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Inledning 
I området som beskrivs i Detaljplan för bostäder, förskola och park inom Nödinge 38:2 
(Bobollplan) planerar vi för bland annat bostäder, ny förskola, fler skollokaler och en park. I 
planeringen har vi även delat in området i fyra olika teman: Aktivitetsstråket, Parken, Gården 
och Bostäder.   
 

Planarbetet är i ett väldigt tidigt skede, men vi vill redan nu ta reda på vad ni som bor, verkar 
och vistas i området har för erfarenheter och idéer kring området. Därför genomförde vi 
under november-december 2022 en digital enkät. Vi höll även en workshop, den 5 
december, om aktivitetsstråket, parken, gården och bostäderna. Under workshopen fanns 
det möjlighet att möta tjänstepersoner och politiker från kommunen som jobbar med 
områdets planutveckling, och dela med sig av sina upplevelser, erfarenheter och idéer. Vi var 
även på Da Vinciskolan och pratade med ungdomar från ungdomsrådet och från Ungkan den 
27 oktober.  

  

  
Bild: Ale kommun  

 

 

mailto:kommun@ale.se
http://www.ale.se/
https://ale.se/bygga-bo--miljo/samhallsplanering/detaljplaner-och-program/pagaende-planer/detaljplan-for-bostader-forskola-och-park-inom-nodinge-382-med-flera.html
https://ale.se/bygga-bo--miljo/samhallsplanering/detaljplaner-och-program/pagaende-planer/detaljplan-for-bostader-forskola-och-park-inom-nodinge-382-med-flera.html
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Dialogen 

Enkäten  
Enkäten låg ute på ale.se/tycktill under tre veckor, från 21 november till den 12 december 2022. För 
att berätta att den fanns informerade vi allmänheten genom bland annat affischer, annons i Ale-
kuriren, inlägg på Ale:s facebooksida samt satte ut fyra skyltar på plats i området. UngiAle:s 
instagram gjorde en tic-toc video som lades ut för att inspirera ungdomar att vara med, och vi 
tipsade de närliggande skolorna om att dela det med barnen, vuxna och lärare.  
 

Totalt har enkäten haft 247 besökare. Vi fick in 35 st enkätsvar, där det var frivilligt att ge information 
om sig själv.  Många är boende, men flera jobbar eller går även i skolan i Nödinge, och några besöker 
området eller någon som bor där. Fördelningen mellan åldrarna är utspridd; den yngsta som svarat är 
8 år, och den äldsta 77 år.   

 

 

KÖN  Antal  

Kvinnor  23  

Män  10  

Icke-binära  1  

Inget svar  1 

   

BOENDE  Antal  

Nödinge  25  

Annan plats än Nödinge  9  

Inget svar 1 

  
 

 

 

  
Bilder: Ale kommun. Foton på skyltar den 221123  

ÅLDER  Antal  

Upp till 18 år  4  

19-29 år  5  

30-39 år  8  

40-49 år  9  

50-59 år  2  

60-69 år  1  

70 år och äldre  2  

Inget svar 4 
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Workshopen 

Vi höll en workshop den 5:e december kl 17.30-19 på Orangeriet i Da Vinciskolan. Det var åtta 
personer anmälda till workshopen, och fyra personer dök upp. De var alla boende i Nödinge. Under 
workshopen deltog tjänstepersoner och en politiker. Att ha dialog med en liten grupp gav tid och 
möjlighet för deltagarna att förklara sina idéer och tankar.   

 

  
Bild: Ale kommun. Workshop 221205 

 

  
Bild: Ale kommun. Workshop 221205 

Ungdomarna 

Den 27 oktober besökte vi Da Vinciskolan för att träffa ungdomar från Ungdomsrådet samt 
ungdomar som besökte mötesplatsen Ungkan. Planerna presenterades och ungdomarna pratade 
med oss och skrev sina idéer på post-it-lappar på ett flygfoto. Ungefär 20 ungdomar, både tjejer och 
killar, samt både boende i Nödinge och på andra platser i Ale, delgav sina tankar och idéer.   

 

      
Foton: Ale kommun. Workshop med ungdomarna. 221027  
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Idéerna och tankarna 
 

Parken 

För Parken föreslog alla grupper grönska, vatten, sittplatser och aktiviteter. Behovet av 

belysning lyftes i enkäten, och i workshopen framhävdes hundägare som trygghetsåtgärd, och 

även vikten av biologisk mångfald. Ungdomarna föreslog exempelvis att kombinera 

graffitivägg med klättervägg, samt ha laddning och högtalare.  
  

