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Ungt inflytande rapporterar om ungas syn på Nackas översiktsplan

Under sommaren 2010 arbetade vi inflytandepiloter under tre veckor med en rapport vid
namn ”På spaning efter framtidens Nacka – drömsamhället” som bestod av åsikter om hur vi
vill att Nacka ska utvecklas fram till år 2030. Denna tog kommunen del av under
framtagandet av samrådsversionen av Nacka kommuns översiktsplan under hösten 2010. När
samrådsversionen blev klar fick vi ett följduppdrag där vi skulle arbeta som
översiktsplansambassadörer och besöka skolor i Nacka för att ta reda på vad fler ungdomar
tycker om Nacka. Som ambassadörer var vårt mål att nå ut till ungdomar och informera om
kommande planer och skapa debatt kring översiktsplanen. De åsikter och tankar från
ungdomarna som vi nu har samlat in och sammanställt i denna rapport kommer kommunen att
ta del av under vidareutvecklandet av översiktsplanen, som blir klar i slutet av år 2011. I
denna rapport kan ni läsa om vårt arbete och de resultat vi nått under perioden november 2010
- februari 2011.



Arbetets gång

Vi påbörjade arbetet som översiktsplansambassadörer i slutet av november. Sedan dess har vi
träffats 2-4 timmar i veckan och arbetat. Fram till jul arbetade vi med att ta fram en planering,
välja ut vilka delar av översiktsplanen vi skulle presentera för ungdomarna och skriva ett
manus samt en powerpoint till presentationen. Innan jullovet mejlade vi en förfrågan till
Nacka gymnasium, Vittra gymnasium, YBC gymnasium och Kunskapsskolan om det fanns
möjlighet för oss att genomföra en eller flera presentationer för någon/några klasser hos dem.
I början av januari hade Nacka gymnasium svarat och garanterat att vi får genomföra minst
fyra presentationer där. De resterande skolorna svarade att de skulle fråga elevrådet om det
fanns intresse, däremot hörde de inte av sig igen. Och efter flera obesvarade mail och
telefonsamtal gav vi till slut upp. Turligt nog fick vi chansen att genomföra en presentation i
Myrsjöskolan samt en femte presentation på Nacka gymnasium. Under vecka 3-5
genomfördes samtliga sex presentationer och vi nådde ut till ca 150 ungdomar. 

Val av fokusområden i översiktsplanen

När vi bestämde hur presentationerna i skolorna skulle se ut valde vi att fokusera på tre av de
fyra stadsbyggnadsstrategierna som finns i översiktsplanen; skapa en tätare och mer blandad
stad på västra sicklaön, komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka och utveckla
lokala centra och deras omgivning. Vi ansåg att dessa områden var mest lämpliga att fråga
ungdomar om eftersom de befinner sig i dem eller stöter på dem dagligen, vilket betyder att
de förmodligen har många åsikter. Men för att ge ungdomarna en bättre uppfattning om
översiktsplanens innehåll valde vi även att presentera ”Utmaningar & målområden”, som gav
en bra helhetsbild.

Hur presentationerna i skolorna gick till

Presentationerna i skolorna började med en inledning där vi berättade vilka vi är och vad vi
skulle göra där, sedan höll vi i en övning där ungdomarna fick svara på åtta ja/nej-frågor om
Nacka. Därefter hölls en 15-20 min presentation om vad en översiktsplan är, vilka utmaningar
och målområden Nacka kommun har
och de tre stadsbyggnadsstrategierna vi
valt ut. Sedan delades klassen in i fyra
grupper; sicklahalvön, transport,
centrum och övrigt. Varje grupp fick ett
tiotal fokusfrågor som de skulle
diskutera kring i ca 5-8 minuter, sedan
roterade grupperna och fick diskutera
om ett nytt område. I varje grupp fanns
en sekreterare som antecknade det som
sades. Sedan samlade vi in
anteckningarna och talade om att vi
skulle återrapportera dem till
kommunen, som skulle använda dem till
vidareutvecklandet av översiktsplanen.



Ta ett steg fram

Övningen med ja/nej-frågorna om Nacka kallade vi ”ta ett steg fram”. Detta eftersom
ungdomarna fick svara på frågorna genom att ta ett steg fram eller står kvar, ett steg fram
innebär att man svarar ja. Här kommer det sammanställda resultatet.

