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1. INLEDNING

INLEDNING
BAKGRUND
Under 2016 har Örebro kommun arbetat med en
ny Grönstrategi som handlar om hur kommunen
vill utveckla parker och grönområden. I samband
med detta arbete genomfördes webbenkäten ”Bästa
platsen! Tyck till om Örebros grönområden”.
Med enkäten ville kommunen få veta mer om vad
Örebroare tycker om olika grönområden. Vilka är de
mest uppskattade platserna idag, hur används de,
och vad vill man utveckla eller förändra? En viktig
målgrupp var även verksamheter inom kommunen,
där förskolor, vårdboenden med flera kunde ange
vilka platser de använder i sin verksamhet.

SYFTE
Syftet med enkäten var att få en översiktlig bild av
vilka grönområden Örebroarna uppskattar mest
och varför. Enkäten var även ett sätt att samla
in synpunkter och önskemål för att förbättra
upplevelsevärdet på olika platser. Svaren på enkäten
blir ett underlag i kommunens arbete med att
utveckla parker och grönområden.

MARKNADSFÖRING AV ENKÄTEN
Enkäten marknadsfördes via kommunens hemsida
(orebro.se), genom ett pressmeddelande, ett sponsrat
inlägg på Facebook och en mindre annons i tidningen
Örebroarn. Enkäten har även funnits tillgänglig
på datorer på kommunens bibliotek, och annonser
publicerades i lokala informationsblad som Öbos
Boinsikt och kommunens landsbygdsblad.

Webbenkäten resulterade i totalt 1 730 platsbeskrivningar.

Webbenkäten uppmärksammades bl.a. i Sveriges radio P4

Förväntningen var att det var vuxna personer
och personer från socioekonomiskt starkare
grupper som i störst utsträckning skulle svara
på enkäten. En kommunikationsplan togs därför
fram med olika aktiviteter för att försöka få en
jämnare svarsfrekvens. Besök gjordes på några
familjecentraler och fritidsgårdar och föreningar,
pedagogiska verksamheter samt verksamheter
inom vård- och omsorg uppmanades att svara på
enkäten genom mail och telefonsamtal. Budgeten
för kommunikationsinsatser var begränsad med

knappt 20 000 kr för annonsering och ca tre veckors
arbetstid för digitala och personliga kontakter samt
administration av enkäten.
Pressmeddelandet när enkäten startades upp
resulterade i en artikel i tidningen NA och ett inslag
i Sveriges radio P4. Senare under enkätperioden
publicerades ytterligare ett inslag i NA, i radion samt i
tidningen Örebroarn.
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WEBBENKÄTENS UTFORMNING
Webbenkäten utformades och genomfördes av
företaget Spacescape tillsammans med Örebro
kommun. Enkäten lanserades den 15:e februari 2016
och var öppen fram till den 31:a maj. I enkäten var det
möjligt att markera en plats på karta och beskriva
dess kvaliteter samt berätta hur de behöver utvecklas
för att bli mer attraktiva och användbara.
I enkäten kunde markerade platser beskrivas
både med fritext och genom att kryssa i förvalda
kategorier. De kryssbara alternativen var valda
utifrån svarsfrekvens i liknande enkäter i andra
kommuner och stod med både för att förenkla för de
som svarade på enkäten och för sammanställning
av resultaten. I enkäten fanns även några ytterligare
frågor, som hur ofta de svarande använde platsen
samt hur de upplevde tillgången till parker och
grönområden i sin närmiljö. I enkäten var det möjligt
att svara som privatperson eller verksamhetsutövare.
Se figur för enkätens utformning och samtliga frågor.
Enkäten resulterade i totalt 1730 platsbeskrivningar.
I samtliga av dessa beskrevs uppskattade kvaliteter
och i 1466 av svaren kompletterade de svarande
med beskrivningar om hur platserna kan bli bättre.
I 64 % av beskrivningarna kompletterades även de
förvalda kategorierna med fritext om platsernas
kvaliteter, användning och hur de bör utvecklas.
Andelen svar med kompletterande fritext stämmer
överens med motsvarande resultat från tidigare
enkäter genomförda av Spacescape. Vanligt är att lite
mer än hälften av svaren innehåller mer ingående
beskrivningar med hjälp av fritext.

BÄSTA PLATSEN!
– TYCK TILL OM ÖREBROS GRÖNOMRÅDEN
Hej! Här kan du berätta om hur du använder platser och grönområden i
Örebro, vilka platser du gillar och vad du tycker kan förbättras. Du kan
också se vad andra har tyckt. Alla synpunkter kommer att sammanställas
och vara underlag till vårt arbete med en grönstrategi för Örebro kommun.
Din åsikt är viktig! Det tar max 5 min att svara!

1. PLATSENS NAMN (TEXTRUTA)
2. VAD GILLAR DU MED PLATSEN?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Naturupplevelse
Blommor och planteringar
Lugn och ro
Promenadstråk
Lekplats
Aktiviteter och idrott
Vinteraktiviteter
Bara vara eller hänga
Bra sittplatser
Mötesplats och folkliv
Evenemang och kultur
Odling
Annat

3. BERÄTTA MER OM VARFÖR DU TYCKER OM
PLATSEN (TEXTRUTA)
4. VAD VILL DU FÖRBÄTTRA MED PLATSEN?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mer blommor och planteringar
Bättre ljudmiljö
Bättre promenadvägar
Fler sittplatser
Bättre lekmiljöer
Bättre platser för aktiviteter och motion
Bättre platser för vinteraktiviteter
Grillmöjligheter
Möjlighet att odla
Mer information om området
Mer städning och renhållning
Mer belysning
Lättare att nå till fots eller med cykel
Lättare att nå med kollektivtrafik
Annat

FIGUR 1
Enkätens utformning

5. BESKRIV GÄRNA MER VAD SOM KAN
FÖRBÄTTRAS PÅ PLATSEN
6. HUR OFTA ANVÄNDER DU PLATSEN?
o
o
o
o

Varje dag
Ett par gånger i veckan
Ett par gånger i månaden
Mer sällan än en gång i månaden

7. JAG ÄR
o Boende i Örebro
o Boende utanför Örebro
o Verksamhetsutövare
o
o
o
o
o
o
o
o
o

0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-

o
o
o
o

Man
Kvinna
Annat
Vill inte svara

o Stadsdelar
o Andra tätorter
o Landsbygdsområden

o
o
o
o

Förskola, skola, fritids
Vård och omsorg
Förening eller organisation
Annat
Namn på verksamhet:

8. HUR NÖJD ÄR DU MED PARKERNA OCH
NATUROMRÅDENA DÄR DU BOR?
o
o
o
o

Mycket nöjd
Ganska nöjd
Inte så nöjd
Inte alls nöjd

TACK FÖR DINA SYNPUNKTER! De är värdefulla för
planeringen och utvecklingen av Örebro. Tyck gärna till
om fler platser!

BÄSTA PLATSEN / 5

2. VILKA SVARADE PÅ
WEBBENKÄTEN?

2.1 VILKA SVARADE PÅ WEBBENKÄTEN?

Jämn representation
Könsfördelningen mellan de som svarat på enkäten
är relativt jämn med 54 % kvinnor, 43 % män, 1 %
annat och 2 % som inte ville svara på frågan om kön.

TIDIGARE GENOMFÖRDA WEBBENKÄTER AV SPACESCAPE

Bergen 1803 svar (under 20 veckor 2015) - ca 90 svar/vecka
Sollentuna 810 svar (under 14 veckor 2014) ca 60 svar/vecka
Täby 716 svar (under 7 veckor 2016) ca 100 svar/vecka
Lidingö 605 svar (under 14 veckor 2013) ca 40 svar/vecka
Skärholmen 476 svar (under 5 veckor 2016) ca 95 svar/vecka
Linköping 449 svar (under 10 veckor 2015) ca 45 svar/vecka
Bergshamra 306 svar (under 6 veckor 2014) ca 50 svar/vecka
Hagalund 216 svar (under 6 veckor 2014) ca 35 svar/vecka

Jämfört med liknande enkäter i andra städer var
andelen ungdomar mellan 10-19 år som svarade
ovanligt hög, vilket delvis kan förklaras genom
platsbesök på fritidsgårdar.