 
Bild: Ale kommun/Maria Björnberg. Parken 

 

Enkäten 
Det är många som önskar sittplatser, vissa uttrycker det som bänkar, andra önskar bord, någon 
önskade tak. Många vill kunna ha picknick och att ha grillplats. Det finns en stor önskan att ha 
grönska, med gräsytor, träd, planteringar och blommor, med biologisk mångfald. Det önskas finnas 
plats för lek för barn, och flertalet nämner vattenlek. Kopplat till vatten föreslås även damm, fontän, 
vattenfall mm. Även ute-gym är viktigt, och att ha slingor att promenera. Belysningen är väsentlig, 
och papperskorgar behövs. Många olika aktiviteter önskas göras, exempelvis öppna ytor, bla för 
hundaktiviteter, ha bouleplan, skridskobana. Platsen föreslås planeras för möten mellan generationer 
och vara tryggt året om, dygnet runt. Inspirationsexempel att titta på rekommenderas både från 
Göteborg, Kungälv och Norrköping.  
 

 
 

Bild: Ale kommun. Exempel på enkätsvar. 
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Workshopen 
Hundägare som trygghetsåtgärd. Exempelvis kan en hundrastgård i mitten av parken fungera som 
en målpunkt, eftersom hundägare är ute i alla väder och året om. Skapa olika promenadrundor 
för att skapa trygghet i området, vilket är viktigt. Önskan om biologisk mångfald, t ex med 
ängsblommor. Även damm och översvämningsbar lekplats.   

 

 

 

 

 

  

 

 

Bild: Ale kommun. Exempel på workshop-idéer.  

 

 

Ungdomarna  
Ungdomarna uttryckte behovet av sittplatser, graffitivägg, damm, skateboardramp mm.   
 

  

  
 

 

Bild: Ale kommun. Exempel på svar från ungdomarna. 

 

 

 

Hundägare som trygghetsåtgärd 

Bra tanke med vattenuppsamling.  
 

Kan se jättetrevligt ut.  

Vass, fåglar osv. 
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Bostäderna 

Bostäderna finns det många olika tankar om. I enkäten föreslås framför allt låga hus, medan 

workshopen ansåg att det skulle vara max 2 våningar, utom framför skolan där det kunde vara 

högre. Några av ungdomarna tyckte däremot att det kunde byggas 5-9 våningar höga hus. 

Blandad bebyggelse nämner alla grupper, och det finns många idéer kring hur både 

byggnaderna och området kan gestaltas och formas.   
 

 
  
Bild: Ale kommun/Maria Björnberg. Bostäderna 

 

Enkäten 
Framför allt föreslås låga hus, exempelvis par- och radhus, men även villor och trevåningshus. 
Flertalet anser att lägenheter behövs, framför allt billiga, men också bostadsrätter och att det är 
blandat. Det finns en önskan att placera dem luftigt, exempelvis att bygga i trä, och många olika idéer 
kring gestaltning ges. Flera föreslår även förskola, och några anser att det inte bör byggas alls. Det 
finns önskan om att ha en vacker miljö med mycket grönska och närhet till naturen, med 
gemenskapskänsla. Att området ska kännas tryggt trycker många på, och det finns idéer kring att 
förstärka lekmöjligheter för barn. Kan området ge hållbara mobilitetslösningar och fungera för 
blandade åldrar och nationaliteter?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild: Ale kommun. Exempel på enkätsvar. 
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Workshopen 
Önskan om att bygga för lite i stället för förmycket, eftersom det är enklare att lägga till än att ta 
bort. Max 2 våningar. Bygg gärna blandad bebyggelse. En del modernt, och en del i äldre stil. Det 
skulle gå bra att bygga högre framför skolan; så pass högt att det går att se in på skolgården för att 
kunna ha översyn. Området med äldre fruktträd är fint; barn leker där. Bevara. Okej med väg in, 
om det inte körs för snabbt. Biologisk mångfald. Tak som kan odlas på, och t ex sedumtak.  

 

 

 

 

 

         

 

 

Bild: Ale kommun. Exempel på workshop-idéer. 

 

 

Ungdomarna  
Förslag att ha blandade bostäder. Det kan vara höga hus med balkonger (ca 6 våningar), samt 
höga hus med butiker i botten (5-9 våningar). Önskan om flera olika färger på bostäderna, samt 
ha kiosk, fotbollsplan och basketplan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Ale kommun. Exempel på svar från ungdomarna. 

 

5-9 vånings lägenheter 
med balkonger och med 

butiker på bottenplan  

Både lägenheter och hus, i 
olika färger 

Det är bra om det finns 
nära liggande lekplatser 

eller basket och 
fotbollsplaner. 

Bebyggelse vid Backa gård. Trevliga hus.  
Fina! 2-våningshus. 

 

Anknyta till gården i trä. 

Bygga högre här vid skolan  
för att ha översyn. 
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Gården 

För Gården finns många idéer. Alla tre grupper hade delvis liknande förslag, exempelvis djur, 

odling, grönska och aktiviteter. Alla nämnde ungdomar som en viktig målgrupp.   

