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I denna rapport 
sammanfattas inkomna 

synpunkter från dialogen 
om Hamnplan i Sigtuna som 

hölls hösten 2019.
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Mellan den 16 augusti och 14 september 2019 genomfördes en dialog 
kring utvecklingen av Hamnplan i Sigtuna. Dialogen omfattade en enkät på 
kommunens hemsida som besvarades av drygt 120 personer. 

INKOMNA SYNPUNKTER

De tankar och idéer som framgick av enkätsvaren är sammanställda på 
följande sidor. Observera att sammanställningen inte består av direkta citat 
från enkätensvaren, utan svaren har delats upp och kortats ned för att kunna 
kategoriseras och inventeras. Enkäten har kompletterats med diskussioner med 
ungdomar på högstadieskolor, se kapitel 02.
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Småstadsmi l jö
Öppen uts ikt 
Bra
Bra
Bra
Bra som den är,  förändra inget
Träddäck bra 
S i t tbord och blommor bra 
Bra som den är
Låt den vara 
Bra som den är
F ina bord 
F ina bord och blommor
Ödsl ig
Tr ist
Inget att  göra 
Tråkig
Tråkig öppen grusplan
Bortglömd
Bara bl iv i t  (grusyta)
Provisor iskt  utseende
Tr ist

Tråkig
Ster i l
Tråkig 
Tråkig 
Välanvänd 
Helt  ok
Saknar karaktär 
Tråkigt utseende
Ser tråkigt ut 
Behål l  p i t toreska känsla 
Fult  och tråkigt
Passar inte in i  S igtuna 
Tråkig yta 
Skräpigt runt S IBKs sk ju l
Sådär 
Jättetr ist 
Ser bedrövl igt  ut 
Gi l lar  inte a l l s 
Borts lösad yta 
Tråkigt utseende 
Tr ist
Används e j 

I rutorna sammanfattas de synpunkter som svarar på frågan om hur 
Hamnplan upplevs idag. Ordmolnet beskriver förekomsten av framförda 
synpunkter. Ju större ord, ju mer frekvent har synpunkten framförts.

HAMNPLAN IDAG

Trist och tråkig
Bra med parkering

Synd med parkering

Bra för båtfolk

Fina blommor och bordBra som den är

Bra
Bortglömd och provisorisorisk

Behov av parkering

Behov av parkering båtklubb

Behov av parkering husbil

Behov av parkering i bakre delen
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Tråkig 
Tråkig uts ikt 
Inte jätterol ig 
Tråkigt 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Parker ing båtägare

Behov av parker ing  

Br ist  parker ing långt id

För l i te parker ing

Parker ing behövs 

Parker ing behövs 

Parker ing behövs 

Behov av parker ing 

Bra med parker ing 

Parker ing behövs 

Bra med parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Bra med parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Bra med parker ing 

Bra med parker ing 

Bra med parker ing 

Bra med parker ing husbi l

Bra med parker ing 

Parker ing för boende, gäst ,  tur ist

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing husbi l

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing båtklubb

Behov av parker ing 

Behov av parker ing gäster

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av effekt iv  parker ing 

Behål l  parker ing 

Behål l  parker ing 

Behov av parker ing båtklubb

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing i  bakre del

Behov av parker ing i  bakre del

Behov av parker ing i  bakre del

Behov av snygg parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing 

Behov av parker ing

Bra funkt ion 

Funkt ionel l

Gästhamn bra 

Bra med parker ing 

Bra med parker ing 

Gamla varvet bättre

Bra med parker ing 

Bra gäster  och båtägare 

Bra med parker ing 

Synd att  f in yta är  P

Parker ingen stör bi lden 

Fordon ska inte vara parkerade på första parkett 

Tycker inte om att  a l l t  är  parker ing

Ta bort /minska parker ingarna

Nischad parker ing för husbi lar 

Dål igt  utnytt jad yta

Dål igt  under lag tort  v id damm och ler igt  v id regn

Tydl iggör parker ingsplatser

Dål igt  med grus

Grus dammar på närboende 

Önskar stenläggning, e j  asfa l t 

Kladdigt under lag 

Betongsuggor kan få trev l igare utseende

Snygga t i l l
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I rutorna beskrivs de synpunkter som rör Hamnplanens framtida funktion, 
användning och utseende. Ordmolnet beskriver förekomsten av framförda 
synpunkter. Ju större ord, ju mer frekvent har synpunkten framförts.