Trivs du i Nacka?

Denna fråga ställdes både till de som bodde i Nacka och de som bara gick i skolan här. Dock
svarade i princip alla att de trivs i Nacka, och majoriteten av de som inte gjorde det bodde på
annan ort.

Vill du bo i Nacka när du bli äldre?

Denna fråga väckte en följdfråga. Ingen av de tillfrågade i någon klass trodde att de skulle bo
kvar i Nacka när de flyttar hemifrån. Dock svarade kanske två tredjedelar av eleverna att de
kan tänka sig att flytta tillbaka hit när de blir äldre och bildar familj.

Är det viktigt att Nacka är miljövänligt?

I princip alla nämner detta som en av de viktigaste frågorna. I genomsnitt en person per klass
anser detta som inte särskilt viktigt.

Är Nacka modernt?

Svaren på frågan om huruvida Nacka är modernt eller inte skiljde sig väldigt mycket mellan
de olika klasserna. Totalt ansåg en knapp majoritet att Nacka är modernt.

Finns det bra mötesplatser i Nacka?

Likt den förra frågan så skiljde svaret sig mycket. Men en övergripande majoritet svarade nej.

Finns det intressanta arbetsmöjligheter i Nacka?

Övergripande nej, med mycket liten variation mellan de olika klasserna.

Har Nacka bra kollektivtrafik?

En femtedel av de totalt tillfrågade eleverna kände sig nöjda med kollektivtrafiken i
kommunen. Framförallt elever som inte var bosatta i kommunen själva ansåg att
kollektivtrafiken var undermålig.

Vet du vad en översiktsplan är?

I en klass hade eleverna vid ett tidigare lektionstillfälle fått information av sin lärare om vad
en översiktsplan var, men förutom det så var det ytterst ovanligt att någon ens hade hört ordet,
och i princip ingen visste vad det innebar.



Skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön

Dessa är de fokusfrågor som ungdomarna fick
diskutera kring:

Kan du se dig själv bo/leva där?

Vad gör du när du är där?

Gillar du Sickla som det är idag?

Känner du dig trygg att vistas där alla timmar
på dygnet? Om inte, vad kan få dig att känna
dig mer trygg?

Vad saknas/kan förbättras med Sickla?

Ungdomarnas tankar och åsikter och Sicklaön

Många av ungdomarna trivs ganska bra med hur Sickla ser ut idag. En del ansåg att Sickla är
den bästa och mysigaste platsen i Nacka. Den främsta anledningen är det varierande utbudet
av affärer, aktiviteter, restauranger, cafeér och mötesplatser. Även den sociala servicen är
varierad och ungdomarna tycker att det finns ett bra utbud av dagis, förskolor, skolor,
vårdcentraler och det är även nära till livsmedelsaffärer och apoteket.

En annan anledning till varför Sickla är så trivsamt är att det är nära till naturen, även
om man befinner sig mitt i Sickla köpkvarter. Detta är mycket uppskattat och gör Sickla mer
personligt. En tredje betydande anledning är att det ligger nära Stockholms stad samt att det
går snabbt att färdas där emellan. Många tycker att det även är lätt att ta sig till Sickla vart
man än bor i Nacka, t ex med buss från Älta, Orminge och Saltsjö-boo eller med saltsjöbanan
från Fisksätra och Saltsjöbaden. Statsbyggnadsstrategin för Sicklaön talar för att Sickla ska bli
en liten stad i Nacka och detta var mycket omtyckt hos ungdomarna. Det berodde bl a på att
det i Nacka idag inte finns ett sådant stads- och nattliv som Stockholms stad erbjuder och som
är av intresse för ungdomar. Därför hoppas ungdomarna att i samband med att Sicklaön blir
som en egen liten stad kommer även ett lockande stadsliv växa fram. 

I dagens läge anser de flesta att utbudet av restauranger, barer och andra uteställen är
mycket dåligt. Många associerar Sickla med familjeliv, vilket de tycker är trist. Saknaden av
det moderna uteliv gör att de flest inte kan tänka sig att bo i Sickla när de är 20-30 år. En
annan orsak till varför man inte vill bo i Sickla är att det inte finns tillräckligt attraktiva
boendealternativ eller upplåtelseformer. De allra flesta anser att det knappt finns några
hyresrätter i Sickla, vilket är efterfrågat bland ungdomar. Många säger att de vill att Sickla ska
bli mer ungdomsvänligt och modernt. Och för att det ska bli modernt krävs en stor utveckling
och förbättring av transportsystemet och en övergripande majoritet vill ha en modern
spårtrafik från Stockholms stad till Nacka. Alltså fler upplåtelseformer tillsammans med
spårtrafik och ett bättre utbud av restauranger och barer skulle öka intresset för att bo kvar.