 

 
Bild: Ale kommun/Maria Björnberg. Gården 

 

Enkäten 
Väldigt många föreslår att ha djur där, exempelvis kaniner, och även odling på olika sätt. Ungdomar 
är en av målgrupperna som lyfts speciellt, och flera föreslår att anordna fritids/ungdomsgård. Barn 
nämns även särskilt, och att ha lekplats och aktiviteter för dem. Café finns högt på listan för många, 
men även platser att sitta på utomhus, både med bord, grillplats och tak. Det föreslås att ha många 
olika aktiviteter på platsen, exempelvis utställningar, kurser och vara en föreningslokal som går att 
hyra. Flera förslag om hur det kan förvaltas nämns.  Mer grönska och öppenhet önskas, och även 
äldre nämns som en viktig målgrupp, och även för alla åldrar och alla i Ale.  

 

  
 

 

 Bild: Ale kommun. Exempel på enkätsvar. 
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Workshopen 
Här uppmärksammades den fantastiska lekplatsen, och behovet av att göra något för ungdomar. Idé 
kring att ha odling, biodling, gårdsbutik, reko-ring, men fundering kring vem som skulle kunna sköta 
det. Exempelvis skolan? Kan även platsen ha olika funktioner olika delar på dygnet?   

 

 

 

  
  
 
 
 
 
 

Bild: Ale kommun. Exempel på workshop-idéer. 

 

 

Ungdomarna  
Här nämndes exempelvis att ha en stor fritidsgård, plats med soffor att vara med vänner, fri 
mötesplats för ungdomar, uthyrning av lokal för fest, billigt café, höns, växter, ta vara på regnvatten 
och odling.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Ale kommun. Exempel på svar från ungdomarna. 

 

 

Lokaler som kan hyras 
ut för t ex kalas eller 

fest 

Det kan finnas en 
Community trädgård där 

vem som helst får komma 
och odla. Café där man kan umgås 

och fika 

Gör något här för ungdomarna 

Kan det finnas biodling?  

 

Gårdsbutik?  

 

Reko-ringplats? 
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Aktivitetsstråket 

Aktivitetsstråkets vinnare är utegymmet, skateramp och hinderbana. I enkäten belyses behov 

av belysning och grönska, i workshopen muralmålningar och hundar, och från ungdomarna 

även bänkar med tak och trygghet.   

 

 
 

Bild: Ale kommun/Maria Björnberg. Aktivitetsstråket 

 

Enkäten 
Ute-gym är väldigt populärt. På andraplats kommer skateramp/park. Många uttrycker även önskan 
att ha hinderbana, och finns idéer kring gungor och annat för lek. Det nämns bland annat boulebana, 
cykelbana, hundgård, fotbollsplan, vattenlek och pump-trackbana. Det önskas sittplatser av olika 
slag, och även café och aktivitetshus. Många skriver att de vill ha mer grönt, träd, blommor och 
planteringar. Belysning kommer högt upp på listan. Några vill att det framför allt ska vara för 
ungdomar, och andra att det ska vara för alla åldrar. 

 

  

   
 
 

 Bild: Ale kommun. Exempel på enkätsvar. 
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Workshopen 
Bra idé med aktivitetsstråk utanför skolan. Muralmålningar föreslås, och parkour för hundar och för 
skateboardåkare.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Ale kommun. Exempel på workshop-idéer. 

 

 

Ungdomarna  
Föreslås ute-gym, hinderbana/lekplats, fotbollsplan, basketplan, bänkar med tak, större fritidsgård 
och växter/blommor. Moppar som åker snabbt utanför skolan önskas minskas, och få mycket lampor 
och trygghet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Ale kommun. Exempel på svar från ungdomarna. 

 

 

Man kan ha mycket 
belysning så det känns 
tryggare att gå ute på 

kvällen.  

Om man vill sitta ute 
så kan det vara bra om 

det finns sittplatser 
med bord och tak. 

Om man vill träna, så 
kan det finnas  

ute gym. 

Utvecklad 
lekplats/hinderbana 
för både yngre och 

äldre. 

Parkour för hundar och för skateboardåkare Bra idé 
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Avslutningsvis 
 

Slutsatser om metoden 
Det mesta av underlaget vi har samlat in har varit via den digitala enkäten vilket har visat sig vara ett 
bra verktyg, dels för att få en god svarsfrekvens, men också för att vi nått en yngre målgrupp som vi 
vid tidigare fysiska dialogtillfällen i andra planarbeten haft svårt att nå fram till. För att nå ungdomar 
har vi uppsökt de platser som är etablerade mötesplatser för den målgruppen, vilket har varit lyckat.  

 

Hur går vi vidare? 