-6

4%

9

10%

8%
20

-2

9

0- 9

16%
50- 59

15%

25%

30

-39

-4

9

20%
40

Bland de som svarade på enkäten var endast 5 %
äldre än 70 år och 1 % angavs vara barn under 10 år.
I Örebro kommuns befolkning är 13 % barn under
10 år och 12 % äldre än 70 år. Dessa två grupper
är därmed tydligt underrepresenterade bland de
svarande. Yngre barn kan dock till viss del anses
vara representerade av de föräldrar och pedagoger
på förskolor och skolor som svarat på enkäten.
Vad det gäller äldre personer i Örebro är det dock
tydligare att deras synpunkter inte är så väl
representerade i resultatet.

60

80-

För genomförandet av ”Bästa platsen!” fanns
begränsade resurser för annonsering och
olika informationsåtgärder. Det kom dock in
förhållandevis många svar på enkäten och utifrån
det kan vi dra slutsatsen att Örebros parker och
grönområden är en fråga som engagerar många
medborgare.

När det gäller ålder är åldersgrupperna 3039 och 40-49 år överrepresenterade. Dessa
två åldersgrupper utgör ca 13 % vardera av
befolkningen, men 25 % respektive 20 % av de som
svarat på enkäten. För åldersgrupperna 20-29 och
60-69 år motsvarar andelen svarande även andelen
personer i dessa åldrar i befolkningen i stort.
Åldersgruppen 50-59 är något överrepresenterad
i enkäten medan åldersgruppen 10-19 är något
underrepresenterad.

7 0 -7 9

Totalt registrerades 1730 platser i ”Bästa platsen!”.
Enkäten var öppen under 16 veckor vilket innebär
etti snitt på cirka 108 svar i veckan. Inslag och
annonsering i media noterades resultera i flest
inkomna svar.

1 0 -1 9

1% 1%

ÅLDERSFÖRDELNING
Åldersfördelning i procent bland svaren på webbenkäten.
ANNAT
1%

MÄN
43 %

VILL INTE
SVAR A
2%

KVINNOR
54 %

FÖRDELNING AV KÖN
Könsfördelning mellan svaren på webbenkäten i procent.
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2.1 VILKA SVARADE PÅ WEBBENKÄTEN?
10% svarade som verksamhetsutövare
Enkäten vände sig inte bara till privatpersoner,
utan även till verksamhetsutövare. De som svarade
på enkäten som verksamhetsutövare kunde
beskriva sig som en av tre kategorier; förening eller
organisation, vård och omsorg, eller förskola, skola
eller fritidsverksamhet.

FÖRENING/ORGANISATION 25% (54 SVAR)

90 % av de som svarade på enkäten beskrev sig
som privatperson. Övriga 10 % beskrev sig som
verksamhetsutövare varav 66 % representerade
förskolor, skolor och fritidsverksamhet. 25 %
representerade föreningar eller organisationer och
9 % vård- och omsorgsverksamheter.
Uppmaningar om att svara på enkäten mailades ut
till bland annat idrottsföreningar, och till chefer
och pedagoger inom förskola/skola och vård- och
omsorgsverksamheter. Särskilt fokus lades på att få
förskolor och skolor att svara på enkäten, men trots
flera mailutskick och även telefonsamtal till ett
flertal skolor blev svarsfrekvensen endast ca 30 %.

VERKSAMHETSUTÖVARE
10%

VÅRD & OMSORG 9% (19 SVAR)

FÖRSKOLA, SKOLA, FRITIDS 66% (139 SVAR)

PRIVATPERSONER
90%
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2.1 VILKA SVARADE PÅ WEBBENKÄTEN?
STADSDELAR (ANTAL SVAR)
180

160

140

120

Ojämn svarsfrekvens från olika
bostadsområden
De folkrikaste bostadsområdena i Örebro stad är de
centrala stadsdelarna i stadskärnan (City, Centrum
norr, Centrum väster/Vasastan och Centrum
öster), bostadsområdena Vivalla och Brickebacken,
samt de stora villaområdena Sörby, Almby och
Adolfsberg. Därefter följer bostadsområdena
Markbacken, Varberga, Lillån och Björkhaga.

Om man jämför med svarsfrekvensen i
enkäten återfinns nästan alla de folkrikaste
bostadsområdena även bland de som har högst
svarsfrekvens. På så sätt är svarsfrekvensen
någorlunda representativ. Några områden är dock
tydligt underrepresenterade, framför allt Vivalla,
Brickebacken, Varberga och Markbacken. Några
bostadsområden har också en högre svarsfrekvens
än förväntat utifrån befolkningsmängd, som t.ex.
Rosta.

100

80

60

40

20

0
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2.1 VILKA SVARADE PÅ WEBBENKÄTEN?
I några av kommunens mindre tätorter, som
Odensbacken, Glanshammar och Ekeby-Almby är
svarsfrekvensen högre än förväntat sett i relation
till befolkningsmängden. Få svar kom dock in från
boende i landsbygdsområden.
Brevens bruk, Kilsmo och landsbygden Gällersta
Almby Norrbyås är de enda områden som var
valbara i enkäten som saknar representation bland
svaren.

LANDSBYGDSOMRÅDEN (ANTAL SVAR)

ANDRA TÄTORTER (ANTAL SVAR)
180
160
140
120
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100

140
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100

80
60

80
60
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20
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40
20
0
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2.2 HUR NÖJD ÄR DU MED PARKERNA & NATUROMRÅDENA DÄR DU BOR?
Majoriteten av de svarande är ganska
Stadsdelar
Stadsdelar
eller mycket nöjda med grönområdena i sin Stadsdelar
Adolfsberg västraAdolfsberg västra
Adolfsberg västra
östra Adolfsberg östra
närmiljö
Adolfsberg östra Almby
Almby