Konkreta förslag

Ungdomarna tycker mycket om de naturområden som finns på Sicklaön och vill därför att
dessa ska bevaras och utnyttjas på bättre sätt, t ex i form av parker som fungerar som
mötesplatser. Just nu saknar ungdomarna mötesplatser som inte är enbart kommersiella och
där man kan umgås utan att behöva köpa någonting. I närheten av parkerna vill ungdomarna
se möjligheter för aktiviteter som t ex fotbolls-, minigolf- och volleybollplaner eller badhus,
kulturcenter och trampbåtar vid t ex Sickla strand. 

För att Sickla ska behålla sin karaktär vill ungdomarna se en fortsatt variation i arkitekturen,
olika former och material på byggnaderna, samt en stor blandning av upplåtelseformer. Ett
annat konkret förslag är en mysig belysning i olika former i t ex marken och väggarna.
Ungdomarna tror att detta skulle öka trygghetskänslan och även bidra till ett nattliv i Sickla.
Med detta tror ungdomarna att Sickla blir den ultimata platsen att vara och bo på.



Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka

Dessa är de fokusfrågor som ungdomarna fick diskutera kring:

Hur trivs vi med transportsystemet idag?

Rätt sorts fordon, de fordonen vi vill använda?

Hur ser transportsystemet ut i framtiden?

Priser?

Miljövänligt?

Ungdomarnas tankar och åsikter om transportsystemet

Transportsystemet idag känns tråkigt, ineffektivt och inte miljövänligt, men för stunden
fungerar det helt okej. Det är viktigt för unga att transportsystemet utvecklas och blir
miljövänligt, effektivt och trivsamt. Många upplever att det är svårt att ta sig hem under
kvällstid i Nacka. Kollektivtrafiken borde gå dygnet runt. Dessutom tycker många att
bussarna ofta är sena eller uteblir helt. Ursäkterna om att det blir fördröjningar i busstrafiken
på grund av hårt fallande regn är inte hållbara. Och just för att busstrafiken krånglar så pass
mycket som den gör idag efterfrågas andra färdmedel som är både miljövänliga och hållbara.

Man vill ha mer spårtrafik Nacka. Just för att spårtrafiken känns mer punktlig och
effektiv än bussystemet idag. Samtidigt tycker alla som vi tillfrågar att det är lättare att ta sig
runt i Nacka med bil än med kollektivtrafiken, det vill man se än ändring på. Man borde
effektivisera genom att använda sig av ett artärnät där spårtrafik och bussar är synkroniserade
med varandra. T ex en terminal dit tunnelbanan anländer och man kan byta till bussar som
åker på de mindre vägarna. Ungdomarna anser att detta skulle vara både mer miljövänligt och
effektivt.

Med dagens zonsystem känns det som om man straffas desto längre bort man väljer att leva i
Nacka. Många unga upplever också att det är enklare att ta sig från Nacka in till Stockholm än
att färdas inom kommunen. Detta kan vara negativt eftersom det hindrar kommunens mål om
att Nacka ska ha ett starkt näringsliv. T ex så väljer många ungdomar att åka in till stan och
shoppa istället för Nacka Forum eller Sickla köpkvarter. Ungdomarna tror att detta också
bidrar till att att de inte vill bo kvar i Nacka när de flytta hemifrån.

Konkreta förslag



Ett förslag på en lösning för problemet med uteblivna bussar är att införa ”standbybussar”
som finns utplacerade runtom i Nacka och är beredda att rycka in när någon buss blivit
inställd. Många vill också se en förbättring när det gäller att få ut information när bussarna är
inställda eller försenade. De anser att det borde införas fler digitala tavlor, liknande de som
redan används på en del tågstationer längs Saltsjöbanan. 

Något ur översiktsplanen som många reagerade positivt på är att utnyttja vattenvägarna, både
under, på och över vattenytan. De vill t ex se broar mellan Nacka strand och Lidingö, Tyresö
och Älta respektive Skogsö och Saltsjö-Boo, alternativt tunnlar och färja till
Värmdölandet/Gustavsberg. 