Arbetet med detaljplanen för området fortsätter vi och just nu håller planavdelningen på att ta fram 
utredningar, bland annat en skyfallsutredning. Att hitta lösningar som tar hand om vattnet som 
samlas på platsen är en viktig fråga som pågår nu. Till det fortsatta arbetet kommer de tankar och 
idéer som redovisats i detta dokument vara ett underlag.  

  
För mer information, kontakta plan@ale.se  
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SAMMANFATTNING  av digital enkät och workshops november-december 
2022: Tyck till om Nödinges utveckling    

Nödinge 38:2 (Bobollplan)  

 

Bilaga 1.   

Svar från enkäten, workshopen, ungdomarna  

i list-form 
  

Planering och exploateringsenheten 

Ale kommun 

 

Introduktion 

Svaren som har kommit har delats upp utifrån svar om parken, bostäderna, aktivitetsstråket och 
gården. Det har gjorts en sammanfattning utifrån vad som kom fram i enkäten, och svaren har 
listats upp inom olika teman som framkommit. Om flera svar har inkommit om samma har det 
markerats som antal sträck bakom svaret. Svaren presenteras i ordningen enkäten, workshopen 
sedan ungdomarna.  

 

Parken   

 

Enkäten 

Det är många som önskar sittplatser, vissa uttrycker det som bänkar, andra önskar bord, någon 
tak. Många vill kunna ha picknick och att ha grillplats. Det finns en stor önskan att ha grönska, 
med gräsytor, träd, planteringar och blommor, med biologisk mångfald. Det önskas finnas plats 
för lek för barn, och flertalet nämner vattenlek. Kopplat till vatten föreslås även damm, fontän, 
vattenfall mm. Även utegym är viktigt, och att ha slingor att promenera. Belysningen är väsentlig, 
och papperskorgar behövs. Många olika aktiviteter önskas göras, exempelvis öppna ytor, bla för 
hundaktiviteter, ha bouleplan, skridskobana. Platsen föreslås planeras för möten mellan 
generationer och vara tryggt året om, dygnet runt. Inspirationsexempel att titta på 

rekommenderas både från Göteborg, Kungälv och Norrköping.    

   

Sittplatser  

Sittplatser, IIIII   

Sittytor, I   

Skuggiga sittplatser   
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Bänkar, IIII  (bekväma)   

Picknickbord    

Bänkbord   

Större bord och stolar   

Trevlig sällskapsplats   

Grillplats, IIIII   

Eldplats   

Fika   

Tak   

Ha picknick, IIII   

   

Renhållning   
Papperskorgar, II   

Soptunnor   

Soptunnor/Avfall/Engångsgrill/   

Möjlighet att ta hundpåsar   

   

Grönska  

Ovanliga sorters växter och träd   

Fin natur   

Träd, II   

Planteringar, fina/vackra, IIII   

Rabatter,   

Blommor, III   

Grönt/Grönska, III   

Mycket grönt I   

Biologisk mångfald   

Växter/Växtlighet, II   

Gräsplätt   

Lummigt   

Annat än asfalt   

   

Vatten   

Damm, II    

Å, där barn och besökare kan leka   

Vattenspel   

Rännor med vatten   

Vattenlekplats, II   

Vattenlek,   

Vattenspridare   
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Fontän, II   

Vattenfall, II    

(som rinner av solljus & fryser på vintern)   

   

Lek 

Utelek för barn   

Mindre/liten lekplats, II   

   

   

Träning 

Utegym, IIII   

Uteträning   

Behålla och förbättra utegymmet   

Träna   

   

Promenera 

Promenadstråk, III   

Kort slinga   

Promenadstråk    

Gångbana   

Promenera   

   

Belysning  

Belysning, IIIII   

Väl upplyst   

Ljus på vintern   

   

Aktiviteter  

Aktiviteter, III   

Bouleplan, II    

Upprustning skatepark   

Utescen   

Sitta med hund, träna hund   

Skridskobana   

Café, II    

Restaurang   

Toalett   

Laddningsplats för mobil   

Springa intervaller   

Ha tipspromenader   
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Specifikt grönska:   

Näsdukssträd   

Himalayabjörkar   

Vedartade buskar   

Fruktträd   

Tulpanhav   

   

Inspiration: 

Trädgårdsföreningen, Göteborg   

Botaniska trädgården, Göteborg   

Slottsskogen, Göteborg   

Kotten vid fontin i Kungälv   

Norrköpings park   

Vattenlekpark Angered och Kortedala, Göteborg   

   

Målgrupp:    

Barn i olika åldrar   

Barn med funktionsnedsättning   

Möten mellan generationer   

Alla åldrar   

Studenter   

Ungdomar   

Tränande vuxna   

Alla människor   

Barn som bor i närheten och inte kan åka bort under sommaren   

   

Utformning:    