Mycket nöjd (%) Mycket
Ganskanöjd
nöjd(%)(%) Ganska
Inte sånöjd
nöjd(%)(%) Inte
Intesåalls
nöjdnöjd
(%)(%) Inte alls nöjd (%)
Mycket nöjd (%) Ganska nöjd (%) Inte så nöjd (%) Inte alls nöjd (%) Andra tätorter Andra tätorter
Mycket nöjd (%) Ganska nöjd (%) Inte så nöjd (%) Inte alls nöjd (%)
Asker
50%
33%
Stadsdelar
Asker
50%
33%0%
0%17%
23%
23%61%
61%
16%
16% 0%
0%
Brevens
bruk
0%
0%
0%
23%
61%
16%
Adolfsberg
västraBrevens
23%
16%
bruk
0%61%
0%
0% 0%
12%
12%
60%
60%
21%
21% 0%
7%
7%
17%
71%
9%
12%
60%
21%
Adolfsberg
7%
östra Ekeby-Almby
12%
60%
21%
7%
17%
71%
9% 3%
12%
58%
58%
23%
23% Ekeby-Almby
7%
Ervalla
0%
33%
67%
Almby
12%
58%
23%
Almby
7%
12%
58%
23%
7%
Ervalla
0%
33%
67% 0%
Baronbackarna
Baronbackarna
32%
32%
55%
55%
9%
9% 5%
5%
Endast 6 % av de svarande är inte alls nöjda med Baronbackarna
Garphyttan
23%
64%
14%
32%
55%
9%
5%
Baronbackarna 0%
32%
55%
9%
5%
Garphyttan
23%
64%
14% 0%
Bettorp
Bettorp
0%
0%
67%
67%
33%
33% 0%
parkerna och naturområdena där de bor. 16 % angav
Glanshammar
4%
36%
46%
Bettorp
0%
33%
Bettorp
0%
67%
33%
0%
Glanshammar
4%
36%
46%14%
Björkhaga
Björkhaga
25%
25%67%
31%
31%
38%
38% 0%
6%
6%
Hampetorp
0%
50%
50%
Björkhaga
25%
31%
38%
6%
Björkhaga
25%
31%
38%
6%
Hampetorp
0%
50%
50% 0%
Brickebacken/Brickeberg
12%
12%61%
61%
27%
27% 0%
0%
dock att de inte är så nöjda. De som är missnöjda Brickebacken/Brickeberg
Hovsta
31%
54%
15%
Brickebacken/Brickeberg
12%
61%
27%
Brickebacken/Brickeberg
12%
61%
27%
Hovsta
31%
54%
15% 0%
Centrum
norr Centrum norr
29%
29%
53%
53%
17%
17% 0%
1%
1%
bor utspridda i hela kommunen, både inne i
Kilsmo
0%
0%
0%
norr Centrum öster/Skebäck
29%
53%
17%
Centrum
1%
norr 0%
29%
53%
17%
1%
Kilsmo
0%
0%
0% 0%
Centrum öster/Skebäck
46%
46%
50%
50%
4%
4% 0%
Latorp
67%
33%
öster/Skebäck
46%
50%
Centrum öster/Skebäck
46%
50%
4%
Latorp
67%
33%0%
0% 0%
Centrum väster/Vasastan
Centrum väster/Vasastan
21%
21%
63%
63%4%
9%
9% 0%
6%
6%
stadskärnan och på landsbygden.
Mosås
9%
27%
45%
Centrum väster/Vasastan
63%
9%
Centrum
väster/Vasastan
21%
63%
9%
6%
Mosås
9%
27%
45%18%
City
City
21%
21%
49%
49%
23%
23% 6%
7%
7%
Närkes
0%
50%
50%
City
21%
49%
23%
City
7% Kil
21%
49%
23%
7%
Närkes Kil
0%
50%
50% 0%
Eklunda/Eyra
Eklunda/Eyra
33%
33%
52%
52%
11%
11% 4%
4%
Vivalla är det bostadsområde som har högst
Odensbacken
7%
43%
34%
Eklunda/Eyra
33%
52%
11%
4%
Eklunda/Eyra 12%
33%
52%
11%
4%
Odensbacken
7%
43%
34%16%
Gamla
Hjärsta Gamla Hjärsta
18%
18%
65%
65%
6%
6%12%
andel som svarat att de inte alls är nöjda, med
Stora
13%
25%
38%
Gamla Hjärsta Hagaby
18%
65%
GamlaMellösa
Hjärsta 0%
18%
65%
6%
12%
Stora Mellösa
13%
25%
38%25%
Hagaby
20%
20%
73%
73%6%
7%
7%12%
0%
Vintrosa
17%
25%
17%
20%
73%
7%
0%
Hagaby
20%
73%
7%
0%
Vintrosa
17%
25%
17%42%
Karlslund
Karlslund
38%
38%
50%
50%0%
0%13%
13%
23 %, samt 17 % inte så nöjda. Bristen på kvalitet Hagaby
Ölmbrotorp
50%
0%
Karlslund
38%
50%
Karlslund
38%
50%
Ölmbrotorp
50%
50%0%
0%13%
Ladugårdsängen
Ladugårdsängen
6%
6%
76%
76%0%
6%
6%13%
12%
12%
och upplevelsevärden i parker och omgivande
Ladugårdsängen Lillån
6%
76%
6%
Ladugårdsängen 3%
6%
76%
6%
12%
Lillån
23%
23%
53%
53%
20%
20%12%
3%
grönområden i Vivalla har framhållits i flera
Landsbygdsområden
Lillån
23%
53%
20%
3%
Lillån
23%
53%
20%
3%
Landsbygdsområden
Lundby
Lundby
0%
0%
83%
83%
17%
17% 0%
0%
Axberg Närkes Kil0%
43%
43%
Lundby
0%
83%
17%
Lundby
0%
83%
17%
0%
Axberg Närkes Kil
0%
43%
43%14%
Marieberg
Marieberg
43%
43%
57%
57%
0%
0% 0%
sammanhang och bekräftas alltså i enkäten. Andra
Glanshammar 0%
0%
50%
17%
Marieberg
43%
57%
0%
Marieberg
43%
57%
0%
0%
Glanshammar
0%
50%
17%33%
Mark
Mark
33%
33%
33%
33%
33%
33% 0%
exempel på bostadsområden i Örebro stad med högMark
Gällersta Almby Norrbyås
0%
0%
0%
33%
33%
33%
Mark
33%
33%
33%
Gällersta Almby Norrbyås
0%
0%
0% 0%
Markbacken
Markbacken
30%
30%
50%
50%
20%
20% 0%
0%
Tysslinge
50%
0%
30%
50%
20%
Markbacken
30%
50%
20%
Tysslinge
50%
50%
0% 0%
Mellringe/Nyponlunden
Mellringe/Nyponlunden
8%
8%
32%
32%
60%
60% 0%
0%
andel missnöjda personer är Mellringe, Björkhaga,Markbacken
Östernärke
6%
76%
12%
6%
Mellringe/Nyponlunden
8%
32%
60%
0%
Mellringe/Nyponlunden
8%
32%
60%
Östernärke
6%
76%
12% 0%
Norra bro
Norra bro
0%
0%
83%
83%
0%
0%17%
17%
City och Norra Bro. Mest nöjda är boende i Näsby Norra
bro
0%
83%
0%
Norra bro
0%
83%
0%
17%
Nya Hjärsta
Nya Hjärsta
5%
5%
80%
80%
10%
10%17%
5%
5%
Hjärsta
5%
80%
10%
5%
Nya Hjärsta
5%
80%
10%
5%
Näsby
Näsby
73%
73%
20%
20%
7%
7% 0%
0%
och i drygt 10 bostadsområden anger mer än 90 % Nya
0%
73%
20%
7%
Näsby
73%
20%
7%
0%
Ormesta
Ormesta
50%
50%
50%
50%0%
0% 0%
av de svarande att de är mycket eller ganska nöjda,Näsby
0%
Oxhagen
Oxhagen
20%
20%
70%
70%0%
5%
5% 0%
5%
5%
Ormesta
50%
50%
Ormesta
50%
50%
0%
som t.ex. Centrum öster, Ringstorp, Sörbyängen och
Oxhagen
20%
70%
5%
5%
Oxhagen
20%
70%
5%
5%
Ringstorp
Ringstorp
45%
45%
55%
55%0%
0% 0%
0%
Ringstorp
45%
55%
0%
Ringstorp
45%
55%
0%
0%
Rosta
Rosta
37%
37%
50%
50%
13%
13% 0%
0%
Marieberg.
Rosta
37%
50%
13%
Rosta
37%
50%
13%
0%
Runnaby
Runnaby
33%
33%
67%
67%
0%
0% 0%
0%
Runnaby
33%
0%
Runnaby
33%
67%
0%
0%
Rynninge
Rynninge
22%
22%67%
67%
11%
11% 0%
0%
I kommunens mindre tätorter och i
Rynninge
22%
67%
11%
Rynninge
22%
67%
11%
0%
Rynningeåsen Rynningeåsen
54%
54%
23%
23%
15%
15% 0%
8%
8%
landsbygdsområdena är andelen nöjda mycket Solhaga
Rynningeåsen Solhaga
54%
23%
15%
8%
Rynningeåsen 0%
54%
23%
15%
8%
40%
40%
60%
60%
0%
0% 0%
Solhaga
40%
60%
Solhaga
40%
60%
0%
0%
Södermalm
25%
25%
70%
70%0%
0% 0%
5%
5%
varierande i olika orter. I några av dessa baseras Södermalm
Södermalm
25%
70%
5%
Södermalm
25%
70%
0%
5%
Sörby
Sörby
11%
11%
73%
73%0%
7%
7% 9%
9%
resultaten dock på endast ett fåtal svar. Bland de Sörbyängen
Sörby
11%
73%
7%
9%
Sörby
11%
73%
7%
9%
Sörbyängen
44%
44%
46%
46%
10%
10% 0%
0%
44%
46%
10%
Sörbyängen 0%
44%
46%
10%
0%
Tybble
Tybble
18%
18%
68%
68%
14%
14% 0%
orter som fått flest svar är det tydligare att en stor Sörbyängen
Tybble
18%
68%
14%
Tybble
18%
68%
14%
0%
Varberga
Varberga
41%
41%
48%
48%
11%
11% 0%
0%
andel av de som bor i Ekeby-Almby och Garphyttan
Varberga
41%
48%
11%
0%
Varberga
41%
48%
11%
0%
Vivalla
Vivalla
21%
21%
38%
38%
17%
17%23%
23%
är nöjda, medan en stor andel är missnöjda i
Vivalla
21%
38%
17%
Vivalla
21%
38%
17%
23%
Västhaga
Västhaga
50%
50%
50%
50%
0%
0%23%
0%
0%
Västhaga
50%
50%
0%
Västhaga
50%
50%
0%
0%
Älvtomta
Älvtomta
38%
38%
50%
13%
13% 0%
0%
Glanshammar och Odensbacken.
Älvtomta
38%
50%
13%
Älvtomta
38%
50%
13%
0%
Örnsro
Örnsro
15%
15%
77%
77%
8%
8% 0%
0%
Örnsro
15%
77%
8%
0%
Örnsro
15%
77%
8%
0%