En tanke var också; varför inte skapa ett mer Vancouver inspirerat Nacka? Där man främst
satsat på att utveckla cykel- och tåglederna och använt sig utav ”skytrains”. I Vancouver har
man förstått att bilar som färdmedel är ohållbart och istället satsat på det som bidrar till en
minskad belastning på miljön. De allra flesta ungdomar tror inte att bilar är framtidens
färdmedel, de vill istället se ett väl utvecklat, synkroniserat och miljövänligt
kollektivtransportsystem. Många kan tänka sig att ta cykeln till närmsta station men då måste
vinterunderhållningen av cykelbanorna prioriteras. Ungdomarna vill även ha möjlighet till att
låna cyklar runtom i Nacka, att det skulle finnas cykelautomater (t ex som alvedoncyklarna i
Stockholm).

För att skapa ett effektivt system anser ungdomarna att det krävs en blandning av färdmedel
som är sammankopplade med varandra, för att det ska vara så enkelt som möjligt att resa
kollektivt oavsett var man bor i Nacka. Exempel på tänkbara färdmedel är tunnelbana, båtar,
bussar, ev bilar (miljövänliga) och även cykel. De tror att detta tillsammans med miljövänliga
färdmedel och billigare priser är vad som krävs för att fler ska välja att resa kollektivt.

Utveckla lokala centra och deras omgivning



Dessa är de fokusfrågor som ungdomarna fick diskutera kring:

Hur ska ett besöksvärt centrum se ut?

Vill vi ha nära till ett centrum?

Finns det centrum?

Vad ska centrumet vara till för?

Vilka centrum går du till idag?

Vad vill du göra i ett centrum?

Vad är en bra mötesplats för dig?

Ungdomarnas tankar och åsikter om Nackas centrum

Vad gällde de lokala centrumen talade ungdomarna framförallt om den oinspirerande och
tråkiga miljön samt bristen på utbud i de mindre centrumen. Det framfördes också att priserna
på mat, dryck och aktiviteter är för höga för ungdomars ekonomi. Ungdomarna tycker inte att
centrumen fungerar som sociala mötesplatser eftersom det enda man kan göra på
mötesplasterna är att konsumera. Många skulle därför vilja se mer naturliga mötesplatser, där
det kommersiella inte är i centrum. Utan där kultur, aktiviteter och sociala möten kan ske. 

Idag anser många av ungdomarna att Nacka Forum är
det bästa centrumet i Nacka. Detta för att det har ett rikt
utbud av affärer, är stort samt lätt att ta sig till. Dock är
det ett problem att centrumet är så konsumtionsfokuserat
samt trångt och stressigt. Sickla köpkvarter anses vara
Nacka Forums motpol. Ungdomarna upplever centrumet
som mer kulturinriktat och mindre fokuserat på
konsumtion, vilket de tycker är bra. Det vill man se mer
av i alla centrum i Nacka.

De mindre centrumen får mycket kritik. Man anser att dessa är i akut behov av
upprustning och behöver ha en egen identitet, så som översiktsplanen också nämner. Hur detta
skall göras råder det delade meningar om men man är överens om att det behövs ett bättre
utbud, en mer kreativ miljö och framförallt en mer öppen och behaglig sådan.

Något som verkligen saknas enligt ungdomarna är aktiviteter, som inte kostar så mycket.
Dieselverkstaden finns iförsig, men många tycker att det riktar sig mot mindre barn.
Ungdomarna upplever att Nacka har satsat på att få barnfamiljer att bosätta sig här och
därmed riktar sig även utbudet mot barnfamiljer. Ungdomarnas intressen har delvis glömts
bort. De vill se mer aktiviteter och mötesplatser som riktar sig mot unga. Som vi tidigare
nämnt i denna rapport vill ungdomarna se mer av natt- och stadsliv. 

Konkreta förslag



Konkreta lösningar på problemen hos både de stora och små centrumen har framförts
upprepade gånger. I de flesta fall märker man också att i olika grupper och klasser har
eleverna ungefär samma idéer om hur man skall lösa problemen.

