Synpunkter Nyfiken Park Åbyparken
Här presenteras en sammanfattning av inkomna synpunkter under Nyfiken Park
Åbyparken 2015. För en lättare överblick är synpunkterna är sorterade under olika
rubriker och i relation till parkens olika delar.

Generella omdömen om Åbyparken
Det är fint här
Hela parken fin. Fantastisk
Det mesta är bra
Grönt och fint
Träden ska vara kvar.
Fint strövområde
Parken är bra här behöver inte göras så mycket
Belysningen är bra
Bra att det finns grillplats. Bänkar viktigast av allt.
Bra som den är mycket fåglar som kvittrar
Hela området uppskattas, viktigt att det får vara kvar
Fin kontrast mellan det vilda och det ordnade
Fint med en naturpark
Fint att det fräschats upp kring dammarna och att stigen genom skogen nu är permanent
belyst.
Älskar V.H. överhuvudtaget.
Hela området fint, förutom stöket. Säljs droger och är stökigt vid dammarna och nedre
skogen. Får plocka glas efter varje helg.
Nytt grus i hundrastgården. Annars glad att parken finns.
Lekplatsen är jättepoppis går hit med barnbarnen
Har bara varit på ena sidan, aldrig på andra inte sett dammarna…
Mer en skog än en park, har inte tänkt på det som en park
Viktigt med det gröna
Bra att ha kvar parken när det förtätas runt omkring
Lugnt och fint område många är ute och rastar hunden
Lekparksdelen kallas ringvägsparken. Åbyparken är vid dammarna
Men är det en park visste inte att det var en park
Man tror att parken är området runt dammarna
Parken är bara vid dammen här badar och picknicar man
Bor i parkvillan och tycker det är en fantastisk närmiljö fint som det är (avser delen vid
dammen)
Det finns mycket bra ställen för barn, men däremot kanske inte för ungdomar och äldre,
typ gym, basket eller fotboll.
Parken är en bonus för området - finns inget liknande där jag bodde förut i Tungelsta.
Jag trivs här 5 min till elljusspåret bra kommunikationer och mycket grönska
Bevara som det är det gröna är bra - asfaltera inte.
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Slå igen vägen. Ingen genomfart. En naturlig förlängning av parken. Låt bilarna köra
runt. För övrigt skönt med grönområdet, bra att det ligger mitt i området. Belysning är
aldrig fel. Kan göras vackert.
Fint att gå med hund. Det mesta fungerar bra redan idag.
“En fantastisk park redan idag. Den har sin speciella mystik. Inte så mycket som behöver
göras. Den behöver snarare definieras inte förändras. Framförallt skogspartierna
uppskattas. Viktigt att binda samman parken med skogen och bäckravinen i den övre
delen. Nästan viktigare än att få parkens två delar att hänga samman. Stängslet runt
tennisbanan tråkigt. Varför inte spaljéer med växter. Kommunen har tidigare fält några
träd, detta gjordes på ett bra sätt. Parken nämns i en nyutkommen roman "Simma mot en
kyss" som finns på biblioteket. Övre delen av parken kallas Hundparken. Nedre delen
kallas Kattparken.”
Parken borde rustas upp, bli mer modern. Fler samlingsbord och liten grill kan locka
stora som små.
Lite mer närvaro av polis som kan åka förbi ibland då det blir stökigt av fylleri och även
försäljning av narkotika.
Vid hundrastgården är det inte park, där vill man inte vara det är fullt med bajs
Parken är för mörk
Jag önskar mer och bättre belysning
Lite dött och halvmörkt skulle kunna hända mer
Avverka några träd för att en ska våga gå igenom skogen även mörka årstiden
planteringar med lökväxter skulle också kunna lysa upp
Mer belysning i hela parken
Mer gatubelysning
Många barn cyklar och går genom parken efter fotbollsträning i Rudan det är mörkt på
hösten
Dålig belysning på sidan upp mot lekplatsen. På andra sidan finns det också belysning i
skogen på natten. Det är bra.
Väldigt tomt på sidan mot lekplatsen. Och mörkt.
Det borde vara ljusare.
Belysning för de äldre.
Bättre belysning i hela parken
Lite fräschare och mer lampor
Öppna upp i skogsdelen den är läskig, man tror det händer läskiga saker. Behöver mer
belysning
Mer upplyst överallt, ungarna är lite rädda att gå genom parkerna.
Lampor i träden på vintern!
Ännu mer belysning vid stigen (pil mot stigen som bildar en sned väg från pendeltåget)
Utebelysning på lekplatsen för mörka vinterdagar.
Mer belysning vid gångvägarna.
Belysning i skogen.
Mer belysning så man kan känna sig trygg de mörka årstiderna.
