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Mätning av upplevelser i Alvik
Enkätundersökning inför programarbete i Alvik, juni-augusti 2014

Som en del av programarbetet för utveckling av Alvik har Stockholms 
stad genomfört en medborgarundersökning med hjälp av en enkät. 
Resultatet av enkäten är ett av flera underlag för det kommande 
programförslaget.

Enkäten fungerar som en tidig dialog med medborgare och företag. 
Metoden går ut på att samla in kunskap om stadsmiljön genom att 
fråga människor som använder den om deras upplevelser.
Medborgarnas upplevelser mäts utifrån ett antal för området 
karaktäristiska miljöer och ger en systematisk beskrivning och 
värdering av stadsmiljöerna. 

Stadsbyggnadskontoret



Avgränsat område i Alvik



Mätning av upplevelsevärden på 16 platser med Meerci™



1. Platsen framför Alviks Måleri och Kulturhus
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1. Platsen framför Alviks Måleri och Kulturhus



Positiva fysiska faktorer
Fin park, grön lunga.
Harmoniskt och lugnt.
Vackra gamla hus.
Blir glad av skulpturen.

Negativa fysiska faktorer
Dålig skötsel, smuts och skräp.
Synd att kulturhuset inte når fram
till gatan.
Oklart vad platsen har för syfte.
Denna gräsplätt syns inte eftersom
den ligger bakom en korvkiosk, 
väg samt tvärbanespår. På bilden ser
den riktigt inbjudande ut.
Mycket trafik nära parken.
Parken är otillgänglig, den är för liten
för att vara ett mål i sig och man passerar
den inte naturligt.
Medborgarhuset är en "död" byggnad.
Bakgårdskänsla .
Otäck plats sent på kvällen.
Trist och dålig belysning.

Positiva användningar
Platsen har potential
Har varit på mycket roligt i medborgarhuset
Dans i medborgarhuset
Sitta på bänk i parken

Negativa användningar
Högljudd musik till sent på natten i Kulturhuset
Död plats utan liv trots läge.
Bara en passage
Kulturhuset känns sunkigt
Svårt att förstå hur platsen ska användas
Parkering helt tom på natten – dåligt utnyttjad
Mark.
Här fanns tidigare bibliotek (kulturhuset) och
Biograf (Alviks måleri).

1. Platsen framför Alviks Måleri och Kulturhus



2. Alviks torg
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2. Alviks torg

% av totala antalet deltagare



Positiva fysiska faktorer
Bra service för äldre.
God arkitektur.
Trevlig arkad.
Snyggt och välskött.
Fina inslag i miljön med blomkrukor.

Negativa fysiska faktorer
För lite service för unga.
Trångt och för mycket bil- o busstrafik.
Busshållplatsen bör flyttas till gatan.
Tråkiga tegelfasader.
Fula hårdgjorda ytor (mycket asfalt).
Stenökenkänsla – Skräpigt.
Stor SALK hall med  industrikänsla.
Grönska, blommor och trivsel saknas.
Avgaser från bussar.
Hiskelig skyskrapa längst fram till vänster.
Svårt att komma till Tranebergshållet.
Fult kombinerad färgsättning med de olika
materialen i fasaderna.
Riv gröna huset.

Positiva användningar
Lugnt torg med bra utbud i några små butiker.
Känner igen många ansikten – trivsamt.
Goda kollektivtrafikförbindelser.
Outnyttjad potential på platsen.
SALKhallen är fräsch.

Negativa användningar
Behövs fler mysiga caféer och restauranger.
Parkering och bussar på det som ska vara torg.
Ingen plats för fotgängare och cykelparkeringar.
Stökig och stressig plats.
Torghandel behövs.
Vissa butiker saknas.
Borde vara gågata ända ned till stranden.
Stökiga människor på torget kvällstid.

2. Alviks torg



3. Företagsparken norr om Gustavslundsvägen
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3. Företagsparken norr om Gustavslundsvägen

% av totala antalet deltagare



Positiva fysiska faktorer
Vackra planteringar och träd.
Exemplarisk skötsel av grönytan.
Blommor som luktar gott.
Snyggt hus, bra arkitektur.
Vacker skulptur.

Negativa fysiska faktorer
Tråkiga hus, fullständigt gräsligt.
Stela hus, som en kuliss.
Fula färger och materialval.
Huset ser stängt och kyligt ut .
Saknar bänkar att sitta på.
Borde hänga ihop bättre med Alviks torg.
Hundovänlig skylt.