Tillräckligt stor   

Kallas för stadspark   

Bygg bostäder istället, I   

Ingen pool barnen kan drunkna i   

Välplanerad   

Varierande grönområden   

Bra att kunna se var ungdomarna är   

Ytor som kan användas på olika sätt under året   

Ska kännas säker alla tider på dygnet & året   

Öppna ytor   

Gräsytor, Stor grön yta   

Saker att se på   
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Process:   

Gör barnkonsekvensanalys   

  

   

Workshopen 

 

• Hundägare som trygghetsåtgärd! Exempelvis kan en hundrastgård i mitten av parken 
fungera som en målpunkt, eftersom hundägare är ute i alla väder och året om. Det 
underlättar med en del hårdgjord yta, t ex grus, för att hundarna inte ska bli så 
leriga.   

• Skapa olika promenadrundor/cirklar/slingor för bl a hundägare att gå, för att skapa 
trygghet i området.    

• Uppmuntra till fler hundar i området, t ex med fasta hund-installationer. Titta på 
Slottskogen som exempel. Det skulle exempelvis kunna bildas en Nödinge 
hundägarförening.   

• För att underlätta för hundägare är det bra med relativt stor yta för att kunna träna 
’bruk&lydnad’. Speciellt betydelsefullt för de som inte har tillgång till bil.   

• Fanns en grillplats, men där eldades tyvärr bänkar mm upp. Grillplatsen användes 
också väl av familjer från lägenheternua. Med bättre belysning och lugn bilväg intill 
skulle det troligen fungera och vara uppskattat.   

• Önskan om biologisk mångfald, t ex med ängsblommor. Det kan göras snyggt genom 
att t ex ha en ordnad kant runt om, så det ser medvetet gjort ut.    

• Bra tanke med vattenuppsamling. Kan de jättetrevligt ut, med vass, fåglar osv   

• Översvämningsbar lekplats! Bra exempel finns i Malmö, kopplat till Skyfalls-
vattenutredning. Dammar kan ibland vara säkrare utan staket för barn, eftersom 
många barn kan klättra över och det då blir farligare att vara innanför staketet. Här 
behövs dialog med medborgare vid implementering av nya dammar.   

• Inhägnade Boll/aktivitets-planen har kö på sommaren! Jättepopulärt! Skulle vara bra 
med belysning också.    

• Tränings-grejerna i slingan närmast asfalts-kullarna är de som används mest.    

• Idag används grusytan för cirkus.   

• Det är en välbesökt hundrastgård.   

• Viktigt med trygghet.   

• Referens Kungälv längs vattnet. Där finns fina perennplanteringar och bra skötsel.    

• Cykelkullarna är bra.    
  

  
 

mailto:kommun@ale.se
http://www.ale.se/


Ale kommun 

SE-449 80 Alafors 

Organisationsnummer 

212000-1439 

Telefon 

0303-70 30 00 

E-post 

kommun@ale.se 

Webb 

www.ale.se 

 

 

6 

  

Ungdomarna 

  

• Många bänkar, bord med tak, laddning och högtalare (Wifi?)   

• Graffitti vägg, tex combo med klättervägg. Om det går att lösa.   

• Sjö/dam   

• Skateboard park och BMX park, för både äldre och yngre. Liknande bergakungens 

actionpark i Gbg.    

• Spela fotboll på tennisplanen   

• Fontän   

• Mycket blommor och växter   

• Vattna växter/blommor med regnvattnet.   

• Dagis använde asfalts kullar, dem älskade det.   

 

  
  

Bostäderna   

Framför allt föreslås låga hus, exempelvis par- och radhus, men även villor och trevåningshus. 
Flertalet anser att lägenheter behövs, framför allt billiga, men också bostadsrätter och att det är 
blandat. Det finns en önskan att placera dem luftigt, exempelvis att bygga i trä, och många olika 
idéer kring gestaltning ges. Flera föreslår även förskola, och några anser att det inte bör byggas 
alls. Det finns önskan om att ha en vacker miljö med mycket grönska och närhet till naturen, med 
gemenskapskänsla. Att området ska kännas tryggt trycker många på, och det finns idéer kring att 
förstärka lekmöjligheter för barn. Kan området ge hållbara mobilitetslösningar och fungera för 

blandade åldrar och nationaliteter?   