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Röj sly och klipp gräs
Ännu finare om det höga gräset klipps ned mellan tallarna omkring hundrastgården
Rensa och röj ogräs
Rensa sly- mer gräsmatta för picknic och ev. grillplats (Jmf. den lilla parken mellan Ringvägen
och Björnvägen)
Men ändå bra med träd för skuggan
Det kan glesas ut lite av tallarna och ta fram lite björkar också Ja gallra
Glesa ur och ta bort sly. Håll efter gräset som växer högt. (Om övre skogen)
Långa näsan skidbacken växer igen!
Ån i ravinen måste röjas upp.
Jag tycker att dom ska klippa gräset.
Tillgängligheten kan förbättras framförallt från Johanneslund
Svårt från Johanneslund
Kanter gropar och grusigt…
Bättre tillgänglighet runt Johanneslund. Släta vägar.
Bättre skyltat så man fattar att det är en park
Beakta tillgängligheten för såväl de gamla som för personalen som kör rullstolen!
Övergångsställen saknas!
Var är övergångsställena?
Borttagna övergångsställen varför?
Övergångställe där Åbyvägen korsar parken.
Övergångsställe (skrivet/tecknat på foto av Åbyvägen vid tennisbanan). Pool (skrivet på samma
foto av tennisbanan)
OBS! Övergångställen. (Ritat vid Åbyvägen.) Bokstigen…? Saknas.
Inget övergångsställe på Ringvägen. Behövs.
Bra initiativ att göra det här.

Parkens olika delar
DAMMEN

Området kring dammarna kallas av många för ”finparken”.
Det uppskattas för sittplatserna och atmosfären av lugn och ro bland de vackra
körsbärsträden. På våren och sommaren används området flitigt som
picknicområde och grillplats. I kontrast till de många uppskattade omdömena
förekommer också synpunkter om fylleri och störande busliv.
Behåll de fantastiska körsbärsträden
Dammen med vatten och sittplatser är bra.
Dammarna är jättefina hoppas de blir kvar
Och med vatten i!
Jättefint här!
Fin damm.
Behåll dammarna.
Schyst! Fint på våren
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Men lite ödsligt nu i september kanske lite mer blommor
Det kan behövas ytterligare sittplatser faktiskt
Fint vid dammen bra lekplats Ringvägsparken
Finparken är en oas kanske mera blommor och en fontän skulle vara fint
Dammen fin. Men tillhåll för stökiga ungdomar. Använd också till bad.
Runt dammen ser det lite tråkigt ut upprusta sittplatser och det som är runt.
Kanske lite mer blommor
Dammarna är fina det är en park … inte andra sidan.
Picknic stället är vid dammarna och fullsmockat på sommaren
Dammarna är fina den delen är fint å bra och kunna läsa där barnen inte är
Helgerna funkar bättre men vardagarna hänger folk med flaska och burkar
Boulebanan används inte
Boulebanan används inte den behöver ny sand
Tveksamt om bouleplanen nyttjas mycket idag.
Boulebanan används inte så mycket skall väl ha lite lösare grus egentligen
Området runt dammarna - fin plats. Picknick, vatten etc. Boulebanan bra.
Många som använder parken fikar och hänger vid dammen A-lagare men även
barnfamiljer
Området vid dammarna fint som det är. Men gärna en plaskdamm, saknas verkligen.
"Konflikt" med folk som dricker öl och andra.
Mycket häng fyllisar och så
En del dricker på helgerna, men inte så farligt.
Sen systembolaget öppnade kom alkoholister till parken sitter vid dammen
Mycket fyllisar trist när jag kommer med barnen då går vi vidare
Det hänger en del berusade men de stör ingen
Blanda upp med lite lekgrejer så kanske fyllisarna försvinner
Det togs bort bänkar en stund men det var ingen lösning tur att de är tillbaka igen!
LEKPLATSEN

”Ringvägsparken” som lekplatsen kallas är mycket omtyckt. Det lyfts fram som
en kvalitet att den integreras med skogen och att det är skuggigt. Att lekplatsen är
rymlig ses som en tillgång. Lekredskapen tycker många kan utökas och förnyas,
särskilt för de allra minsta och de lite äldre barnen.
Här nämns studsmattor och klätterredskap av väldigt många.
Lekplatsen uppskattas mycket och är mycket använd
Jättebra
Lekplatsen har många olika lekredskap. Bra!
Många använder lekplatsen
Behåll lekplatsen
Fin lekplats
Lekplatsen blir en samlingsplats.
Lekplatsen ska vara kvar.
Här leker mina barn alltid. Dom är väldigt nöjda med lekplatsen. (Pil lekplatsen)
Bästa lekparken i V.H. - Krokodilparken
Bra och omtyckt den är stor luftig och rymlig och går ihop med skogen
Bygg ut lekplatsen med lite mer och roligare nya grejer
Större lekplats
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Bra lekplats, men gärna en studsmatta.
Bra med skuggig lekplats.
Mer äventyr med lärande. (Pil lekplatsen)
Fler rutschkanor, nya lekgrejer. Studsmatta.