Positiva användningar
Anläggningen (kontorshus och park) ger ett
internationellt intryck

Negativa användningar
Kontorshus som är stängt för allmänheten.
Dött på helgerna.
Plats man passerar.
Känns som en privat plats – ingen har picknick här.
Kunde finnas byggnad mot gatan med liv
i bottenvåning.
Öldrickande klientel kvällstid.

3. Företagsparken norr om Gustavslundsvägen



4. Alviks strand företagsområde
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4. Alviks strand företagsområde

% av totala antalet deltagare



Positiva fysiska faktorer
Blommor på sommaren.
Julgran till jul.
Intressanta skulpturer.
Fina bänkar.
Välskött och rent.
Trevlig arkitektur.
Inspirerande lyckad arkitektur. 
Smälter in i miljön.

Negativa fysiska faktorer
Fula hus.
Stenöken.
Husen vänder gatan ryggen – man känner
sig ovälkommen.
Tråkig arkitektur.
Stort komplex som dör på kvällen.
Folk går vilse i området.
Alviks torn förstör promenaden vid stranden.
Finns ingen tillgänglighet för barnvagn
och rullstol från Alviks strand till
tvärbanans hållplats.

Positiva användningar
Promenad med hunden.

Negativa användningar
Stängt och privat
Dött när kontoren stängt på kvällar och helger.
Kontorsarbetande parkerar många bilar I
området.
Slöseri med kontor på värdefull mark nära vattnet.
Varför har man inte blandat in bostäder?
Aldrig folk ute på gårdarna.
Borde byggas om till bostäder, caféer och pubar.
Ödslig p-plats på kvällen.
Otäckt att gå på kvällar och helger.

4. Alviks strand företagsområde



5. Alviks strandpromenad
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5. Alviks strandpromenad

% av totala antalet deltagare



Positiva fysiska faktorer
Mysig strandpromenad nära vattnet.
Vacker och trevlig placering.
En riktig pärla, lummig och fin.
Bra löparspår.
Nyplanterat magnolia träd. 
Änder.
Vacker utsikt över Stockholms siluett.

Negativa fysiska faktorer
Skräpigt.
Leder inte till någon målpunkt.
Dålig belysning.
Dåligt underhåll.
För små papperskorgar.
Sly behöver röjas mot vattnet.
Trångt för löpare och promenerande.
Alviks torn förstör känslan.
För många skrikande måsar.
Strindberg skulpturen tyvärr malplacerad.

Positiva användningar
Sjönära promenader.
Promenader och bad med hunden.
Se alla företagare sitta i gräset eller på en 
bänk och äta lunch.
Startar promenaden på isen här på vintern.
Inga cyklister.
Springer (löptränar)  ofta här och njuter.
Kasta sten i vattnet och plocka pinnar med
sonen (5 år).

Negativa användningar
Behövs caféer eller restauranger.
Papperskorgar töms för sällan.
Närheten till dött företagsområde förstör
Njutningen.
Konstig båt vid stranden (busliv). 

5. Alviks strandpromenad



6. Tranebergs strand
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6. Tranebergs strand

% av totala antalet deltagare



Positiva fysiska faktorer
Vågornas rogivande ljud.
Fin utsikt över vattnet.
Vackraste vyn över hela Stockholm.
Inga bilar.
Båtklubb.
Fin arkitektur och natur.

Negativa fysiska faktorer
För mycket tråkig betong, sten och asfalt.
För lite gröna växter.
För mycket buller från trafiken.
Tråkiga tegelfasader.
Enformig arkitektur.
Trist och stelt staket mellan gångväg
och vatten.
Husen ligger tätt.
Dålig kontakt mellan kaj och vatten. 

Positiva användningar
Bra med bostadshus nära vattnet.
Sitta på en bänk eller på bryggan.
Badmöjligheter från badstegar.
Skridskoåkande på vintern.
Sitta i vårsolen och sola på sofforna.
Kanotpaddling.
Tryggt att gå även kvällstid pga bostäder nära.

Negativa användningar
Restauranger, caféer eller annan verksamhet
behövs i bottenvåningarna.
Badplats saknas.
Kaj med båtplatser saknas.
Obefolkat.
Saknas bra lekplatser för barn.
Lite för privat nära någons fönster.