 
   

Utformning  

Låga hus, IIII   

Max 2 våningar   

Tvåvåningshus   

Småhus   

Parhus, III   

Radhus, II   

Inga högre hus, IIIIII   

Trevåningshus   

Inga höghus/punkthus   

Villor   

Högbebyggelse   

Flerfamiljshus   
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Typ 

Lägenheter, II   

Mindre lägenheter   

Relativt ekonomiskt, II   

Bara 1:or och 2:or så att unga kan hyra   

Lägre hyror   

Radhus/Parhus som går att hyra   

Insatslägenheter   

Flerbostadshus med bostadsrätter i varierande storlekar   

Blandade bostadsformer; hyresrätter och bostadsrätter   

Hyreslägenheter   

   

Placering 

Luftigt mellan bostäderna   

Luftigt och öppet   

Inte för många   

   
Material 

Naturmaterial   

Trä/sten-hus i naturfärger   

Ekologiskt    

Hållbara material   

Trähus   

   

Gestaltning   

Balkonger & uteplats   

Fräscha boytor   

Moderna   

Inte för modernt   

Vackra detaljer och riktigt hantverk   

Solceller   

Typ av hus som byggts vid golfbanan   

Bra planerade bostäder   

Handikappanpassat   

Egen planering av interiörerna   

Färgglada hus, inspirera till kreativitet   

Lekfulla bostäder   

Inga tråkiga eller fula färger på husen, II   

Påverkansmöjlighet omgivning och bostad   
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Sorts 

Förskola, III   

Kiosk eller fik   

Seniorboende   

Sportcenter, med bassäng inomhus och utomhus   

   

Inspiration bebyggelse:  

Förskola likt den på Lövängsgatan   

Trähus med inspiration från sekelskiftet 1800-1900   

   

Tips bebyggelse:   

Byggnadsvårdsföreningen   

Slöjd och byggnadsvårdscentrum i Nääs   

Arkitekturupproret   

Renoveringsraseriet   

Gör inte som Kronogården i Älvängen   

Maden   

Selma Lagerlöfs torg: Riva för att skapa diversitet   

   
I området: 

Trygghet, IIIIIIIII   

   

Gemenskap  

God gemenskap   

Gemensamhetsområden    

Sociala ytor   

Fritidsgård för alla åldrar   

Trivsel   
 

Barn 

Barnvänligt   

Barnaktiviteter inomhus under vintern   

Någonstans att leka nära bostadsområdet   

Bygga ut lekplatsen Pausen   

Stor öppen yta för lek och natur   

  

Grönska 

Genomtänkta grönområden   

Fina grönområden   
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Blommor och träd   

Nära till naturen och trevlig miljö   

Naturnära känsla   

Grönska, II   

Planteringar   

Gemensamhetsodling   

   

Mobilitet  

Nära till gym, affärer, restaurang, pendel   

Hållbara mobilitetslösningar, bilbool, lastcykelpool etc   

Cykelgarage vid pendeln, kunna låsa in elcykel   

Inte öppna för genomfartstrafik   

Tillgänglighet   

   

Omgivningar 

Vackert   

Idylliskt   

Fin miljö, II   

Belysning   

Torg byggs om till butiker och caféer, ovanför bostäder   

Tydlighet vad som finns   

Belysning, utifrån plats och ändamål, II   

   

Området omkring:  

Inga fler bostäder, istället bakom Lövängen   

Inga bostäder, istället på berget bakom   

Inga bostäder, istället park och aktiviteter   

Se över hyresbostäderna på Klöverstigen, riv några   

   

Målgrupp:    

Studenter   

Alla samhällsklasser och nationaliteter   

Blandade åldrar   

 

 

Workshopen 

 

• Om det byggs på grusplanen är det viktigt att ha dialog med skolan. Har de andra 
platser att gå till för t ex friluftsdagar och brännboll?   
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• Önskan om att bygga för lite i stället för förmycket, eftersom det är enklare att lägga 
till än att ta bort.    

• Bygg gärna blandad bebyggelse. En del modernt, och en del i äldre stil.   

• Bebyggelsen vid backa gård är trevliga och fina. De är 2-våningshus och är i trä. Det 
skulle vara ett sätt att anknyta till gården.    

• Det skulle gå bra att bygga högre framför skolan; så pass högt att det går att se in på 
skolgården för att kunna ha översyn.    

• Området med äldre fruktträd är fint; barn leker där. Bevara.    

• Skolbarnen på rasten tar sig även till fruktträds-dungen.   

• Okej med väg in, om det inte körs för snabbt.    

• Biologisk mångfald. Tak som kan odlas på, och t ex sedumtak.    

• Bra med vägdragning diagonalt.   

• Max 2 våningar.    
 

 Ungdomarna 

• Bostad/lägenheter blandade,   

• Bostäder, ej tegel flera olika färger   

• Kiosk, med kulturellt sortiment.   

