen på tidigare projekt.
En rekommendation är att bibehålla en
kontinuerlig dialog med villaföreningen
så att de får företräda folket och vara
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delaktiga i vad som planeras och
genomförs i framtiden. Vi menar att
vinsten är stor med att göra villaföreningen
delaktig i processen jämfört med den
potentiella förlust i förtroende som riskerar
att uppstå om de känner sig bortkopplade.
Kontinuitet med byggherrar
De byggherrar som deltagit i samtal menar
att Rosersberg är ett intressant område och
önskar få vara med tidigt i processen samt
få möjlighet att vara med och påverka
utformning och helhet. De menar också
att större möjligheter till bra samarbete
finns om man väljer att arbeta med ett
fåtal byggherrar som ”kan lägga ned sin
själ” i projektet snarare än att konkurrera
med varandra i varje kvarter. Dessutom
menar de att hyresrätter är en bra idé
men att markpriserna då måste anpassas
efter dessa förutsättningar, kommunen
behöver våga selektera samarbetspartners
och skapa ett kontinuerligt samarbete
så att byggherrar på lång sikt kan räkna
hem en vinst. Annars pressas läget till
att bygga så snabbt som möjligt till så
låga kostnader som möjligt. Se även över
prisbilden tidigt för att möjliggöra det
nödvändiga generationsskiftet i samhället,
bygg så att de som bor i Rosersberg idag
har råd att flytta till de nya bostäderna.
Byggherregruppen tror att Rosersberg
är för litet för att vara intressant för
kontorsverksamheter, men möjligheter till
andra mindre verksamheter kan finnas.

REKOMMENDATIONER:
»» Tydlig information till boende
»» Ett hållbart Rosersberg
»» Fortsatt dialog, nyttja 			
villaföreningen
»» God kontinuitet med få 		
byggherrar

“Det kan ofta vara så att viljan finns när
nya områden planeras men
verkligheten kryper oftast på. Det är inget konstigt med
att verkställande ofta förändrar den ursprungliga planen
men när man pratar med befolkningen ska man hålla sig till
sanningen. Led oss inte till att tro på något som är osäkert
eller fel för då blir alla besvikna.”
Ur fokusgrupp samhälle

”Gör mjuka sköna
överdäckningar och en differentierad
prisbild. Kommunen behöver vara modig
– kunna säga att: denna skola blir här! Bra utbildning, lite kultur och naturnära lockar. Kan man
sedan addera bastun eller kolonilotterna så skapar
det mervärden.
Ur fokusgrupp byggherrar

”Om man är väldigt många aktörer – kan bli för små enheter för att det ska
bli intressant. Bättre för företagen att kunna gå in
helhjärtat i respektive projekt. Om man vet att det blir
flera etapper kan man investera själv mer i början, för man
vet att man kan räkna hem det i senare skeden.”
Ur fokusgrupp byggherrar
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