6. Tranebergs strand



7. Skogsparti bakom Tranebergs strand 
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7. Skogsparti bakom Tranebergs strand 

% av totala antalet deltagare



Positiva fysiska faktorer
Fin skogsväg.
Vackert på våren med vitsippor.
Skydd för bostäder mot trafiken.
Rikt fågelliv.
Rådjur.

Negativa fysiska faktorer
Halkigt på vintern i mycket brant backe.
Dålig belysning.
Dålig skötsel.
Skräpigt.
Bullrigt.
Slyigt grönområde, igenväxt.
Ligger för nära Tranebergsbron för
Rekreation.
Otroligt bullrigt.
Ligger helt avsides från naturliga gångstråk.
Inklämt mellan väg och hus.
Saknas bänkar.

Positiva användningar
Promenader med hunden.
Kul för barn i skogen.
Bra motionsstråk (brant backe).
Använder ofta som genväg till Alviks centrum.

Negativa användningar
Otrygg plats – går hellre längs stranden.
Går inte där när det är mörkt. 
Olyckor med cyklister som kör fort nedför backen.

7. Skogsparti bakom Tranebergs strand 



8. Tranebergsparken
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8. Tranebergsparken

% av totala antalet deltagare



Positiva fysiska faktorer
Ovärderlig plats i området, själva "hjärtat”.
En historisk plats, äldre kan berätta.  
Lugn uppgång från tunnelbanan.
Torgvibbar med fin gatustensanvändning.
Vackra uppväxta träd där som
måste bevaras.
Trädet och bänken jättefint. 
Fina gatstenar.
Kvällssol.
Utsikt.
Bergsknallar.

Negativa fysiska faktorer
Uppgången från tunnelbanan mörk och
otäck på kvällstid.
Skummisar.
Ljudet från vägen och tunnelbanan är
väldigt högt.
Skräpigt och dåligt underhåll.
Dålig belysning.
Täta buskage.
Klotter på husen (tas inte bort).

Positiva användningar
Här träffas och vistas barnfamiljer, barn, 
ungdomar och vuxna tillsammans.
Kommer hem.
Vardagsglädje till och från T-bana.

Negativa användningar
Stressar till arbetet.
En plats man passerar.
Hundar badar i plaskdammen.
Tillhåll för missbrukare och supande tonåringar.
Otäcka händelser (våldtäkt).
Män står och kissar.
Behövs ett café.

8. Tranebergsparken



9. Vidängsvägen – passage under Drottningholmsvägen
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9. Vidängsvägen – passage under Drottningholmsvägen

% av totala antalet deltagare



Positiva fysiska faktorer
Lånecyklar.
Viktig knutpunkt mellan Alvik och Traneberg.
Bra med T-bana och Tvärbana.

Negativa fysiska faktorer
Smutsigt.
Dåligt anpassat för gång- och cykeltrafik.
Mycket smal trottoar.
Mörkt, dålig belysning.
Bilar som kör fort.
Enda upphämtningsplatsen vid kollektiv-
Trafikknuten.
Dålig placering av lånecyklar.
Otroligt fult.
Hemsk luft.
Krånglig plats för tvärbanan.
Fruktansvärd plats.
Bullrigt.
Saknar färg och konstnärlig utsmyckning.
Trottoar saknar räcke mot trafiken.
Stora vattenpölar.

Positiva användningar
Gyttrigt med puls.

Negativa användningar
Jättejobbigt att gå här med små barn.
Folk stannar med bilar längs kantstenen.
Påträngande personer.
Duvor häckar i taket och bajsar på trottoaren.
Barnvagnar kan inte mötas under bron.
Folk springer trafikfarligt över vägen.
Som bilist möter jag bilar i för hög hastighet.
Trafikstockning (hämtar/lämnar vid T-banan).
Måste jag gå här?
Usch usch usch.
Undrar om människor förstår hur man 
påverkas av miljön?

9. Vidängsvägen – passage under Drottningholmsvägen



10. Tranebergsplan
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10. Tranebergsplan

% av totala antalet deltagare



Positiva fysiska faktorer
MVC och Vårdcentral.
Apotek.
Förskola.
Pub (klassisk sylta).
Småstadskänsla.
Träd (frukt och popplar).
40-tals hus, ljus och lugn miljö.

Negativa fysiska faktorer
Smutsigt.
Massor av genomfartstrafik som inte
behöver finnas just här.
Enbart anpassat för bilar.
Mycket parkeringsplatser.
Tråkigt glest dött på folk.
Otroligt skräpigt.
Dålig skötsel.
Otydlig trafiklösning.
Saknar identitet.
Sjukt tråkigt – skapa känsla!