• Fotbollsplan med belysning   

• basketplan   

• Höga hus med balkonger (ca 6 våningar)   

• Höga hus med butiker i botten (ca 5–9 våningar)   

   

Aktivitetsstråket   

   

Enkäten 

  
Ute-gym är väldigt populärt. På andraplats kommer skateramp/park. Många uttrycker även 

önskan att ha hinderbana, och finns idéer kring gungor och annat för lek. Det nämns bland annat 
boulebana, cykelbana, hundgård, fotbollsplan, vattenlek och pump-trackbana. Det önskas 
sittplatser av olika slag, och även café och aktivitetshus. Många skriver att de vill ha mer grönt, 
träd, blommor och planteringar. Belysning kommer högt upp på listan. Några vill att det framför 

allt ska vara för ungdomar, och andra att det ska vara för alla åldrar.    
 

Aktiviteter 

Ute-gym, IIIIIIII   

Naturträningsredskap   
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Utomhustränings-anläggning   

Uteträning   

Skateramp, IIII   

Skatepark, III   

Hinderbana, IIII   

   

Lekplatser   

Stor rutschkana   

Balansbana   

Studsmattor   

Gungor, II   

Stor Kinagunga   

Boulebana, III   

Cykelbana med små hinder   

Bikepark   

Inhägnad för hundar med agility-hinder   

Större inhägnad hundgård   

Fotboll, II   

Konstgräsplan   

Öppen bassäng   

Plaskdam   

Vattenlekplätt med vattenpelare   

Pumptrackbana, II   

Pingisbord   

Tennis   

Basketplan   

Skridskobana   

Löparrundor   

   

Inne 

Aktivitetshus   

Idrottshall   

Gym   

Bastu   

Pool   

   
Sitta 

Sittplatser, III   

Bänkar, II   

Bänkbord   
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Café, II   

   

Grönska 

Träd, IIII   

Allé av träd   

Äppelträd   

Klätterträd   

Blommor, IIIII   

Växter   

Fler vilda fruktväxter   

Buskar, I   

Grönt, III   

Naturnära   

Planteringar, III   

förbättring av naturen   

 

Området: 

Belysning, IIIIII   

Välskötta ytor med ett syfte   

Dekoration, t ex pumpor på hösten och tomtar på vintern   

Tryggt   

Soptunnor   

Förbättring av områdets materiella och immateriella arv   

  

Målgrupp : 

För alla åldrar, II   

För hela familjen   

Åldersöverskridande   

Ungdomar, II   

   

Inspiration/tips: 

• Ute vid Saltholmen i Göteborg finns en inhägnad för hundar med agility-hinder.   

• Pump-track-bana i Varberg – pumptrack.com Track | Pumptrack.com   
   

Fler tankar:  

• ‘Fotbollsplanen på innergården på skolan är inte bra placerad. Yngre barn vågar ibland 

inte passera den då de är rädda att få fotbollen på sig. ‘   

• Ska skolan byggas ut, så gör det ända ut till den befintliga gångvägen.   

• Om det blir en park i angränsning till Pausen och Översten så behövs inte ytterligare en 
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plats där man ska stanna och göra något.    

• Gör Pausen ännu större.    

• Tjänster 24/7 som tar hand om området i form av vaktmästeri/ fastighetsskötare. 

Bevakning av något slag (t. Ex. Bevakningskameror) för att området ska kännas tryggt.   

• Det här området får inte bli bilfritt på bekostnad av en förlängning av Rödklövergatan 

precis förbi husen på Fyrklövergatan   

• Fråga alla ungdomar vad de vill ha   

• Planteringar där det idag finns leriga gräsytor framför Kyrkbyskolan   

• information om områdets fauna och flora på informativa plaketter.   

  

  
  

Workshopen 

 

• Muralmålningar som finns vid Rödklövergatan mm är jättefine! Skulle kunna passa in t ex 

i aktivitetsstråket.    

• Bra idé med aktivitetsstråk utanför skolan.    

• Parkour för hundar och för skateboardåkare   

 

 

Ungdomarna 

 

• Mycket lampor, trygghet.   

• Ute gym   

• Utvecklad lekplats/Hinderbana för både yngre och äldre   

• Fotbollsplan med konstgräs   

• Inomhus fotbollsplan   

• Basketplan   

• Bänkar med tak, regnskydd   

• Negativt med aktivitetsstråket då folk åker med moppar till skolan.   

• Större fritidsgård   

• Växter/blommor   

• Ta bort fula ofräscha sophus.   
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Gården   
  

Enkäten 

  
Väldigt många föreslår att ha djur där, exempelvis kaniner, och även odling på olika sätt. 
Ungdomar är en av målgrupperna som lyfts speciellt, och flera föreslår att anordna 
fritids/ungdomsgård. Barn nämns även särskilt, och att ha lekplats och aktiviteter för dem. Café 
finns högt på listan för många, men även platser att sitta på utomhus, både med bord, grillplats 
och tak. Det föreslås att ha många olika aktiviteter på platsen, exempelvis utställningar, kurser 

och vara en föreningslokal som går att hyra. Flera förslag om hur det kan förvaltas nämns.  Mer 
grönska och öppenhet önskas, och även äldre nämns som en viktig målgrupp, och även för alla 

åldrar och alla i Ale.   