Leksaker för alla åldrar
Saknas för 2-5 åringarna
För de allra minsta också
Gärna fler lekredskap
Det behövs nya grejer samma sen jag var barn (nu ung vuxen)
Lekplatsen är bra men den behöver underhållas. Sanden behöver bytas ut.
Förr fanns ett bad vid lekplatsen. Lekplatsen borde rustas upp och målas. Linbanan är
för långsam och bord bytas ut.
Lekplatsen behöver upprustas och saker för mera åldrar
Indiangrejen måste målas.
Bygga större park med mer att leka på.
Rusta upp lekställningarna. Fler bänkar, sittplatser, viloplatser. (Om området vid lekplatsen)
Bra men behöver nya redskap. (Pil lekplatsen)
Bättre inhägnad/staket mot bilvägen.
Många barnfamiljer från Akeliushusen går till lekplatsen.
Viktigt med lekplatsen. Många lekplatser har försvunnit från gårdarna.
Gärna fler lekplatser. En labyrint.
Lekplatsen behov av att rustas men används mycket
Göra det fräschare och högre rutschkana. En stor gunga. En linbana högre än parken.
Det borde finnas fler saker för äldre barn. Hinderbana i skogen. (Pilar lekplatsen)
En lekplats på andra sidan vägen också!
TENNISBANAN

Flest synpunkter har kommit kring tennisbanans dåliga skick, men det betonas
ofta att den ändå används och är väldigt uppskattad – dock kan det räcka att
behålla den ena av dagens två banor. Många förslag finns för att andra halvan kan
göras om till bollplan/multisport alternativt betong och cykelpark.
Tennisbanan ser förfärlig ut
En plan räcker gör basket på andra
Tennisbanan måste rustas upp. Hal med mossa.
Vad kan man göra med tennisbanan? Men många spelar. Kanske bänkar bredvid
tennisplanen.
Uppfräschning av tennisbanan.
Tennisbanan används men borde fixas. Bra att det finns gratis tennisbanor!
Satsa på en bana gör konstgräs på andra.
Tennisbanan skulle kunna delas och rustas för fler aktiviteter ex badminton
Jag spelar tennis den används
Tennisbanan ska vara kvar! Har alltid funnits.
Rusta upp ena tennisbanan. Skateboard på den andra sidan.
Tennisbanorna ska rustas upp. Gärna Hardcourt.
Jättebra att det finns en bana, så dyr sport och bra att slippa boka!
Den är uppskattad och borde rustas upp Pinsamt som det ser ut nu
En entré till hela parken det förstör intrycket
Se över underhåll ser för jxxxigt ut
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Rusta tennisbanan, rusta, rusta, underhåll!!!
Rusta upp tennisbanan även med basketplan.
Tennisbanan används mycket men behöver rustas.
Spontanfotboll på halva tennisbanan. Då skulle det bli mer liv.
Önskar underhåll av tennisbanan, ev. dela upp den i en tennis- och en
bandy/badmintonplan.
Tennisbanan - halva görs om till kombinerad basketplan, bandyplan.
Ny mark. Nytt galler och allt nytt. (Pil mot tennisbanan)
Behåll en tennisbana och gör en konstgräsbur på andra sidan för fotboll.
Gör en hinderbana på tennisplanen.
Asfaltera den
Förbättra tennisbanan
Bandyplan med fasta mål och basketplan (Pil mot fotbollsplanen)
Inget underhåll, gör något annat, skatepark. Det ungdomarna vill ha idag. (om tennisbanan)
Ramp (pil mot tennisbanan)
Behåll ena tennisbanan
En bana räcker, en bana räcker gott!
Kombinera med annan sport
Tennisbanan används men en räcker nog
Olika sporter på banan
Basket plan på ena tennisbanan
Street fotbollsplan med konstgräs
Basket plan på ena eller innebandy…
Spelar innebandy på gårdarna men där kommer bilarna
Tennissaker nyare bana
Ännu större tennisbana
Gör isbana på vintern
Förr var det blommor här en äng där barnen lekte
Jag tycker att dom ska fixa tennisplan.
SKOGEN

Behåll skogen. Skogen uppskattas särskilt av de minsta, men många uppskattar
också parkens kvalitet som naturpark, så gallra varsamt…
Tycker om skogen!
Bygg inte bort naturen
Inga hus här!!
Skogig = Underbart. (Pil mot övre skogen)
I nedre skogen finns en gammal tall som är viktig för djurlivet
Vi är i skogen och kör viruskull och burken…
Ta bort så lite träd som möjligt
Bevara träden och behåll skogen.
Skogen används för de minsta barnens skogsutflykter från förskolan. Viktig att bevara.
Uppskattar skogsmiljön med fåglar Låt en ornitolog inventera och sedan sätta upp en
infoskylt om vilka fåglar som finns i parken.