Lösningarna som framförts innefattar bland annat olika fritidsaktiviteter i de olika
centrumen. Exempelvis har man framhållit Heron City i Kungens kurva som en förebild. Bio,
bowling, styrketräning, sport, IT-caféer, paintball, spa och badhus är exempel på aktiviteter
som det anses bör finnas i det perfekta centrat.

För att skapa en kreativ miljö och ge en form av identitet till de mindre centrumen har
framförallt designen på interiören belysts som en viktig fråga. Förslagen är här lika talrika
som varierade. Bland annat fontäner, statyer, ljusa färger, variation i ljussättningen med mörka
och ljusa platser beroende på vilket humör man befinner sig i och arkitektur baserad på olika
nivåer i byggnaden för att skapa en mer luftig känsla.

För att underlätta för det sociala mötet har ungdomarna gett förslag på att man framför allt gör
det billigare att interagera socialt, exempelvis på fritidsaktiviteterna som tidigare nämnts, samt
på att fika och äta mat. Dessutom skulle en god idé vara att ha nattöppna platser att socialisera
på, exempelvis caféer och restauranger. Shopping och utbud är också extremt viktigt, men det
får inte vara det enda som ligger i fokus i alla centrum. Det behövs en variation och balans
mellan konsumtion, fritidsaktiviteter, kultur och umgänge för att både de stora och små
centrumen ska utvecklas till sociala och trivsamma mötesplatser.



Att bo i Nacka eller inte bo i Nacka, det är frågan! De kan ju vara tråkigt
och dötrist och alldeles, alldeles underbart…

Varför vill man bo i Nacka? Föredrar man att bo i Nacka i en viss ålder eller är det samma i
alla åldrar?

Ungdomarna anser att Nackas styrka ligger i dess vackra natur. De många gröna platserna är
det som ger Nacka sin karaktär. Den närhet till stadsliv och natur som man har i Nacka är det
som framförallt lockar ungdomarna att vilja bosätta sig här när de blir äldre. Även närheten
till skärgården och ”havsluften” är något som kommunens ungdomar uppskattar.  Men det
finns ett behov av att flytta från kommunen vid en viss ålder och de ungdomar vi har frågat
säger runt 18-25 år.

Ungdomarna vill flytta ifrån Nacka av åtskilliga anledningar, delvis för vidare studier,
men även för att ge sig ut i världen. Ganska naturligt om man ser på en nationell nivå tycker
många, och frågan vi ställer ungdomarna är: vad skulle göra att ni vill fortsätta bo i Nacka
under åldern 20-30?

Responsen vi fick var entydig. Det är inte miljön i Nacka det är fel på, utan det är delvis
atmosfären ungdomarna vill komma undan. Ungdomarna förknippar Nacka med familjeliv
och efter gymnasiet är inte familjelivet det viktigaste för de flesta, utan att leva ut livet. Nacka
är en bra kommun, om inte en av de bästa, att uppfostra sina barn i. Men det som saknas är
mötesplatser, aktiviteter och möjligheter för uteliv som intresserar ungdomar och unga vuxna.
Allt annat finns. Det finns natur, uppkommande stadsstruktur, gott om skolor, service och
bostäder där dagens ungdomar vill bo när de blir äldre. De flyttar gärna tillbaks hit när det väl
är dags att skaffa familj, för de förknippar kommunen med barndomen. Ungdomarna vill inte
att den atmosfären ska försvinna, och slutsatsen vi drar av detta är att behovet inte ligger i att
hålla ungdomarna kvar i Nacka hela livet och skapa ett långrandigt liv, utan snarare locka
tillbaka dem hit i ett senare skede i livet.



Tack 

Detta projekt har främjat dialogen mellan ungdomarna i Nacka och Nacka kommun. Vi
överskiktsplansambassadörer är mycket glada för denna möjlighet, både för vår och alla de
150 tillfrågade ungdomarnas skull. Under projektet har vi alla utvecklats och fått en unik
insyn i hur arbetet med framtagandet av en översiktsplan går till, dessutom har vi fått vara
med och påverka hur planen ser ut tillsammans med fler ungdomar. Vi, samt alla de ungdomar
vi talat med, är tacksamma för denna chans att få vara med och påverka framtiden. Det gläder
oss att vi lever i Nacka kommun där man tar vara på allas åsikter och genom ett projekt som
detta! En demokrati är trots allt inget man har, utan något man kämpar för var dag. Tack så
mycket!

Inflytandepiloterna checkar ut!