   

Aktiviteter 

Aktiviteter, IIII   

Fritidsverksamheter   

Fritidsgård   

Ungdomsgård, III   

Skapande   

Kurser i Måleri, mm   

Tävlingar/sommaraktiviteter   

Studiecirklar   

En plats för utställningar, föreläsningar om natur, kretslopp, odling   

Mötesplats   

Konstutställningar   

Snickarverkstad   

Föreningslokal som kan hyras till bra pris   

Mötes/festlokal att kunna hyra   

Föreläsningar   

Yoga   

Träning för äldre   

Rundtur med informativa plaketter och innehåll som kan höras och läsas med en QR-kod   

   

Djur  

4H-gård, III   

Mini-zoo   

Djur, III   

Djur, med Hästar, kor, kaniner etc   

Höns, kaniner och andra mindre djur   
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Egenägande djur: kanin, höns, akvarium, fåglar. De som inte har plats med alla djur hemma.   

Lättare djur, t ex kaniner och getter   

Biodling   

   

Odling  

Odling   

Ett växthus att besöka året om   

Gemensamma odlingslotter   

Blommor som är bra för insekter   

Används för att främja biologisk mångfald   

Småskalig odling   

   

   

Målgrupp: 

För alla åldrar   

För alla i Ale   

Ungdomar, III   

Barn, IIII   

Äldre, II   

Dagtid, kan detta vara en plats för äldre att träffas. Kvällstid, en plats för ungdomarna.   

   

   

Området: 

Natur, t ex träd och blomrabatter   

Mer grönska, II   

Växter, låga träd, buskar   

Promenadstråk   

Lekyta   

Öppet och tillgängligt   

Ta bort buskage   

Öppna upp och ta bort häckar   

Eventuell byggnation i närheten dominerar inte över lantgården   

Belysning   

Trevliga bostadsformer   

Uteyta omkring   

Övergångsställe   
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Faciliteter: 

Tak   

Toalett   

Café, IIIIII   

Café med lokalproducerade livsmedel   

Café med uteservering   

Gott kaffe, hembakt   

Sittplatser   

Picknickområde   

Bänkar   

Ställ ut utemöbler   

Fikamöjligheter med bänkar med bord   

Grillplats, II   

Eldstad med sittplatser för skolbarn/förskolebarn   

Lekplats med tema   

Mindre lekplatser   

Wifi   

Försäljning av lokala produkter   

   

   

   

Fler funderingar: 

• Inte hört det kallas för ’Lantgården’   

• ’Låt gården få liv igen’   

• ’Använd Pigegården till ungdomsgård. [---] Använd det som finns tills det ska rivas.”   

• ’Låt ungdomsrådet skapa en plan’   

• ’Fråga alla ungdomar’   

• ’Satsa på det vackra vita huset i backen istället’   

• Riv gamla förskolan   

Riv det gula huset   

   

Behov: 

• Tydligare syfte och ytor med mening   

• Kunna röra sig där utan rädsla för gäng eller knarkare   

   

Förvaltning: 

• Det borde förvaltas av en aktiv förening med café eller aktiviteter   

• Förening med delägande och ansvarsfördelning   

• Skötas och förvaltas av folk som behöver arbetsträna eller är förståndshandikappade.    
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Inspiration/tips:  

• Barnens miljöark i Mölnlycke   

• Föreningen Galaxen, Bergsjön, med djur   

• Vänersborg, för förvaltning av de som behöver arbetsträna eller är 

förståndshandikappade   

  

Workshopen 

 

• Fantastisk lekplats som redan finns   

• Stadsodling. Vem sköter? T ex skolan? Kan det finnas Biodling? Gårdsbutik? Reko-

ringplats?   

• Gör något här för ungdomarna   

• Kan det också vara för odling? Ha olika funktioner olika delar på dygnet?   
  

  

Ungdomarna 

  

• Höns på gården   

• Ta vara på regnvattnet.   

• Mer träd och växter   

• Community ”trädgård” odling och sälja vidare.   

• Plats med soffor att vara med vänner.   

• Café (billigt)   

• En stor fritidsgård   

• Mötesplats för ungdomar som är mer fri, tex garage där man kan pilla med sin moped.   

• Lokaler för uthyrning vid fest mm.   

  

  

Övrigt 

Workshopen 
 

• Önskan om att lättare kunna promenera längs ån + göra det trevligare och ljusare bakom 

skolan.    

• Uppåt på skogskullen: Låt vara orört! Stigar upp.    

• Ljus väg, ledande belysning   

• Mopeder åker på fyrklövergatan   

• Tidigare har hörnet av huset på Rödklövergatan 7 varit ett tillhåll. 
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