Granarna är som en riktig trollskog
Behåll karaktären av skog
Skogen jätteviktig som den första skogen för många barn
Ta inte ner träd eftersom vi får syre av dem
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Samtliga grusstigar bör omvandlas till jordstigar för att öka naturnärheten
Fint med många olika små självupptrampade stigar kul för barnen att springa runt och
upptäcka i naturlig miljö
Naturpark en tillgång en kvalitet hugg inte ner träden
Behåll träden för guds skull – här verkar de rädda för dem tror de ska trilla på husen…
Skogen kvar… det är ju därför man bor här
Här hittas kottar löv, svamp å småkryp
Gallra ut tallar. Visa björkar. (pil mot övre skogen)
Tomt. (pil mot övre skogen)
Ödsligt (pil mot nedre skogen)
För mycket träd (pil mot nedre skogen)
Jag tycker man gör så att det blir en viloplats. (pil skogen ovanför dammarna)
Det borde byggas något här. (pil nedre skogen)
HUNDRASTGÅRDEN

Hundrastgården är trist tycker de flesta.
Tråkig bara slätbacke skulle hända mer skulle vara större
Skulle kunna ligga längs ringvägen i ravinen där finns kuperad terräng.
Mer hinder leksaker och intressantare miljö
Slalombana, tunnel, lampor, fixa nätet, fixa marken. En bänk. (skrivet/tecknat på foto av
Hundrastgården)
Har hund men använder den inte går hellre till skogspartier i närheten.
Går ut mot ängarna det finns ett stort grönområde i närheten.
Ja den är dötrist kan skapas en bättre miljö i och runt så ser det finare ut både utifrån och
för de som är inne i den Titta på Sågen. Heller två rastplatser än en.
Hundlekplats. Tunnel (Skrivet/tecknat på foto)
Hundrastgården behöver göras om.
Större område för hundar ev. agility. (pil hundrastgården)
Flytta hundrastgården hit. (pil området nedanför Åbyvägen)
Bra med hundrastgården. Mycket hundar där, men den är väldigt spartansk. Ev. kan den
utökas lite. Då kanske man slipper att folk släpper hundar lösa. (Se hundrastgården nedanför
Sågen)
Hundrastgården. Borde finnas en bokningslista så att man får vara där i lugn och ro.
Hundägarna borde plocka upp efter sina hundar.

Nya Önskemål
Många önskemål har rört hundrastgården och tennisbanan liksom att det saknas
en bollplan. Annars finns förhoppningar om något äventyrligt för äldre ungdomar
som äventyrsbana/hinderbana, utegym, parkourpark eller skate- och cykelpark.
Många vill även ha en pool, plaskis eller vatteninslag i parken.
Näst efter poolen så vill många barn se en studsmatta eller utvecklade
klättermöjligheter. Det kan finnas fler bänkar och grillplatser, men även andra
typer av mötesplatser saknas, kanske främst i den övre delen av parken mellan
tennisbanan och lekplatsen.
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Större Hundrastgård
Större och roligare hundrastgård
Bättre hundrastgård
Ny hundgård
En till hundrastgård i andra änden
Agility, agility, agilityhinder
Fasta hinder bättre yta
Massa idéer om hur hinder kan se ut se bilaga…
Hinder och slalom…
Mer och roliga hinder i hundgården
Hundleksaker mer och större fasta leksaker
Ta bort hundgården
Hund bad
Lägg till hinder i hundrastgården.
Finns hundrast-sopkorgar?
Bajspåsar
Ny grind och leksaker för hundar. Ta bort bänken och ha ny jord. Ta bort stenar. (pil
hundrastgården)
Det är mycket gropar I hundrastgården skulle vara grus over hela ytan så man kan fylla
igen när hundarna gräver där det är jord
Hundlekplats. Tunnel (Skrivet/tecknat på foto)
Hundpark. (pil mot hundrastgården)
Hundleksaker.
Betongpark för sparkcykel, skate för barn i alla åldrar
Jätteviktigt att komma ihåg att inte göra proffspark med höga och svåra hinder – de flesta
är ju nybörjare eller fritidsåkare!!
Betongpark för barn och ungdomar i alla åldrar
Skatepark
Skateboardramp
Skatepark en mindre med bra kvalitet den i Jägartorp för stor
Skateboard
Skatepark
Skateramp på lilla fotbollsplan
Metallstångar/stolpar som man kan göra tricks på.
Skateboardramper/cykelbanor.
Betongpark för skate och sparkcykel.
Parkour
Parkour, Parkour, Parkour populärt
Jag tycker att dom ska fixa en parkourbana.
Äventyrspark med lianer och hinderbanor.
Hinderbana. (pil mot tennisbanan)
En parkour - hinderbana (pil mot nedre skogen)
Mera äventyr för större barn, trädkojor, cykelställ, bmx-bana, scen för teater, utegym.