INTE ALLS NÖJD
6%

INTE SÅ NÖJD
16%

MYCKET NÖJD
24%

GANSKA NÖJD 55%
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17%
0%
3%
0%
0%
14%
0%
0%
0%
0%
18%
0%
16%
25%
42%
0%

14%
33%
0%
0%
6%

3. UPPSKATTADE KVALITETER

3.1 UPPSKATTADE KVALITETER
46 % av platsbeskrivningarna har kvaliteten
naturupplevelse respektive lugn och ro
På frågan ”Vad gillar du med platsen” i enkäten var det
möjligt att kryssa i 12 förvalda alternativ, där ett var
”annat” med en fritextruta. I nästa fråga ”Berätta mer
om varför du tycker om platsen” fanns det möjlighet
att utveckla egna beskrivningar ytterligare. I 46 %
av alla svar i enkäten har naturupplevelse och lugn
och ro kryssats i som kvaliteter man uppskattar med
platsen. För 43 % av platserna lyfts promenadstråk
som en viktig kvalitet. Dessa kvaliteter används
för att beskriva både större grönområden och mer
centrala parker.
Utöver dessa förekom lekplats, aktiviteter & idrott
och bara vara eller hänga i högst utsträckning i
beskrivningarna av utmarkerade platser..
Lite generaliserande kan man därmed säga att
platserna som markerats ut i enkäten i första
hand uppskattas för sina kvaliteter för rekreation
och återhämtning, tätt följt av platsernas sociala
funktioner och möjlighet att utöva olika aktiviteter.
15 % använde sig av alternativet ”annat” med
fritextalternativet på frågan om vad de gillade med
platsen. 62 % valde att berätta mer om varför de
tycker om platsen i fritext på frågan därefter.

Naturupplevelse, blommor, lugn & ro och
att bara vara - gemensamt för de 12 mest
populära platserna

46% NATURUPPLEVELSE

Samtliga favoritplatser som fick mer än 20
platsbeskrivningar är platser där de som svarat
upplever kvaliteterna naturupplevelse, blommor och
planteringar, lugn & ro och att kunna hänga och bara
vara.

46% LUGN OCH RO
43% PROMENADSTRÅK
36% LEKPLATS
34% AKTIVITETER & IDROTT
31% BARA VARA ELLER HÄNGA
20% MÖTESPLATS & FOLKLIV
20% BLOMMOR & PLANTERINGAR
14%

BRA SITTPLATSER

14%

VINTERAKTIVITETER

9%

EVENEMANG & KULTUR

4%

ODLING

Majoritet av platserna ligger i ett större
grönområde eller längs Svartån
Av de 1730 platser som markerats i enkäten ligger 32
% i något av kommunens natur- eller kulturreservat.
27 % ligger i någon av Örebro stads större parker
och ytterligare 9 % i någon av de mindre parkerna
i Örebro stad. 24 % ligger inom ett avstånd på
150 meter från Svartåns strandkant. Utifrån de
här resultaten kan man konstatera att de stora
naturområdena och stora parkerna är viktigast för
medborgarna i Örebro stad, liksom grönmiljöerna
utmed Svartån.

Naturupplevelser, lugn och ro och
promenadstråk efterfrågas även av äldre
Inom arbetet med Grönstrategin har en särskild
avstämning genomförts med kommunens
pensionärsföreningar genom det kommunala
pensionärsrådet. Utifrån att personer äldre än 70
år är underrepresenterade i resultaten för ”bästa
platsen” kan det därför vara intressant att lyfta fram
vad pensionärsföreningarna svarade på frågan: ”Vad
är viktigast att satsa på för att fler äldre ska nyttja
parker och andra grönområden?”
I svaren lyftes att tillgänglighet, trygghet och
säkerhet är viktiga grundaspekter, och för
upplevelsevärden lyftes framför allt attraktiva
platser för lugn och ro, naturupplevelser och
promenadstråk. Resultaten från denna dialog

överensstämmer därmed väl med svaren i enkäten.

Jämförelser med nationella undersökningar
Svaren på ”Bästa platsen” i Örebro kan även
relateras till nationella undersökningar. I rapporten
”Landskapets upplevelsevärden – vilka är de och
var finns de?” redogörs för en enkät som Boverket
ansvarat för och som syftade till att få svar på vad
som är viktigt för människor i Sverige när de vistas
ute.
I denna undersökning framkom att ostörda,
naturpräglade områden där man kan promenera,
koppla av och känna välbefinnande efterfrågas
mest. Studien lyfte fram fyra upplevelsevärden som
särskilt viktiga: ostördhet i en variationsrik miljö,
naturpräglad miljö, möjlighet till återhämtning, samt
trygghet i en välskött miljö.
Vägledningen ”Grönområden för fler” från
Folkhälsomyndigheten bekräftar dessa resultat,
men lyfter även fram olika målgruppers behov och
användningsmönster. Promenader nämns som den
vanligaste aktiviteten och att kvinnor i större grad
än män efterfrågar miljöer för återhämtning. Det
framhålls att naturutflykten är den aktivitet som
flest önskar ägna sig åt, medan motionsaktiviteten är
den som oftast genomförs.

”Det är en vacker skogsmiljö som ligger
väldigt nära stan.”
Citat från ”Bästa platsen!” om Reträtten

”En av få oaser såhär mitt i city. Den
behövs! Bra förr oss som bor med barn i
stan att kunna gå hit och gunga eller spela
fotboll. Bra pulkabacke på vintern.”
Citat från ”Bästa platsen!” Oskarsparken

”Älskar träden och rosenparken. Växthuset
med fika är jättetrevligt”
Citat från ”Bästa platsen!” om Stadsparken

”En grön oas bland bostadsområden.”
Citat från ”Bästa platsen!” om Brunnsparken
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3.2 HUR OFTA ANVÄNDER DU PLATSEN?
I 36 % av enkätsvaren beskriver de
svarande att de använder sina favoritplatser
ett par gånger i veckan

MER SÄLLAN ÄN EN
GÅNG I MÅNADEN
15 %

VARJE DAG
25 %

I webbenkäten fick respondenterna svara på hur ofta
de använder platsen som de markerat. 36 % svarade
att de använder platsen ett par gånger i veckan
medan 25 % beskriver att de använder platsen varje
dag. 24 % svarar att de besöker platsen ett par gånger
i månaden och 15 % svarar att de besöker platsen mer
sällan än en gång i månaden.
I forskningsstudier av hur människor använder
sig av parker och andra grönområden har man sett
ett tydligt samband mellan närhet till det gröna
området och hur ofta det besöks. Ju närmare ett
grönområde ligger bostaden, desto oftare besöks det.
När avståndet till en park är längre än ca 300 meter,
sjunker besöksfrekvensen tydligt.

ETT PAR GÅNGER I
MÅNADEN
24 %

ETT PAR GÅNGER I
VECKAN
36 %

Enkäten ”Bästa platsen” låg ute under februari till
maj, det vill säga senvinter och vår. Användningen av
olika grönområden kan variera ganska kraftigt över
året och påverka vilka aktiviteter som i första hand
lyfts fram i svaren.
Platser som besöks mer sällan än en gång i månaden
är utmarkerade av både närboende, de som bor
i andra delar av staden och av besökare utanför
Örebro. Ett exempel är Stadsparken som fick flest
markeringar av de som besöks mer sällan. De som
beskrev sin användning av Stadsparken på det
sättet angav att de är boende i bl.a. City, Centrum,
Södermalm men även Glanshammar, Rosta, Almby,
Lillån, Runnaby och utanför Örebro.

PLATSER SOM ANVÄNDS MER SÄLLAN ÄN EN GÅNG I
MÅNADEN
Platser som används mer sällan beskrevs av närboende, boende i andra
delar av staden och av besökare utanför Örebro.
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4. PLATSERNAS
UTVECKLINGSBEHOV

4.1 PLATSERNAS UTVECKLINGSBEHOV
85 % av platsbeskrivningarna, 1466 av 1730 svar,
innehöll även förslag på förbättringsåtgärder. På
frågan ”Vad vill du förbättra med platsen?” fanns 14
olika alternativ som kunde kryssas i, där det sista
alternativet var ”annat” med en fritextruta.
26 % använde sig av alternativet ”annat” med
fritextalternativet. 66 % valde att berätta mer
om varför de tycker om platsen i fritext på frågan
därefter.

behöver det dock bli bättre promenadvägar inom
grönområdena och för 8% av platserna anges att
informationen om området behöver förbättras.