Positiva användningar
Känns som man kommit till en liten hemtrevlig by.

Negativa användningar
Behövs café.
Här fanns tidigare ett liv, platsen har stannat upp.
Folk korsar gatan trafikfarligt, övergångsställe
felplacerat.
Förr fanns en mataffär här.
Skolpolisen borttagen.
Alviksskolans elever köper godis i tobakskiosken.
Nedsågade körsbärsträd.
Fortkörning.

10. Tranebergsplan



11. Park och skogsparti öster om Alviks skola
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11. Park och skogsparti öster om Alviks skola

% av totala antalet deltagare



Positiva fysiska faktorer
Grön lunga som bör sparas.
Fotbollsplan.
Natur med berghällar.
Fantastiska ekar.

Negativa fysiska faktorer
Dånar från spårvägshallen.
Stora grenar kan ramla från träd.

Positiva användningar
Pulkaåkning.
Lekande barn.
Sitter och solar.
Hundpromenader.
Fotbollsspel. 
Brännboll.
Skolbarnens lek- och sportområde.

Negativa användningar
Undanskymd plats.

11. Park och skogsparti öster om Alviks skola



12. Ulvsundaplan
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12. Ulvsundaplan

% av totala antalet deltagare



Positiva fysiska faktorer
Bebyggelsemönstret signalerar att en tät
blandstad finns inom räckhåll.
Grönt av växtlighet.
Bra cykelbanor.
Vacker skola på berget.

Negativa fysiska faktorer
Massor av trafik, hemsk boendemiljö.
Trafikkaos för bilister gående och cyklister.
För biltrafiken räcker en vanlig
Femvägskorsning.
Gör om resten till en torgplats.
Buller, luftföroreningar, arga bilister. 
Rödljus. 
Märklig trafiklösning (varken korsning eller
rondell). 
Tunnelbanan “skriker” (gnisslar) i svängen
innan Stora Mossen.
Dåligt underhåll av vägmålning
(filmarkeringar borta).
Vedervärdig trafikplats.
Ful T-baneingång.

Positiva användningar
Hämta kinamat.

Negativa användningar
Ingen stannar och utnyttjar servicelängs
vägen.
Det tutas och stressas.
Risk för gående att bli överkörda.
Inget flyt i trafiken p g a rödljus.
Läskigt att gå med barnen.
Dålig hänsyn av bilister mot fotgängare.
Farliga situationer där fotgängare
korsar cykelbana. 
Bilister kör mot rött.
Bilister kör i flera filer samtidigt.
Fortkörning.
Tre övergångsställen till tunnelbanan.
Lång väntetid vid rödljus för gående.

12. Ulvsundaplan



13. Timmerfallet



Spännande

Trivsamt

Tryggt

Otryggt

Otrivsamt

Tråkigt

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Intresserad

Upplivad

Glad

Inspirerad

Stimulerad

Harmonisk

Trygg

Lugn

Avslappnad

Ointresserad

Uttråkad

Nedstämd

Irriterad

Frustrerad

Uppretad

Stressad

Oroad

Rädd

13. Timmerfallet

% av totala antalet deltagare



Positiva fysiska faktorer
Mysig, lugn skogsstig. 
Spännande. Känns vilt.
Grön lunga - måste sparas.
Finns fin utsiktsplats.
Bidrar till biologisk mångfald.

Negativa fysiska faktorer
Dålig belysning.
Trafikstört.
Område i skymundan.

Positiva användningar
Vacker promenadsträcka. 
Trevligt joggingstråk.
Nyfiken på området – visste inte det fanns.
Hundpromenader.

Negativa användningar

13. Timmerfallet



14. Alviksvägen
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14. Alviksvägen

% av totala antalet deltagare



Positiva fysiska faktorer
Trevlig gata med vackra hus. 
Bra med återvinning i området.
Vacker allé.
Småstadskänsla (måste behållas).
Gatan känns mysig från andra hållet
(infarten från Drottningholmsvägen).

Negativa fysiska faktorer
Trafikkaos i rusning.
För mycket genomfartstrafik.
Dåligt placerad återvinningsstation.
Sopberg vid återvinningsstationen.
Onödig dubbelväg.
Dåligt utvecklad stadsgata.
Buller och luftföroreningar.
Soplukt på sommaren.
Saknar träd på mittrefugen.
Trist bensinsation och verkstad på
vänster sida.
Dålig planering för gångtrafikanter.
Dåliga cykelbanor (för smal).