Skottramp (pil mot området bredvid tennisbanan)
Parkourbana
Hinderbana i skogen
Hinderbana, parkour och gym i ett är kanske möjligt
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Hinderbana, hinderbana, hinderbana mer utmaning för äldre
Gångbroar linor och hinderbana på säker höjd
Hinderbana, äventyrsskog klättring balans osv
Hinderbana eller klättring, parken är så platt inga klätterträd
Bygg en hinderbana för större barn.
Äventyrsbana i skogen
Sprid ut grejerna något att upptäcka!!
Viktigt med utmaningar för barnen Koja i skogen
Mer lekplats, med upplevelser för barn och utmaningar.
Lekplats i skogen på den här sidan vägen behövs också nån lekplats
Äventyr för ungarna
Bygga saker i skogen
Ett klätterträd en oja i skogen
Koja Koja. Koja. (skrivet/tecknat på foto, ritad med stege högt uppe i träd)
En burkenstolpe
En lekplats för de minsta
Cykelbana i skogen vid ”skolan”
Något för cyklar
Bana för cykel
Rails för kickbike
Mountainbike
Cyklar i skidbacke
Ramp för sparkcykel (pil tennisbanan)
Ute gym vore bra
Ute gym vid dammarna
Ute gym även bra för äldre…
Ute gym, ute gym, ute gym… ett natur likt ute gym att träna tillsammans på både stora
och små
Ute gym här om det inte blir av i Hanveden…
Utomhusgym vore något så barna kan leka och föräldrar gymma
Ute gym - gärna två med olika övningar. Parkour - något att hänga i. Då har man något
för alla åldrar.
Ute gym
Träningsställe/Ute gym.
Ute gym! (understryket med dubbelstreck)
Gym i parken så att både barn och vuxna kan ha fysisk aktivitet. (pil nedanför lekplatsen)
Fler lekredskap till lekparken
Studsmatta, studsmatta, studsmatta, studsmatta, studsmatta som är fast integrerad
trampolin
Gymnastikmattor på markytan.
Nergrävda studsmattor
Studsmatta
Studsmatta.
Stor studsmatta.
Klätterställning stor
Klättervägg så man kan klättra högt.
Större klätterställning.
Klätterställning klättra… klätternät
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Mer klätter…
Större klätterställning
Klätterställning som i Jordbros parklek med nät
Fler parkbänkar. (pil lekplatsen)
Gummimatta. (pil lekplatsen)
Klättervägg för barn. (pil lekplatsen)
Klättervägg
Större klätterställning. (pil mot lekplatsen)
Längre rutschkana. Större lekplats så att äldre barn kan leka. (pil mot lekplatsen)
Lianer man kan gunga på.
Gungbräda. Parkgunga. Studsmatta. (pil lekplatsen)
Bygga om lekaparken. Större och högre.
Två st. bebisgungor.
Gungbräda
Större lekplats.
Rutschkana för små barn.
Linbanan. En scen. Studsmatta.
Kompisgungan roligast.
Lektorn eller klättervägg. Fäll gamla granar. (pil skogen)
Fler gungor
Mamma-barn-gunga
Gungbräda, gungbräda
Större gunga större klätterställning större rutschkana
Större rutschkana
Större linbana
Ny linbana.
Större linbana och snabbare. Den ska vara lutad.
Leksaker som finns i ett förråd vid lekplatsen.
Ordentlig sandlåda med sittplatser.
Trähästar som man kan sitta på som i Rudan
En lek häst som barnen kan sitta på. Lekhus. (Skrivet/tecknat på foto)
Fordon
En gammal traktor eller ett flygplan det älskar barnen
Snurra
En grop med en studsmatta vid lekplatsen. Lekredskap som snurrar runt som i Jordbro.
Fotbollsplan, fotbollsplan, fotbollsplan den togs bort…
Ingen spelar på fotbollsplanen skulle vara bättre som basketplan
Fotbollsplan, vi går till Åbylund men ingen här…
Fotbollsplan med konstgräs
Fotbollsplanen används inte
Spolades tidigare det uppskattade s mycket
Staket runt fotbollsplanen
Stängsel runt fotbollsplan
Gör konstgräs här för spontan fotboll behövs inte en så stor…
Bättre mål kring planen de har sönder bollarna!
Nya mål (tecknat på foto av fotbollsplanen, skrivet vid nuvarande metallmål)
En fotbollsplan
Fotbollsplan
Konstgräsburar är bra
Ta bort fotbollsplanen och flytta den upp mot Åbyvägen på nedre sidan.
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Stängsel runt fotbollsplanen.
Fotbollsplan (pil tennisbanan)
En fotbollsplan istället för tennisbana.
Konstgräs (pil fotbollsplan)
Spola isbana på fotbollsplanen vintertid.
Basket Basketplan finns ej!
Basketplan/korgar någonstans kanske där det idag är lite skog eller annan lämplig plats.