34% FLER SITTPLATSER

Många efterfrågar utegym och hundparker

25%

MER BELYSNING

Under ”annat” kunde de som svarade beskriva
övriga förbättringsåtgärder och vanligt
förkommande önskemål berörde fler utegym,
hundparker och möjligheter till bad.

23%

MER BLOMMOR &
PLANTERINGAR

23%

GRILLMÖJLIGHETER

20%

BÄTTRE PLATSER FÖR
AKTIVITET & MOTION

19%

BÄTTRE LEKMILJÖER

17%

MER STÄDNING &
RENHÅLLNING

10%

BÄTTRE PROMENADVÄGAR

8%

MER INFORMATION OM OMRÅDET

5%

BÄTTRE LJUDMILJÖ

5%

MÖJLIGHET ATT ODLA

5%

LÄTTARE ATT NÅ TILL FOTS
ELLER MED CYKEL

4%

LÄTTARE ATT NÅ MED
KOLLEKTIVTRAFIK

I 34% av platsbeskrivningarna föreslås fler
sittplatser som förbättringsåtgärd
Det vanligaste önskemålet om förbättringar är
fler sittplatser. De som svarat på enkäten vill även
se mer belysning, mer blommor & planteringar och
möjligheter att grilla i sina parker och grönområden.
Gemensamt för alla de platser som fått mer än
20 platsbeskrivningar är att det på dessa platser
efterfrågas; mer blommor och planteringar, fler
sittplatser, bättre lekmiljöer, bättre platser för
aktiviteter/motion och mer belysning.

”Att det finns tillgång till flera olika
lekplatser och gröna miljöer då det
finns många barnfamiljer och förskolor i
närheten.”
Citat från ”Bästa platsen!” om parken på Ladugårdsängen

”Önskar ett utegym!”
Citat från ”Bästa platsen!” om Harald Aronssons park

Få anmärker på tillgänglighet
4 respektive 5 % av platsbeskrivningarna innehåller
önskemål om att det bör bli lättare att ta sig till
favoritplatserna till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik. En majoritet av de som svarat på
enkäten upplevde alltså inte att tillgängligheten
till kommunens parker och grönområden är
ett problem. Enligt 10 % av beskrivningarna

”En inhängnad rastgård för hundar vore
toppen.”
Citat från ”Bästa platsen!” om Karl-Johanparken
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4.2 FLER SITTPLATSER
Fler sittplatser efterfrågas utspritt i många
delar av Örebro kommun
Fler sittplatser var den åtgärd som var vanligast
bland förbättringsförslagen. För ca en tredjedel
av alla platser som markerats i enkäten önskas
fler sittplatser. Åtgärden föreslås utspritt i
hela kommunen men högre koncentration ses i
Stadsparken, på Stora holmen och i Brunnsparken.

”Lite fler sittplatser åt rätt håll mot solen!
Olika tider på dagen.”
Citat från ”Bästa platsen!” om Karlslund kulturreservat

Platser där fler sittplatser efterfrågas
PLATSER MED UTVECKLINGSBEHOV - FLER SITTPLATSER
Kartan visar de platser där respondenterna önskar fler sittplatser
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4.3 MER BELYSNING
Mer belysning efterfrågas både i mindre
parker och i större grönområden
Mer belysning var den näst vanligaste
förbättringsåtgärden i enkäten och önskas
för en fjärdedel av alla utmarkerade platser.
Bristen på belysning gör att f lera platser
upplevs som otrygga kvällstid och under
vinterhalvåret. Mindre parker såsom
Oskarsparken beskrivs som folktomma på
kvällarna på grund av mörka och otrygga
platser.
I de f lesta större grönområden och
naturreservat efterfrågas investeringar i
elljusspår för att öka användningen på kvällar
och under vintertid.

”Viktigt med belysning på lekplatserna för
att barnen ska kunna vara ute och leka
under vinterhalvåret.”
Citat från ”Bästa platsen!” om parkerna i Rosta

Platser där mer belysning efterfrågas
PLATSER MED UTVECKLINGSBEHOV - MER BELYSNING
Kartan visar de platser där respondenterna vill mer belysning
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4.4 MER BLOMMOR OCH PLANTERINGAR
Mer blommor och planteringar önskas i
hela kommunen men mest koncentrerat i
parkerna
Mer blommor och planteringar efterfrågas
på en knapp fjärdedel av alla platser som
markerats i enkäten. Planteringar med
perenner och sommarblommor finns i
dagsläget framför allt i parkerna i de centrala
delarna av Örebro stad. Även i dessa önskas
dock mer blommor, som t.ex. i Stadsparken,
Oskarsparken, Brunnsparken, Karlaparken
och Sveaparken.

Platser där mer blommor och planteringar efterfrågas
PLATSER MED UTVECKLINGSBEHOV - MER BLOMMOR OCH PLANTERINGAR
Kartan visar de platser där respondenterna vill se mer blommor och planteringar
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4.5 GRILLMÖJLIGHETER
Grillmöjligheter efterfrågas i både mindre
parker, längs Svartån och i naturreservaten
En knapp fjärdedel av de som svarat på
enkäten önskar f ler iordningställda platser
för grillning. Grillmöjligheter efterfrågas i
såväl små som stora parker och i natur- och
kulturreservaten. Många har angett att de vill
kunna grilla i Stadsparken och Brunnsparken.

Platser där grillmöjligheter efterfrågas
PLATSER MED UTVECKLINGSBEHOV - GRILLMÖJLIGHETER
Kartan visar de platser där respondenterna vill se grillmöjligheter
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5. DE 12 POPULÄRASTE
PLATSERNA

2. Oset &
Rynningeviken
7. Varbergaskogen
11. Karlaparken
10. Harald Aronsson
park

9. Stora holmen

6. Oskarsparken
1. Stadsparken

3. Karlslund
kulturreservat

4. Sveaparken

>20 platsbeskrivningar
>40 platsbeskrivningar
>60 platsbeskrivningar

12. Sommarro
kulturreservat
5. Brunnsparken
8. Djurkloparken

TOPP 12 - MEST POPULÄRA PLATSERNA I WEBBENKÄTEN
Platser som fick 20 eller fler platsbeskrivningar i webbenkäten ”Bästa
platsen!”. Ringarnas storlek visar antalet platsbeskrivningar per plats.
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Bra för barn, lättillgängligt, centralt, blandning aktivtet/lugn, picknick, frukträd, något för alla åldrar
Löprunda, cykelvänligt, kommunens djur, lättillgängligt
Kanotpaddling från Hästhagen, fina motionsspår, slipper biltrafik, nära stan, historisk plats
Stora fria ytor, boulebanor, hundlekgård
Hundpromenader, kulturhistorisk plats, picknick, pulka, ingen motortrafik, närheten, kubb
Öppna ytor, läget, träden, central, hundrastning

x

Löpspåret, spännande skog, bostadsnära, naturlek för barn, hundpromenad,
Bra underhåll, nyttjas av alla åldersgrupper
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TOPP 12 - MEST UPPSKATTADE KVALITETER

Hundpark, stor grön yta, bra läge
Löpning, orörd natur, närheten
BÄSTA PLATSEN / 24

> 50 % AV SVAREN

25-50 % AV SVAREN

< 25 % AV SVAREN
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25-50 % AV SVAREN

x

x

x

Hundpark, hundlatrin, utegym, badplats, cykelleder
Vindskydd med grillplats, utegym, lekplats
Plaskdamm, hundlekgård, toaletter, kafé, danspaviljong, fågelmatsplats

x

Hundpark, små kaféer, bord för picknick, rusta upp lilla scenen
Hundgård, kafé, säkrare, bibliotek, skridskobana, glasskiosk,

x

x

x

Fler kiosker/kaféer, underhållning på scenen, tydligare cykelbanor, utegym, badmöjlighet

Röj sly, hundpark, större grupper med sittplatser
Utegym

x

Nöjespark, badplats, hundrastgård
Upprusta plaskdamm, avgränsning med träd, utegym, boulebana, rusta upp lekplatser
Hundpark, badmöjligheter, upprustning, klätterställning för mindre barn, utegym, utedusch

x

Fler soptunnor, information om växterna på platsen, elljusspår

< 25 % AV SVAREN

BÄSTA PLATSEN / 25

5.1 STADSPARKEN
Stadsparken fick flest platsbeskrivningar
som ”Bästa platsen”
Stadsparken lockar många olika besökare,
både närboende samt boende i andra delar av
Örebro stad och boende på landsbygden och
utanför kommunen. 54 % angav att de bor i
Stadsparkens närområde.
Utöver de förvalda kvaliteterna beskrevs
Stadsparken som en plats för alla åldrar,
lättillgänglig och centralt i staden med en
blandning av aktivitet och lugn. De svarande
ville se f ler kiosker/kaféer, underhållning på
scenen, tydligare utmärkning av cykelbanor,
utegym och badmöjligheter.