HAMPLANENS FRAMTIDA FUNKTION OCH 
UTSEENDE

Aktivitets och mötesplats

Torghandel

Hamnbodar

Kultur

Mer växtlighet

Lägg stenbeläggning
Asfaltera

Ta bort taggtrådsstängsel

Bättre sophantering

Mer belysningSnygga till

parkering husbilParkering båtklubb

Parkering
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Parker ing 

Parker ing med blommor i  mitten  

Parker ing 

Parker ing 

Parker ing 

Parker ing 

Parker ing 

Parker ing 

Parker ing 

Parker ing 

Parker ing 

Parker ing 

Parker ing 

Parker ing husbi l

Parker ing 

Parker ing husbi l

Parker ing 

Parker ing 

Parker ing båtklubb

Grat is  parker ing

Parker ing

Snyggare parker ing

Parker ing

Lite parker ing

Parker ing husbi l

Parker ing 

Parker ing 

Parker ing 

Parker ing 

Parker ing 

Parker ing 

Parker ing cykel

Parker ing 

Parker ing 

Parker ing Torghandel 

Hamnbodar

Torghandel 

Hamnbodar 

Hamnbodar 

Torghandel 

Backluckeloppis

Torghandel 

Hamnbodar 

Torghandel 

Torghandel 

F iskebodar

Torghandel 

Torghandel 

F iskebodar 

Torghandel 

Torghandel 

Torg

Sjöbodar 

Utomhusscen

Träffpunkt 

S i t tbänkar 

Blandning park,  parker ing,  but ik och restaurang

Umgås

Njuta av uts ikt 

Evenemang t .ex.  b lomsterutstä l ln ing

Fys isk akt iv i tet  t .ex.  padeltennis 

Utstä l ln ing

Naturupplevelser  t .ex.  fågelskådning, 

undervattensskådning 

Musikevenemang t .ex.  a l l sång i  hamnen 

F ika

Musikevenemang 

Teater,  konsert

Strandstädarakt iv i teter

Musik

Event

Sittytor för picknick 

Lekplats 

Lekplats  med tema Elsa Beskov 

S i t tp latser 

Basket plan 

Jol leklubb, kanotklubb, vattenverksamhet 

Mötesplats 

Minigolf ,  lekplats ,  boulebana 

Akt iv i tetsplats 

Gr i l lp lats 

Levande torg 

F lex ibelt  torg 

Vinterbad och bastu 

Scen 

Bänkbord bygg t i l l  bef int l iga bänkar

Fr i t idsgård

Bättre sophanter ing

Aktivitets och mötesplats

Lägg stenbeläggning
parkering husbil
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Töm soptunnor 

Papperskorgar 

Sophanter ing för båtgäster

F lytta gång- och cykelvägen så går längs med trädäck 

Hantera gång- och cykeltraf iken 

Mer blommor 

Träd 

Park runt parker ing

Blommor 

P lanter ing i  urnor

Grönt 

Stora krukor med blommor 

P lanter ing 

Växt l ighet vanl igh förekomsten 

Trädgård

Träd

Växter 

Blompottor

Växt l ighet 

Blomster lådor som rumsdelare 

P lanter ing 

Blommor 

Grönt

Rosenträdgård

Planter ing 

Grönområde

T i l l för  växt l ighet som avski l jare mel lan funkt ioner 

Grönska

Blommor och träd 

Snygga t i l l  med bord och blommor 

Mer blommor,  buskar och bord  

Parkl iknande karaktär 

Bord och bänkar

Asfaltera 

Stenbeläggning 

Asfaltera 

Kul lersten 

Asfaltera 

Asfaltera 

Asfaltera 

Stenbeläggning 

Ramp för s jösättning 

Båtvarv

Ramp för s jösättning

Asfaltera 

Kul lersten framför asfa l t 

Stenbeläggning 

Gatsten 

Grus och gräs

Plattor 

Gatsten 

Stenbeläggning 

Hård yta inte asfa l t 

B landning plattor och trä 

Kul lersten 

Asfaltera 

Marksten

Kul lersten 

Marksten

Gatsten 

Stensättning 

Marksten e j  asfa l t 

Asfa l tera 

Asfaltera 

Asfaltera 

Asfaltera 

Asfaltera e l ler  stenbelägg

Asfaltera 

Asfaltera 

Gatsten

Ta bort  taggtrådsstaketet 

Ta bort  taggtrådsstaketet 

Ta bort  ogräs 

Iordningsstä l l  grusvägen

Snygga t i l l  buskarna 

Ta bort  stängsel 

Snygga t i l l  v id Varsvgränd

Ta bort  stängsel 

Sätt  en låg häck

Kan bl i  mysigare

Behov av uppsnyggning av platsen 

behov av uppfräschning

Belysning 

Belys 

Belysning
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Ramp för s jösättning