Basketplan ung. 20 kvm
Grillplats under tak så folk kan mötas
Gärna nära lekplatsen
Grillplats i närheten till lekplatsen
Grill vid lekplatsen
Fat grill vid lekplatsen och mer soptunnor
Inga grillplatser nära husen – det ryker in!
Bättre grillplats flera mindre
Fler grillar och soptunnor
Soptunnor vid grillarna
Fler grillplatser med mysiga sittplatser t.ex. anlägga bersåer på båda sidor om vägen.
På gräset vid lekplatsen en grill.
Större grillplats med vindskydd (grillplatsen)
Möjligen en grillplats vid lekparken.
Större grillplats (pil grillplatsen)
Fler papperskorgar och fimpkoppar.
Fler soptunnor
Fräschas upp och få nytt galler
Flera grillplatser, gärna med tak.
Stor grill även på denna sida, så att alla får plats. Alla kan mötas. (pilar mot området ovanför
tennisbanan)
Grillplats (pil mot lekplatsen)
Grillar Större grillplats. Bänkar med ryggstöd.
Grill vid lekplatsen, med tak som skydd om det regnar.
Bänkar lite utspritt här och var, gärna med bord.
Flera papperskorgar/askkoppar.
Vindskydd att fika i vid blåsigt/regnigt väder.
Större grillplats med sittplats.
En rökplats så det inte röks på barnen
Fler bänkar och bord
Bänkar och bord (understruket) vid lekplatsen.
Fler platser att sitta vid.
Fler bänkar finns inga idag kanske en…
Borde finnas fler möjligheter till möten, bord och bänkar men också aktiviteter som gör
att folk träffas. Typ "gårdsfest" som passar både barnfamiljer och andra.
Mer bänkar. Sminkhörna.
Sittmöbel. Populär. (pil hundrastgården)
Bord och bänkar. Platser att sitta på.
Bänkar
Bänkar och bord till fika.
Bänkar och bord vid lekplatsen för föräldrar att fika på
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Lite mer bänkar
Sittplatser
Finns inga bänkar
Bara en enda bänk
Nu finns inga bänkar vid lekplatsen
Bänkar och bord så man kan fika tillsammans
Bord kring grillplatsen
Tänk på vart bänken står vad man har för utsikt, det bör vara utsikt mot parken inte
husen
En bänk i skogen också
Inga metall bänkar, tack! De är kalla
Pool, Pool for större barn. pool, pool pool för vuxna oxå
En pool som i Höglunda i Jordbro
Vi går ibland till Jordbros fina parklek och bad vi vill ha plaskis här
En bassäng är gemenskap för barnen finns i Jordbro och Brandbergen
Liten pool for barnen behövs! Fler bänkar behövs, men inte nära träden, då insekter
ramlar på dom. Stängsel runt husen borde tas bort.
Plaskdammen som togs bort.
Dammen är fin men kunde vara större.
En bassäng skulle vara bra och en nyare lekplats som också passar för 10-12 år.
Ett bad skulle vara guld värt. Det är många barn här.
Pool med vattenrutschkana.
Plaskis till barnen. Plaskis
Plaskis för barn att bada i. Vindskydd som man kan sitta i när det regnar.
Gör om dammarna så de blir runda.
En pool där man kan bada.
Större dammar. (pil mot dammarna)
Utomhusbad
Fontän, Fontän, fontän
Vattenpark
Fiskdamm, Damm med fisk.
Plantera mera
En gård för att plantera
Plantera själv
Svenska träd. En skog med skyltar och träd och vad man använder träslagen till förr och
nu.
Äppelträd vore fint.
Fruktträd vore fint. Blommor och frukt.
Häckar och bersåer med sittplatser. Myspys.
En berså
Lökar
Blommor
Gör en finare park med mycket blommor och perenner.
Vi vill gärna ha färgglada blommor.
En staty också.

12

En mötesplats
En liten scen. Upphöjd. Några bänkar och ett litet tak. Roligt för barnen att dansa och
leka på.
En plats med tak för att träffas och hänga även när det regnar.
En annan idé vore om det fanns fritidsledare på plats vissa tider som kan hålla i någon
aktivitet!
Plats för ungdomar. Upplyst med tak och synligt.
En Scen för spontan lek kanske kan funka både för ungarna och som en scen för riktiga
uppträdanden och tal inför majbrasa osv
Färgade lampor man kan leka vid, röd, gul, rosa, blå. Bygg en scen.
Scen eller dansbana som i Brandbergen där man kan samlas
Ett ställe där man kan samlas å ”chilla”
Kiosk och café
Café, café en fika plats
Kiosk, kiosk, kiosk!
Äventyrsgolf
Go-cart
Minigolf
Minigolf
Pingis
Djur, Häst stall
Ett område där man får ha hästar som man får gå runt och klappa.
Mini zoo
Mini zoo. Vildsvin (pil skogen)
Djur 4H gård jätte bra
Hunddagis
Drömmen vore ju så klart en 4H-gård och parklek.