BESÖK ARE FR ÅN:
Adolfsberg västra
Almby
Baronbackarna
Brickebacken/Brickeberg
Centrum norr
Centrum väster/Vasastan
Centrum öster/Skebäck
City
Ekeby-Almby
Eklunda /Eyra
Garphyttan
Glanshammar
Landsbygd Axberg Närkes Kil

Markbacken
Norra bro
Odensbacken
Oxhagen
Rosta
Stora Mellösa
Södermalm
Sörby
Sörbyängen
Tybble
Varberga
Utanför Örebro kommun

”Jättetrevlig plats och mötesplats för
människor i alla åldrar, med olika bakgrund”
Citat från ”Bästa platsen!” om Stadsparken

”Bra med närheten till city och
Wadköping. Lekpark, plaskis, odlingarna,
stadsträdgården.”
Citat från ”Bästa platsen!” om Stadsparken

”Tänk om det fanns möjlighet att bada
någonstans i Svartån! Det vore fantastiskt!
”
Citat från ”Bästa platsen!” om Stadsparken

”Mer belysning på nätterna. Tryggare plats
för oss alla”
Citat från ”Bästa platsen!” om Stadsparken
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5.2 OSET OCH RYNNINGEVIKEN
Oset och Rynningeviken fick näst flest
platsbeskrivningar
Oset och Rynningeviken fick näst f lest
platsbeskrivningar i enkäten. För Oset och
Rynningeviken bor ca 35 % av de svarande i
någon av de närliggande bostadsområdena.
Många av de som markerat ut platser här bor i
stadskärnan i Örebro stad, men även utanför
Örebro stad, som t.ex. i Odensbacken. Detta
bekräftar att Oset och Rynningeviken är
ett populärt besöksmål både för vardagliga
utf lykter till ett naturskönt område,
men också för särskilda aktiviteter som
fågelskådning och skridskoåkning vintertid.
För det stora antalet människor som bor i
Örebros innerstad är Oset och Rynningeviken
det närmsta större naturområdet.
Oset och Rynningevikenbeskrivs som en
lättillgänglig och bra plats för löp- och
cykelrundor. Här saknar Örebroarna
hundparker, hundlatrin, utegym, badplats och
bättre cykelleder.

”Oset är ett unikt område på
promenadavstånd från stan. Där finns lugn
och ro och möjlighet att stöta på vilda djur,
i synnerhet fåglar”
Citat från ”Bästa platsen!” om Oset & Rynningeviken

”En välkommen paus från stadsmiljön. Jag
sitter gärna på en sten och läser en bok.”
Citat från ”Bästa platsen!” Oset & Rynningeviken

”En elljusslinga skulle tillgängliggöra
området även under vinterhalvåret”
Citat från ”Bästa platsen!” om Oset & Rynningeviken

”Skapa en inhägnad hundpark där det
finns bänkar.”
Citat från ”Bästa platsen!” om Oset & Rynningeviken

BESÖK ARE FR ÅN:
Adolfsberg västra
Almby
Asker
Centrum norr
Centrum väster/Vasastan
Centrum öster/Skebäck
City
Eklunda /Eyra
Gamla Hjärsta
Ladugårdsängen

Näsby
Odensbacken
Rynninge
Rynningeåsen
Stora Mellösa
Sörby
Sörbyängen
Varberga
Örnsro
Utanför Örebro kommun
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5.3 KARLSLUNDS KULTURRESERVAT
I Karlslunds kulturreservat är favoritplatser
utmarkerade längs hela Svartån
Karlslund motsvarar Oset och Rynningeviken
som det populäraste naturområdet, men på
Örebro stads västra sida. Majoriteten (93 %) av
de svarande bor inte i närområdet, men många
bor i någon av bostadsområdena på väster.
Utöver de förvalda kvaliteterna beskrivs
kulturreservatet som en plats med tillgång
till kanotpaddling, motionsspår utan biltrafik
och som en historisk plats. De svarande
efterfrågar vindskydd med grillplats, utegym
och en lekplats.

BESÖK ARE FR ÅN:
Adolfsberg västra
Björkhaga
Centrum norr
Centrum väster/Vasastan
Centrum öster/Skebäck
City
Garphyttan
Karlslund
Ladugårdsängen
Lundby
Markbacken
Mellringe/Nyponlunden

Oxhagen
Rosta
Solhaga
Södermalm
Varberga
Vivalla
Västhaga
Älvtomta

”Det är en vacker lummig plats. Ån slingrar
sig vackert fram genom Karlslundsåsen
och mot Hästhagen. Gamla träd och lugn
plats.”
Citat från ”Bästa platsen!” om Karlslunds kulturreservat

”Välordnat med grillplatser, soffor och
picknickbord. Fågelsång, vacker omgivning
med betande hästar och ridande sällskap
ibland”
Citat från ”Bästa platsen!” Karlslunds kulturreservat

”Vi önskar vindskydd vid träningsstället
med grillplats. ”
Citat från ”Bästa platsen!” om Karlslunds kulturreservat

”Jag skulle önska en bättre lekmiljö för
småbarn vid Karlslundsskogen. Gungor
och sandlåda t.ex.”
Citat från ”Bästa platsen!” om Karlslunds kulturreservat
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5.4 SVEAPARKEN
”En grön oas mitt i stan’ med ett levande
inslag tack vare lekpark möjlighet t idrott
som arrangeras av olika föreningar tack
vara enskilda initiativ dras längdspår i
parken. ”

Sveaparken beskrevs främst av boende i
City, Södermalm, Eklunda/Eyra och Sörby
Sveaparken omges av f lera folkrika
bostadsområden. Det är en av
stadsdelsparkerna i Örebro stad som har
högst potentiellt besökstryck (utifrån antalet
boende som har den som sin närmsta större
park). De som beskrivit parken är främst
boende i City, Södermalm, Eklunda/Eyra och
Sörby (88%). Men även mer långväga besökare
har markerat ut platsen.
Sveaparken beskrivs som en plats som
uppskattas för stora fria ytor och boulebanor.
Örebroarna efterfrågar en plaskdamm,
toaletter, ett kafé med en danspaviljong och en
fågelmatplats.

BESÖK ARE FR ÅN:
Baronbackarna
Centrum väster/Vasastan
Centrum öster/Skebäck
City
Eklunda /Eyra
Södermalm
Sörby
Sörbyängen
Vivalla
Utanför Örebro kommun

Citat från ”Bästa platsen!” om Sveaparken

”Sveaparken är både stor och vacker.
Vi är några som spelat Boule här i 15 år.
Parken ligger centralt men ändå behagligt
avskild.”
Citat från ”Bästa platsen!” Sveaparken

”Hundpark och en damm för hundar att
kunna svalka sig i på sommaren . det
behövs i stan nära för oss som har hundar ”
Citat från ”Bästa platsen!” om Sveaparken

”Här har jag länge haft en idé om att
kunna anlägga en mindre kafé och en
danspaviljong. ”
Citat från ”Bästa platsen!” om Sveaparken
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5.5 BRUNNSPARKEN
”Historisk plats med känd ”hälsosam”
vattenkälla redan på 1600 talet. Låt
platsen bli en historik plats mer känd i
Örebro, en lugn oas som det en gång var
och är för utflykt.”

Brunnsparken beskrevs främst av boende i
västra och östra Adolfsberg
98 % av de som markerat ut Brunnsparken bor
i västra eller östra Adolfsberg. Brunnsparken
ligger inte inom gång- eller ens lättillgängligt
cykelavstånd för boende i kommunens andra
bostadsområden. Det har dock en lång historia som
utflyktsmål. Brunnsparken beskrevs som en plats
för hundpromenader, kulturhistoriska upplevelser,
picknick, pulka, kubb utan störande motortrafik.
Bland förbättringsförslagen efterfrågas
hundparker, små kaféer och bord för picknick.