Asfaltera 

Kul lersten framför asfa l t 

Stenbeläggning 

Gatsten 

Grus och gräs

Plattor 

Gatsten 

Stenbeläggning 

Hård yta inte asfa l t 

B landning plattor och trä 

Kul lersten 

Asfaltera 

Marksten

Kul lersten 

Marksten

Gatsten 

Stensättning 

Marksten e j  asfa l t 

Asfa l tera 

Asfaltera 

Asfaltera 

Asfaltera 

Asfaltera e l ler  stenbelägg

Asfaltera 

Asfaltera 

Gatsten

Ta bort  taggtrådsstaketet 

Ta bort  taggtrådsstaketet 

Ta bort  ogräs 

Iordningsstä l l  grusvägen

Snygga t i l l  buskarna 

Ta bort  stängsel 

Snygga t i l l  v id Varsvgränd

Ta bort  stängsel 

Sätt  en låg häck

Kan bl i  mysigare

Behov av uppsnyggning av platsen 

behov av uppfräschning

Belysning 

Belys 

Belysning

Bodar

Sjöbodar

Sjöbodar

Små s jöbodar

Små s jöbodar

L i ten byggnad fa luröd i  st i l  m Hamngatan

Sjöbodar 

Små hus/bodar

Små bodar 

Mindre s jöbodar 

Små s jöbodar med ol ika utbud

Sjöbodar

Max ett  p lan 

E j  f lervåningshus 

S jöbod

Sjöbod

Behål l  p i t toreska känsla

Vi l l  inte se byggnad

Ingen byggnad 

bygg inget mer

Ingen byggnad

Ingen byggnad 

Ingen byggnad 

F inns inget behov 

Byggnad behövs inte 

Ingen byggnad

Inget hus

Inget hus 

Inga glashus

Inte skymma uts ikten 

Inget hus 

Inga glashus

Inte skymma uts ikten 

Låt oss s l ippa stor hög byggnad 

Behöver inget bygge 

Inget nytt  hus 

Ingen byggnad m utstä l ln ing e l  restaurang

Vi l l  inte ha någon stor byggnad

Inte stor byggnad 

Parker ing på tak 

Användas året  om 

Småskal igt 

En våning

EVENTUELL BYGGNAD PÅ HAMNPLAN
I rutorna sammanfattas de synpunkter som svarar på frågan om 
uppförandet av en eventuell byggnad och dess utformning på Hamnplan. 
Ordmolnet beskriver förekomsten av framförda synpunkter. Ju större ord, 
ju mer frekvent har synpunkten framförts.

Ingen byggnad
Sjöbodar

Max en våning
Inte skymma sikten

Inte glashus
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EVENTUELL BYGGNADS FUNKTION
I rutorna sammanfattas de synpunkter som svarar på frågan om vad en 
eventuell byggnad på Hamnplan skulle innehålla. Ordmolnet beskriver 
förekomsten av framförda synpunkter. Ju större ord, ju mer frekvent har 
synpunkten framförts.

Restaurang
Café

Mindre butiker
Inte restaurang

Konsthall

Idrott och hälsa

Information om kommunen

Torghandel

Service för båtgäster
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Sjömack, tömning latr in

