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Perspektivinsamling - Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Funktioner
Uppskattat med mataffär och de restauranger som finns.
Saknas: Apotek! Det är viktigt för att fylla behovet hos fler medborgare.
Det är otroligt dåligt upplyst och eftersatt med gropar i vägen som bidrar till otillgänglighet.
Viktigt att ta hänsyn till olika tillgänglighetsperspektiv. Stenar på marken som synskadade personer
använder för att följa med käppen är viktigt ur deras perspektiv men otillgängligt för personer som
sitter i rullstol eller har svårt att gå. Behöver tänka till för att fler tillgänglighetsbehov tillgodoses,
beaktas och samsas. Fler handikapparkeringar, i dagsläget finns bara en.

Biblioteket uppskattas. Liksom kyrkans många aktiviteter. Coop.
Saknas: Torg med sittplatser och funktioner. Kan med fördel finnas fontän och vattenspegel på
torget. Jätteviktigt med belysning i hela centrum. Det finns inget tydligt taxistopp, vilket är behjälpligt
för personer beroende av färdtjänst. Inte tillgängligt utan och bidrar ofta till missförstånd och sura
taxichaufförer. Tillgängliga parkeringar är viktigt, liksom avfasade kanter på trottoaren så att det är
lätt att öppna bildörrar och komma fram med rullstol.
Undvik platåer!
Seniorfika och sysselsättning / samlingsplats för ungdomar.
Söderströmsgården bör ha ett seniorboende med en inbyggd förskola så att vi kan få
generationsutbyte. Vi önskar en torgkänsla med en naturligt härlig fin samhällsplats. Vi vill ha mer
handel så att man kan göra andra saker än att gå på Coop: kanske köpa en t-skirt? Vägen behöver
göras om. Ett utegym för alla önskar vi: för små barn, äldre personer och personer med
funktionshinder. Man måste kunna ta sig fram även med en tyngre rullstol än en ”elrulle”. Ställ ej
upp drottninggatan-lejon överallt. Alla former av hjälpmedel måste kunna ta sig fram. Vårdcentral
och biblioteket är viktiga funktioner.
Konkurrens behövs, så även ett torg: ett torg där man kan sitta, med lite grönt och sånt. Gärna ett
gemensamt hus med vårdcentral, apotek, BVC, familjecentral och även en socialfilia. Toaletter
behöver finnas för tillgänglighetens skull. Inte bara låsta och sunkiga sådana. Vi vill ha mötesplatser
för föreningar: äldre såväl som yngre, där de kan möts för att bygga ett kitt tillsammans. Idag finns
det inga vettiga övergångsställen. Bilarna kör hursomhelst. Det finns ingen plats där man kan värma
sig när man väntar på bussen. Ibland får man vänta länge på bussen: står du med barnvagn eller har
du rullstol behöver du kunna värma dig när du väntar. Upplysning är viktigt för tryggheten. Även
lampor som sitter lite lägre. Bussar och cyklar behöver komma fram. Du måste även komma fram
med en tvillingbarnvagn.
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Identitet
Inte emot någon förändring – bygg! Att bygga ”runt” (dvs ringa in grönområden med hus runt
omkring som står mittemot varandra) bidrar till trygghet och att man ser varandra. Ta vara på
Stenhuggarebyns historia i gestaltningen och skapa en identitet kring det. Ex moderna trähus. Ju
finare gestaltning och omgivning desto mindre benäget att förstöra.
Ta vara på Stenhuggarebyn och alla grönsaker (t ex Stockby) i byggnationen och gestaltningen. Det är
Stenhamras identitet och det är viktigt att alla känner sin historia och kan vara stolta över
identiteten. Utveckla Stenhuggarebyn till konsertplats.
Ta inspiration från Umeå där man bl a byggt utomhusmötesplatser för unga. T ex en stor gunga med
el där ungdomarna kan sitta och ladda sina telefoner och samtidigt prata och dela information med
varandra.
Viktigt att tänka på hela Färingsö, inte bara Stenhamra C. Norra delarna är väldigt eftersatta. Färingsö
var tidigare norra Europas största tegelbruksområde. Bind ihop detta för att skapa en identitet för
hela Färingsö.
Vi pratade om trygghet och vikten av att det inte finns mörka hörn. Att det finns bra belysning och att
det är öppet är viktigt. Det här med Stenhuggarbyn tycker jag att man ska göra reklam för. Det är ju
unikt. Hit ska man kunna hitta lätt. Det ska vara ordentligt skyltat.
På vissa platser i Norge har man raka gator med mycket belysning, och dålig belysning vid sidan om.
Andra platser har simhall och idrottshall. Det gör att folk inte står och hänger och gör dumma grejer:
”man gör sina ärenden och sen går man hem”: då blir det mindre brottslighet.
Det måste förändras. Idag tycker vi inte att Stenhamra centrum har en identitet överhuvudtaget.
Ingen har tänkt kring detta.
Hur skapar man en kommersiell bärighet? Det behöver man fundera på. Kan man locka aktörer från
andra delar av Färingsö till centrum (Juntras grönt och Äppelfabriken till exempel). Finns det
möjlighet för dem att komma dit i en annan uppsättning?
Att ha olika nivåskillnader är inget problem. Det behöver bara skapas schysta och vackra ramper. Det
går att bygga anpassat vackert. Inga tråkiga träramper!
Tänk på att man ska kunna öppna dörrar utan domkraft.
Det finns många småföretagare som inte har någonstans att mötas. Ett kontorshotell där man kan
hyra in sig per timme kunde vara nåt.

Perspektivinsamling KRF
2019-09-30

Top-of-mind
Avfasade kanter på trottoaren
Förändring
Prata med niorna – de är viktiga
Direktbuss (slippa turen till Ekerö C)
Hur ska ungdomarna älska sitt centrum? Älska och inte förstöra!
Varma bänkar på vintern
Torghandel året om
Händer någonting spännande – plocka upp det som finns
Kulturhus – fik, bio, museum om bygden
Levande som inte stänger 17 och sen är det dött
Att ha olika nivåskillnader är inget problem så länge man skapar schyssta och snygga ramper.