Citat från ”Bästa platsen!” om Brunnsparken

BESÖK ARE FR ÅN:
Adolfsberg västra
Adolfsberg östra
Centrum norr
City

Eklunda /Eyra
Marieberg
Utanför Örebro kommun

”Ett härligt läge i ett skapligt trafikerat
område, det blir som en oas för alla oss
som bor i närheten men inte har (alls eller
mycket) tomt.”
Citat från ”Bästa platsen!” Brunnsparken

”STOPPA all biltrafik, framförallt måste det
bli ett slut på genomfartstrafiken! ”
Citat från ”Bästa platsen!” om Brunnsparken

”Lilla scenen kan rustas upp och hållas
ren, samt fixa iordning ett ställe där vi kan
sitta vid bord och äta mellanmål m.m. ”
Citat från ”Bästa platsen!” om Brunnsparken
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5.6 OSKARSPARKEN
Oskarsparken uppskattas bland annat för
det centrala läget i staden

”Den är vacker med sina stora träd och det
är kul med alla hundar. ”

Oskarsparken är en av de största parkerna i
centrala Örebro stad (men samtidigt för liten
för att räknas som stadsdelspark).

Citat från ”Bästa platsen!” om Oskarsparken

De som beskrivit Oskarsparken är främst
boende i Centrum öster och City med 88 % av
de svarande.

”Oskarsparken har ett fantastiskt läge
för att bli en mötesplats i det gröna där
människor kan tillbringa tid, istället för
att bara passera, hastigt på väg till någon
annan plats.”

Oskarsparken uppskattas för sina öppna
ytor, det goda läget centralt i staden och
för möjlighet till hundpromenader. Bland
förbättringsförslagen efterfrågas en
hundrastgård, ett kafé/glasskiosk, ett
bibliotek, en skridskobana och att den upplevs
som mer säker med mer belysning.

BESÖK ARE FR ÅN:
Brickebacken/Brickeberg
Centrum väster/Vasastan
Centrum öster/Skebäck
City
Hovsta
Västhaga
Utanför Örebro kommun

Citat från ”Bästa platsen!” Oskarsparken

”Det är obehagligt att cykla igenom eller
förbi Oskarsparken på kvällen. Det är
mörkt och inte så väl utnyttjat.”
Citat från ”Bästa platsen!” om Oskarsparken

”Den här platsen besöks av många varje
dag, just för att den är en vilopunkt mitt
i city. MEN det var längesedan någon tog
hand om den här parken och utvärderade
eller utvecklade den. ”
Citat från ”Bästa platsen!” om Oskarsparken
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5.7 VARBERGASKOGEN
”Underbart för barnen att bara vara,
komma undan stress och lära sig om hur
man ska vara i skogen.”

Varbergaskogen beskrevs främst av boende
i Oxhagen och Varberga
Varbergaskogen utmärker sig som ett större
naturområde som omges av bebyggelse åt alla
håll. 88 % av de som beskrivit Varbergskogen
anger att de bor i Varberga eller Oxhagen,
och övriga svarande bor i andra närliggande
bostadsområden på väster. I östra kanten
av Varbergaskogen ligger Varbergsparken,
och om antalet platser som markerats i
både Varbergaparken och skogen läggs
ihop klättrar området upp som det tredje
populäraste området i enkäten. Varberga är
även en av de folkrika bostadsområden som
är underrepresenterade bland de svarande på
”bästa platsen”.
Varbergaskogen uppskattas som en plats
för bostadsnära naturlek för barn, löpspår,
hundpromenad och som en spännande skog.
På önskelistan för förbättringar finns en
hundpark, f ler sittplatser och att sly röjs
undan.

Citat från ”Bästa platsen!” om Varbergaskogen

BESÖK ARE FR ÅN:
Baronbackarna
Björkhaga
Centrum väster/Vasastan
Mellringe/Nyponlunden
Nya Hjärsta
Oxhagen
Rosta
Varberga
Älvtomta

”Skogen är väldigt omtyckt och det är
skönt att ha den så nära eftersom det
annars är mycket asfalt. Den används till
naturlektioner, krovgrillning och lek m.m ”
Citat från ”Bästa platsen!” Varbergaskogen

”Belysning på den ”större stigen” genom
området inte bara runt om.”
Citat från ”Bästa platsen!” om Varbergaskogen

”Ta bort gamla nedfallna träd, rensa
upp och gör hela skogen tillgänglig för
orientering t ex. Idag ligger träd överallt
och gör naturupplevelsen bedrövlig och
svårframkomlig utanför de stora stigarna.
En stor försämring har märkts efter det att
skogen blev naturreservat.”
Citat från ”Bästa platsen!” om Varbergaskogen
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5.8 DJURKLOUPARKEN
”Det är en jättefin park som sköts idiellt.
Parken har blivit jättevacker och är alltid
ren och fin. Det är en fröjd att promenera
där och man träffar mycket folk efter
vägen.”

Djurklouparken anses ha bra underhåll men
de närboende saknar ett utegym
Djurklouparken i Odensbacken är den enda
bland de 12 populäraste platserna som inte
ligger i Örebro stad. Det är också den enda
platsen av dessa som inte ägs av Örebro
kommun.
De som beskrivit Djurklouparken är främst
närboende i Odensbacken, men även från
andra orter och från landsbygden i Östernärke.
Djurklouparken beskrevs som en plats
som har bra underhåll och nyttjas av alla
åldersgrupper.
Bland förbättringsförslagen nämns bland
annat ett utegym på platsen.

Citat från ”Bästa platsen!” om Djurklouparken

”Blandar träd med grönområde som skapar
en atmosfär av både välskött och vilt.”
BESÖK ARE FR ÅN:
Asker
Hampetorp
Landsbygd Östernärke
Odensbacken

Citat från ”Bästa platsen!” Djurklouparken

”En tavla med info om Odensbacken från
förr då det fanns en hamn där å gamla
bilder”
Citat från ”Bästa platsen!” om Djurklouparken

”Dags att satsa på landsbygden också!
Skatepark med mera i all ära i stan. Men
här ute skulle vi önska oss ett riktigt fint
och bra utegym! Det skulle komplettera
det fina naturområdet tillsammans med
blommor m.m.”
Citat från ”Bästa platsen!” om Djurklouparken
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5.9 STORA HOLMEN
”En plats för alla åldrar. Gillar att promenera
runt området. Härligt med närhet till
sjukhuset så man kan gå dit o se natur så
nära. ”

Satsningarna på det nya utegymmet
och ”ministaden” med Lille Putt-tåget
uppskattas av närboende
Stora holmen är närmsta större park
för boende i de norra delarna av Örebros
stadskärna, och på sommaren är ”barnens ö”
ett populärt utf lyktsmål för besökare från hela
kommunen. De som beskrivit Stora holmen är
främst boende i city och centrum norr/öster
(71 %). I enkäten beskrevs Stora holmen som
en plats som bland annat uppskattas för det
nya utegymmet, för lekområdet för barn och
Lille Putt-tåget. Bland förbättringsförslagen
nämns en badplats och en hundrastgård.

Citat från ”Bästa platsen!” om Stora holmen
BESÖK ARE FR ÅN:
Brickebacken/Brickeberg
Centrum norr
Centrum väster/Vasastan
Centrum öster/Skebäck
City
Garphyttan
Odensbacken
Sörby
Vivalla

”Det har blivit jätte bra på stora holmen,
utegymmet är toppen! Full fart på
sommaren.”
Citat från ”Bästa platsen!” Stora holmen

”Någon form av upplysning på kvällarna,
så man kan löpa även när mörkret lagt sig.
En minigolfbana skulle ju vara pricken över
i.”
Citat från ”Bästa platsen!” om Stora holmen

”Lite mer planteringar vore vackert, gärna
av det vildvuxna slaget, lite mer engelsk
park helt enkelt. En gångbor över till
stadsparken vore hur bra som helst.”
Citat från ”Bästa platsen!” om Stora holmen
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5.10 HARALD ARONSSONS PARK
”Perfekt för oss som bor där att vara i på
sommaren. Bara att ta med en filt och lägga
sig och läsa eller sola m.m.”

Harald Aronssons park är en populär plats
för närboende i Rosta
Bostadsområdet Rosta räknas som
ett praktexempel på den så kallade
grannskapsplaneringen och är riksintresse
för kulturmiljövården. Här finns två stora
parker med bostäder i omgivande ringar. Den
östra av de två parkerna kom på plats 10 av de
populäraste platserna i enkäten. 90 % av de
som markerat ut Harald Aronssons park bor
i Rosta, och övriga i någon av de närliggande
bostadsområdena. Parken uppskattas som en
grön oas i ett bra läge. Dock vill de svarande se
att plaskdammen och lekplatsen upprustas och
att en hundpark tillkommer.