WC, dusch

Sjömack

Serv ice båtgäster 

Serv ice båtgäster 

Varv

Mindre serv iceanläggning för båtfolk

Serv ice båtgäster 

Serv ice båtgäster 

Serv ice båtgäster 

Serv ice båtgäster 

Serv ice båtgäster 

S jömack

Serv ice båtgäster 

Serv ice båtgäster 

Båt l iv 

Serv ice båtgäster 

Serv ice båtgäster 

Serv ice båtgäster 

WC, dusch båtgäster

Husbi lsserv ice  

WC, dusch, tvättstuga, året  om 

Serv ice båtgäster 

WC

Båtklubb

Restaurang 

Hamnfest iva l  t ivol istämning

Restauranger

Restaurang

Restaurang 

Café

Restaurang

Fin hamnrestaurang

Restaurang 

Restaurang 

Restaurang 

Restaurang 

Restaurang 

Restaurang 

Restaurang 

Café

Restaurang 

Restaurang 

Bager i 

Restaurang 

Restaurang 

Restaurang 

Restaurang 

Restaurang 

Restaurang 

Bager i 

Restaurang, café

Restaurang, glasskiosk,  affär 

Restaurang, verksamhet 

Café,  brödbod, restaurang

Kiosk 

F lytta Våff lan t i l l  hamnplanen 

Restaurang, café 

Kiosk 

Restaurang 

Restaurang

Teater

Konsthal l

Konsthal l

Utstä l ln ing 

Keramiker

Uppträdanden

Bodar

Sjöbodar säsongsförsäl jn ing 

But iker 

Mindre serv icebyggnad

Handel  av ol ika s lag 

S jöbodar 

Små s jöbodar med ol ika utbud

Små s jöbodar med ol ika utbud

Enklare torghandel  närmast kaj 

But iker för tur ister 

Låga hus med kafé,  but ik

Glasskiosk,  cykeluthyrning, pop up-store, 

kajakuthyrning

Marknadsstånd sommar 

Affär

Utv idga båtklubbens lokal

Utöka båtklubbens hus för båtresenärer

Infolokal  om Sigtuna 

Serv ice 

Kommunal  verksamhet

Spa

Padelbanor,  röre lse

Toalett  a l lmänhet

Restaurang
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OÖNSKADE FUNKTIONER OCH INSPIRATION
I rutorna sammanfattas de synpunkter som rör funktioner som inte 
efterfrågas samt exempel på platser som kan användas som inspiration 
vid utvecklingen av Hamnplan

Restauranger 

Byggnad 

Låt det f innas ett  tomrum

Restauranger 

Al l t  f inns på gångavstånd

Bra som det är 

F inns redan restauranger 

Byggnad passar inte in 

Ingen byggnad behövs

Restauranger,  caféer,  f r i sörer,  mäklare

Restauranger

Handel

Torg,  handel 

Handel 

Restaurang 

Restaurang

Strängnäs 

Aker brygga Oslo

Nynäshamn 

Trosa

Vaxholm 

Enköping
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Dialogen som utfördes mellan 16 augusti till 14 september har 
kompletterats med synpunkter från ungdomar på högstadieskolor eftersom 
få ungdomar svarade på enkäten. Synpunkter har hittills samlats in från 
elever på Sankts Olofs skola i Sigtuna.

KOMPLETTERANDE 
DIALOG MED UNGDOMAR

På följande sidor framgår ungdomarnas tankar och idéer kring utvecklingen 
av Hamnplan. Observera att sammanställningen inte består av direkta citat 
från ungdomarna, utan svaren har delats upp och kortats ned för att kunna 
kategoriseras och inventeras.

02
Resultatet av diskussionen med ungdomar på Sankt Olofs skolan. I bilden ses funktioner samt dess placering på Hamnplan.
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Övergripande tankar och idéer kring Hamnplans 
utveckling
Någonstans att vara  
Trygghet för alla 

Önskemål kring Hamnplans framtida användning 
Skatepark

Basketplan 

Multisportplan med fotboll, basket, skridskor på vintern  

Utomhuspool

Stor schackplan 

Utkikstorn/Spaningsplats mot Mälaren 

Laddplatser

Lekplats för yngre barn 

Nöjespark 

SYNPUNKTER FRÅN SANKT OLOFS SKOLA
Kommunen träffade två elevrepresentanter och tre vuxenrepresentanter 
från Sankt Olofs skolans elevråd. Eleverna hade pratat med sina 
klasskamrater innan mötet och framförde även deras synpunkter.

Efterfrågan av funktioner som skulle kunna inrymmas i en 
eventuell byggnad på hamnplanen

Fritidsgård (möjlighet att låna t.ex. fotboll och brädspel) 

Arkadhall (spelhall)

Mindre restaurang, café eller affär

Byggnaden kan innehålla flera av funktioner ovan 

Byggnaderna bör placeras längre bak i området så att man inte skymmer utsikten
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Önskemål kring Hamnplans framtida utseende 
Torgaktigt

Lite grönt

Växter i kruka

Öar av växter med bänk runt om 

Äppelträd eller annat fruktträd  

Fina bänkar med regnskydd

Upplyst 

Julbelysning runt byggnader och träd

Blandad markbeläggning t.ex. gräs, asfalt och stenbeläggning 

Cykelställ väster och öster om området 