Fågelmat Snälla! (pil mot dammarna)
Idrottshall i två våningar
Parklek
Spökhus för 10-17 år. (pil skogen)
IP
Två vånings lekpark
Större tennisbana med bollmaskin, tack.
Vi kan göra mer själva lätt
Barkbåtar i dammen och anslag om hur man gör en själv
Anslagstavlor
Måla totempålen.
Klotterplank!
Några hängmattor vore ju en bra idé.
Fester, fest varje fredag…
Myshörna. Lampor. (skrivet/tecknat på foto)
Toalett, toalett
Jag tycker att det borde finnas toaletter.
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Övriga blandade synpunkter och reflektioner kring parken
Uppmuntra barnens fria lek
Barn behöver utmaningar inte allt färdigserverat, något pedagogiskt, något att upptäcka
att bidra själv och att få använda fantasin Jätteviktigt!
Barn behöver använda kroppen balansleksaker som balansparken
När vi överbeskyddar blir ”verkligheten” farligare.
Upplevelsen av naturen är också en viktig del av parken för barnen. Bär, kantareller,
kastanjer, blommor, gräs och träd, samt de fåglar och hundar som finns att se i parken är
en stor källa till glädje för barnen. Även förskolan har behovet av att det ska finnas ett
område i närheten där barnen kan uppleva naturen. Därför är det viktigt att bevara den
naturen som finns i Åbyparken, eventuellt plantera mer träd/buskar med frukt och bär
och om möjligt, ha fler djur i parken.
OBS! gör inte för avancerade skate och parkourpark det behöver inte vara dyrt och ofta
är parkerna för avancerade för vanliga användare -vi är fritidsåkare inte proffs!!
Många cyklar här både mountainbikes och sparkcykel…
Vill ha en kickbikeramp nu hänger vi mest vid Ica Maxi
Det finns två ”lag” som utövar parkour ”Relief ” och ”Limitless”
Skulle gå att göra enklare parkourbana bara räcken å några plankor typ…
Betongpark för barn och ungdomar i alla åldrar har bra erfarenhet av hur barn i olika
åldrar med olika erfarenhet kan samsas i samma park. Det går jättebra och är väldigt
sympatiskt. Just betongparker med bassänger och rails ger mycket variation och som
vuxen tycker jag även att de är estetiskt tilltalande
Behövs en motvikt till alla idrotter där det krävs medlemskap och höga avgifter för att
delta, behövs platser för fri a utövare som inte vill organisera sig min 13 åring åker spark
minst 5 ggr i v åker runt i Stockholm och lär känna många andra barn och ungdomar. De
hjälper och inspirerar varandra men jag skulle gärna se att han kunde vara kvar på
hemmaplan. Haninge har ingen park som står sig i jämförelse. Det skulle även vara bra
med en inomhus park.
Ena ytan vid tennisbanan är perfekt som betongpark. Det som saknas i hela Haninge är
en betongramp som passar för både skate och sparkcykel. Aktiviteter som passar en så
bred åldersgrupp som möjligt. Exempelvis kan man se på Rålambhovsparken eller
Norrköpings skatepark. Stort plus för spontanidrott. Folk använder tennisbanan. Det är
mycket träd - både bra och dåligt. Skogen inte jätteupplyst
Parkourbana eller utegym. Lockar ungdomar, barn och vuxna till att röra på sig och vara
ute.
Ungdomsställe.
Mer aktiviteter för barnen.
Ungdomens hus! Ungdomarna har ingenstans att ta vägen! Om Åbygården rivs är detta
en bra plats, annars gör något här för det är bara en passage. (pil mot ytan där Åbyvägen
börjar på kartan)
14

Spons från företag när det gäller barn och fritid undersök det – så kan det bli mer!
Bor vid parkens nedre del. Sitter inte så mycket vid dammen utan går mest på promenad
genom parken. Och handlar på vägen hem. Någon vacker plantering och någon fin buske
här och var skulle förhöja. Kanske hängmattor och parksoffor, men sitter på rullatorn
om det behövs.
Bor vid parkens nedre del. Rör sig bara i området nedanför Åbyvägen. Bevara de stora
träden! Det saknas parkbänkar i skogsdelen. Många vågar inte gå på gångvägen genom
skogen trots belysningen. Går på vägen istället. Återväxt av träd saknas i övre skogen.
Yngre träd för att säkra ett senare äldre bestånd.
Okej vi har kanske mycket grönområden för våra barn men... mycket mer för barn och
ungdomar. Lära vad som är rätt och fel och vad dom och vi behöver för att det ska bli
bättre.
Många dagis grupper använder området.
PRO har lokal på andra sidan vid Ribby som de trivs vid så vi kommer inte så ofta hit.
Bättre inhägnat staket mot bilarna. Minst två bebisgungor. Rutschkana för de minsta.