Positiva användningar

Negativa användningar
En plats att passera.
Bilköande.
Saknar lokaler i bottenvåningar.

14. Alviksvägen



15. Alviksplan
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15. Alviksplan

% av totala antalet deltagare



Positiva fysiska faktorer
kullen i mitten är riktigt vacker
på våren med sina blommor
Rondellhindret är dock mycket prydsamt
och smart konstruerat

Negativa fysiska faktorer
Smustigt
Bullrigt
Trafikkaos
Ej tillfredställande trafiklösning
Ett trafikmonster
Ingen känsla för människor och närmiljö
Lite bättre än Ulvsundaplan

Positiva användningar
Cykelbanan fungerar bra 

Negativa användningar
Har sett bilar köra i fel färdriktning
Biografen är borta
Farligt med alla cyklister
Svårt att röra sig till fots
Sitta i bilkö
Passerar enbart med bil, aldrig till fots, otrivsam plats 

15. Alviksplan



16. Skogsparti bakom Alvik strands företagsområde
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16. Skogsparti bakom Alvik strands företagsområde

% av totala antalet deltagare



Positiva fysiska faktorer
Ett litet grönområde värt att bevara
som det är.
Fina ekar och många andra vackra träd.
Grön lunga – skydd mot buller.
Svamp och vilda blommor.
Rävar, grävlingar, rådjur.
Fågelsång.

Negativa fysiska faktorer
Spöklik oinspirande gångväg och skogsparti.
Skräpigt.
Störande flygbuller.
Ljud från tung trafik.
Mörkt på kvällar.
Papperskorgar töms inte.
Dålig uppfart för cykelbanan till
Stora Essingen .
Svårt att komma fram med barnvagn från
tvärbanan till vattnet.

Positiva användningar
Perfekt för hundpromenaden.
Sköna skogspromenader.
Används av förskolebarn runtomkring.
Pulkabacke.
Fint stråk för löpning.

Negativa användningar
Otryggt på grund av att få använder området.
Orolig för överfall.
Tillhåll för alkoholister.

16. Skogsparti bakom Alvik strands företagsområde



0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

KOLLEKTIVTRAFIK; utbud av bussar och tunnelbana
VATTEN; i konstarrangemang eller i naturen

VEGETATION; inslag av natur, park, träd och annan grönska
UTBLICKAR; öppenhet och utsikt

OFFENTLIG SERVICE; skolor, bibliotek, sjukvård osv.
GÅNGSTRÅK; placering och utformning

DJURLIV; till exempel fåglar
LJUS; dagsljus och belysning

HISTORIA; den historiska betydelsen av hus och platser
BLANDNING; variation av boendeformer och verksamheter

SAMMANHANG; anpassning mellan nytt och gammalt
FÄRG; harmonier och kontraster

KOMMERSIELL SERVICE; butiker och affärer
ÅRSTIDER; anpassning av platser för vinter, vår, sommar och höst

ORDNING; stadsmönster av gator och kvarter
ARKITEKTUR; byggnadskonst

SKALA; storlek och proportion på byggnader
ALLMÄN SKÖTSEL; skötsel och underhåll av gator och platser

HÄNDELSER; mänskliga möten och möjligheter till egna aktiviteter
MATERIAL; i byggnader och markbeläggningar

MÖBLERING; sittplatser, papperskorgar och cykelställ
VARIATION; kontraster i den arkitektoniska utformningen

CYKELSTRÅK; placering och utformning
RUMSKÄNSLA; rumsbildande utformning

MIKROKLIMAT; väderförhållanden som lä, sol, vind och regnskydd.
KONST; skulptur och installationer

VERKSAMHETER; arbetsplatser
GRÄNSER; mellan privata och offentliga områden

SKYLTNING; reklam, gatupratare, informationsskyltar och vägskyltar
TILLGÄNGLIGHET; för rörelsehindrade och öppethållande

BYGGNADSARBETEN, ordning och information
MILJÖKVALITET; upplevelse av föroreningar i luft, vatten samt buller

CYKELPARKERING; placering, utformning och storlek
PARKERING; bilar

TRAFIKRÖRELSER; bilar, bussar och cyklar

Negativ (%)

0 (%)

Positiv (%)

Faktorer som påverkar helhetsintrycket av området



• KOLLEKTIVTRAFIK; utbud av bussar och tunnelbana
• VATTEN; i konstarrangemang eller i naturen
• VEGETATION; inslag av natur, park, träd och annan grönska
• UTBLICKAR; öppenhet och utsikt
• OFFENTLIG SERVICE; skolor, bibliotek, sjukvård osv. 
• GÅNGSTRÅK; placering och utformning
• DJURLIV; till exempel fåglar
• LJUS; dagsljus och belysning
• HISTORIA; den historiska betydelsen av hus och platser
• BLANDNING; variation av boendeformer och verksamheter
• SAMMANHANG; anpassning mellan nytt och gammalt
• FÄRG; harmonier och kontraster
• KOMMERSIELL SERVICE; butiker och affärer

Kvalitetsfaktorer att värna om
(enligt 40 % eller fler av deltagarna)



• TRAFIKRÖRELSER; bilar, bussar och cyklar
• PARKERING; bilar
• MILJÖKVALITET;upplevelse av föroreningar i luft, vatten samt buller
• ALLMÄN SKÖTSEL; skötsel och underhåll av gator och platser
• KOMMERSIELL SERVICE; butiker och affärer
• BYGGNADSARBETEN, ordning och information 
• MÖBLERING; sittplatser, papperskorgar och cykelställ
• SKALA; storlek och proportion på byggnader
• ORDNING; stadsmönster av gator och kvarter
• HÄNDELSER; mänskliga möten och möjligheter till egna aktiviteter
• VARIATION; kontraster i den arkitektoniska utformningen

Brister att åtgärda
(enligt 20% eller fler av deltagarna)



• Saknas genomtänkt infrastruktur och plan för alla olika trafikslag. Boendeparkeringar saknas. 
Trafiksituationen kring Ulvsundaplan är under all kritik. 

• Åtgärda buller från trafiken på bl a Drottningholmsvägen. Tysta platser saknas.
• Bygg badstrand nedanför nya höghuset. Bättre badmöjligheter.
• Torg med uteserveringar, mer service t ex bageri. Torghandel. Fler livsmedelsbutiker.
• Utveckla sammanhängande gång- och cykelstråk som kopplar ihop områden på båda sidor om

Drottningholmsvägen. 
• Utveckla strandpromenaden med fler sittmöjligheter, bad med mera.
• En rastgård för hundar skulle vara toppen vid skogen.
• Bygg fler hyresrätter och små lägenheter.
• Behåll grönområderna. Spara skogen.
• Tänk på att bygga skolor i takt med bostäder. Skolor ska ha tillgång till skog och grönområden.
• Träningsmöjligheter för äldre. Utegym vid stranden. Fler lekplatser.
• Utveckla Tranebergstorg som är eftersatt och skulle kunna vara något mer än enbart en parkeringsplats. 
• Städning och renhållning är eftersatt. Borde vara rökförbud på hållplatser.
• Utveckla kollektivtrafik - tunnelbana, buss, tvärbana, spårväg. Skapa fler båtförbindelser.
• Skapa stadsliv och riktiga kvarter. Alvik har ett bra läge, börjades bygga som stad men blev sedan tråkig

förort med tiden. Upprätthålla småstadskänslan trots närheten till city, låt det vara en trygg idyll. Arbeta
med konstnärlig utforming av miljön.  Bygg stad med slutna kvarter. Behåll arkitektoniskt värdefulla
byggnader. Inte för höga hus, särskilt inte vid stränderna, det "stänger in" och gör att det känns trångt. 
Planera inte in fler punkthus, vilka skulle förstöra områdets nuvarande småstadskaraktär. 

Medskick till planerare



Bästa platsen
Strandpromenaden

Sämsta platsen
Ulvsunda och Alviksplan



Digital enkät – 332 svar
Enkäten genomfördes 10/6 till 20/8 2014
88 personer 35 år eller yngre
199 personer mellan 36 och 64 år
45 personer 65 år eller äldre
151 män och 181 kvinnor har svarat
Yngsta personen var 14 år
Äldsta personen var 82 år
154 personer har fyllt i frivillig e-mail adress för fortsatt kontakt

8 pappersenkäter lämnades in
Fem besvarades av kvinnor 60-90 år gamla
En besvarades tillsammans av en man 84 år och kvinna 82 år.
Två sorterades som bortfall på grund av att de var ofullständigt ifyllda.

www.qualityarchitects.se

Om enkäten