Bänkar och bord för fika picknick. Ordentlig sandlåda med sittplatser. (om lekplatsen)
Ovanför dammarna finns två sjuka träd som ser vanvårdade ut. De ser väldigt gamla ut.
Varför låter kommunen träden stå där.
Ett och annat fult träd behöver tas bort. Mer planteringar. Dålig skyltat om ex. fimpar
och hundskit.
Hur gör man med passager genom parken när BRF har stängt av
Varför komma med nya idéer när det som finns inte underhålls (i relation till tennisbanorna)
På vintern halt och svårt att ta sig igenom parken till dagis
Skulle generellt sett behövas hus för äldre med hiss
Problem med vattenavrinning på gångväg mellan hundrastgård och lekparken
Stor pöl bildning vid vändplan intill Parkvillan (Bokstigen) - stora hål i gatan.
Spåren som går från Tornberget och Paradiset är borta från spårcentralen som utgår från
Nytorps ängar. Saknas mycket.
Parkeringen bort. Bind ihop parken med skogen och bäcken. (om parkeringen vid lekplatsen)
Stäng gångvägarna för mopedister som kör för fort idag.
Stäng av vägen så att parken inte blir delad.
Felparkering stör. Övergång. (skrivet/tecknat på foto av passagen Åbyvägen)
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Jämfört med Vitryssland är parken perfekt! Kanske kan lekplatsen rustas upp Kanske
något med ljud?!
Dela upp parken i flera delar
Hatar stängslet som de satt upp runt parken. Stänger inne mig. Problem också på vintern
med plogningen längs stängslet. (Använder rullator)
Passagerna in mot bostadsrättsföreningarna. Där samlas det alltid en massa vatten.
Ta bort vägen! Ta bort träden! Ta ner alla träd
Behövs en parkeringsutredning?
Vilken skog. (pil skogen)
Vilken hund. (pil hundrastgården)
Vart är den. (pil grillplatsen)
Renare. (pil tennisbanan)
”Haningedagen” trist politiker event men det här var trevligt va bra att ni kommer hit så
här!

”Akut” underhåll
Utöver tennisbanorna… så gäller det mest ”Ringvägsparken:
Tunneln är trasig någon har stampat på för tungt de slår i huvudet…
Däckgungorna sönder
En bäbisgunga borta sätt dit igen snälla!
Sandlådans stockar fulla av myr bon
Bänkarna för låga lutar och är sneda går ej att använda
Något borde göras åt parkeringen som blir vattenfylld. (vid lekplatsen)
Gångvägen alltid blött, ishalt på vintern. Grusa. (pil och inringad gångväg ovanför tennisbanan)
Det borde fräschas upp på botten. (dammarna)
Den borde göras om för det ser inte ut som en fotbollsplan. (pil fotbollsplanen)
Parkvägarna behöver underhållas.
Mest det dagliga underhållet. Varför inte någon trevlig bänk.

Andra referensparker
Fint kring Tungelsta där det finns växthus små häckar gångar och anlagd trädgård…
Sågens hundrastgård är trevlig
Lekskeppet i Nynäs
”Balansparken” nära Maxiparken – hoppa och snurra är bra för motoriken
Upplevelseparken i Tyresta är bra
Tyresö skatepark
Betongparker: Norrköping, Halmstd, Ystad, Husqvarna, Linköping, Östersund och i
Stockholm finns Gustavsberg, Rålis, Nynäs och Orminge
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Några besökare i Åbyparken svarar på frågan Vad är en park?
Stor rutschkana, en mjuk mark.
En park är när barnen leker där.
En park är för alla åldrar från små barn till pensionärer och något för hundar och katter.
En park ska ha en grill, studsmatta, minigolf. Stora klätterställningar. Bra belysning. Mer
roligheter helt enkelt.
Det är en lekpark med en fotbollsplan och med gungor och den ska vara rolig.
En park ska bjuda in barn, ungdomar och vuxna. Gärna en mysig lummig plats. Bra om
den tilltalar olika åldrar. Välskött.
En plats där jag träffar folk, alla är här i parken har picknic och leker.
I parken är det grönt, det måste finnas träd, annars är det ingen park, och gärna buskar,
blommor, olika sorters växter, så jag kan andas och barn ska kunna springa fritt utan att
vara rädda eller behöva akta sig, och träffas ska man kunna göra och umgås, leka, hitta på
saker, eller bara ta det lugnt, lite beroende på humör, så alltså både lugnt och aktivt för
olika folk eller samma, det är park typ.
I en park ska man kunna umgås med familjer och vänner. Barn ska kunna leka i parken.
Man kan också grilla eller köra vattenkrig. Man kan spela fotboll. Leka med hundarna i
hundrastgården.
I en park ska man kunna sitta och kunna umgås med sina grannar. Ha kul med barnen.
Skulle vara roligt om man kunde få en riktig pool som man kunde bada i. Mycket
blommor ska det vara.
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