Citat från ”Bästa platsen!” om Harald Aronssons park

”Närheten och lugnet.”
Citat från ”Bästa platsen!” Harald Aronssons park
BESÖK ARE FR ÅN:
Oxhagen
Rosta
Älvtomta
Örnsro

”Grillmöjligheter och sittplatser med bord”
Citat från ”Bästa platsen!” om Harald Aronssons park

”Många i området och jag, önskar att
det fanns lite utstationerade grillplatser,
kanske tio sådana i utkanten av parken
runt om. Gärna bättre belysning, höst
vinter vår kommer en otrygg känsla när
man korsar parken. ”
Citat från ”Bästa platsen!” om Harald Aronssons park

”Plaskis behöver rustas upp.”
Citat från ”Bästa platsen!” om Harald Aronssons park
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5.11 KARLAPARKEN
I Karlaparken vill de svarande se
badmöjligheter och ett utegym

”Det är en bra plats för lek och träning för
hundar. Det är tyst och lugnt där.”

Centrala väster är ett av de bostadsområdena
som har lägst areal parkmark per person
i Örebro stad. Här finns ingen park
som är större än 3 hektar (som i Örebro
räknas som den lägsta storleksgränsen
för en stadsdelspark). Karlaparken tillhör
tillsammans med Oskarsparken och
Djurklouparken, de mindre parkerna som
kommit med på listan med de 12 mest
populäraste platserna. De som beskrivit
Karlaparken är främst närboende i västra
centrum/Vasastan.

Citat från ”Bästa platsen!” om Karlaparken

De svarande uppskattar platsen för sitt goda
läge. Bland förbättringsförslagen nämns en
hundpark, badmöjligheter i form av en damm
eller en pool, och ett utegym

”Karlaparken är central för många skolor
och förskolor. Barnen kommer hit för att
göra aktiviteter.”
Citat från ”Bästa platsen!” Karlaparken
BESÖK ARE FR ÅN:
Brickebacken/Brickeberg
Centrum väster/Vasastan
Centrum öster/Skebäck
City
Eklunda /Eyra
Gamla Hjärsta
Älvtomta

”Utegym och en utedusch som stadsparken
har vore toppen! Lite fler sittplatser och
plantetingar behövs med.”
Citat från ”Bästa platsen!” om Karlaparken

”Mer kontroller av grinden, den verkar
gå sönder ofta. Fler sittplatser då flera
förskolor går dit samtidigt. Klätterställning
för de mindre barnen också.”
Citat från ”Bästa platsen!” om Karlaparken
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5.12 SOMMARROSKOGEN
”Det är en bra skog som har många olika
växter och djur. Det är nära för oss på
skolan att promenera hit. Det är även skönt
att efter jobbet kunna ta en promenad på
hemvägen genom Sommarro för att komma
ner i varv. ”

Sommarroskogen beskrevs främst av
närboende i västra och östra Adolfsberg
samt Ladugårdsängen
Sommarro är liksom Karlslund ett av
kommunens kulturreservat. Under
senare år har satsningar gjorts för att
öka tillgängligheten inom området
med promenadvägar och den så kallade
bröllopsstigen. Sommarro har potential som
utf lyktsområde, men utifrån svaren i ”bästa
platsen” är det framför allt närboende som
nyttjar området. 93 % av de svarande som
beskrivit Sommarro bor i västra och östra
Adolfsberg och i Ladugårdsängen. Platsen
uppskattas för naturupplevelser i ett bra läge
och som en plats för lek och löpning. Fler
soptunnor och ett elljusspår lyfts fram som
förbättringsförslag.

Citat från ”Bästa platsen!” om Sommarroskogen

BESÖK ARE FR ÅN:
Adolfsberg västra
Adolfsberg östra
City
Ladugårdsängen

”Härligt naturområde för promenader och
löpning.”
Citat från ”Bästa platsen!” Sommarroskogen

”Belysning, så att man kan/törs röra
sig i området även när det är mörkt.
Promenadstigarna är jättefint fixade men
ingen kan röra sig i området när det är
mörkt. Gärna ett elljusspår!”
Citat från ”Bästa platsen!” om Sommarroskogen

”Det är alltid trevligt med information
om olika växter i området. Eller om djur.
Naturlig lekpark vore bra också”
Citat från ”Bästa platsen!” om Sommarroskogen
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6. VERKSAMHETSUTÖVARES
PLATSER

6.1 FÖRSKOLOR, SKOLOR, FRITIDSVERKSAMHET
”Härligt för barnen att kunna leka i skogen
och upptäcka naturen utifrån alla årstider.”
Citat från ”Bästa platsen!” - Björkhags skola/förskola
om Varbergaskogen

För enkäten ”bästa platsen” fanns en uttalad
ambition att få in många svar från pedagogiska
verksamheter. Denna ambition kan sägas ha
misslyckats då f lera påminnelser med mail till
både chefer och pedagoger, samt telefonsamtal
till ett f lertal skolor, endast resulterade i svar
från ca en tredjedel av kommunens förskolor
och skolor. För en högre svarsfrekvens hade
troligen bättre stöd och förankring bland
chefs- och ledningsfunktioner behövts.
Över 70 olika förskolor, skolor och
fritidsverksamheter representeras i
enkäten. Platserna som beskrevs av dessa
verksamhetsutövare är utspridda över hela
kommunen och en blandning mellan mindre
parker och större grönområden.

Förskolors, skolors och fritidsverskamheters platser
VERKSAMHETSUTÖVARES PLATSER - FÖRSKOLOR, SKOLOR, FRITIDS
Kartan visar de platser där repondenterna representerade förskolor, skolor eller fritidsverksamhet
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6.2 FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER
”En riktigt bra mötesplats för både äldre
och ungdomar som vill friidrotta. Även
andra idrotter drar nytta av denna fina
anläggning. ”
Citat från ”Bästa platsen!” - KFUM Örebro Friidrott
om Tybblelundshallens område

Information om enkäten mailades ut till ett
stort antal föreningar och organisationer.
Platser som beskrevs av föreningar och
organisationer var bl.a. området runt
Tybblelundshallen och Brickebergs
discgolf bana. där föreningar särskilt
uppmuntrade sina medlemmar att svara på
enkäten.

Föreningars och organisationers platser
VERKSAMHETSUTÖVARES PLATSER - FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER
Kartan visar de platser där repondenterna representerade föreningar och organisationer
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6.3 VÅRD OCH OMSORG
”Under vår , sommar och höst är denna
plats lagom långt att promenera till för vår
verksamhet. Då behöver vi bra gångvägar
som är lätt för rullator och rullstolsburna
personer att ta sig fram på för att njuta av
blomrabatter , kunna grilla lite till lunch,
vara en del av livet i parken. Vi önskar att
alla sinnen kan få sitt!”
Citat från ”Bästa platsen!” - Markbackens rehab om Örnsköldsparken

Endast ett fåtal verksamheter inom ”vårdoch omsorg” svarade på enkäten. Totalt 6
representanter för verksamheter inom vård
och omsorg pekade ut sina favoritplatser.
Fem platser markerades ut, bl.a. Stadsparken
Örnsköldsparken och Sveaparken. Enkäten
presenterades på chefsforum och mail
skickades till chefer och kontaktpersoner för
olika kommunala verksamheter, men detta var
långt ifrån tillräckligt för att få in många svar.

Vård- och omsorgverksamheters platser
VERKSAMHETSUTÖVARES PLATSER - VÅRD OCH OMSORG
Kartan visar de platser där repondenterna representerade vård- och omsorgsverksamheter
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VERKSAMHETER SOM DELTOG I ENKÄTEN
FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSVERKSAMHETER:
Adolfsbergs förskolor Intraprenaden
Adolfsbergsskolan F-9
Adolfsbergsskolan, specialenheten
Allégårdens Förskola
Alsalamskolan
Baronbackarnas familjecentral
Bettorps förskola
Birgittaskolan
Björkhagaskolan, förskola
Brolyckans förskola
Brukets förskola Örebro
Brunnsskolan
Brunnsskolans fritids Droppen
Byggklossens förskola
Eklundaskolan
Engelbrektskolan
Fridhemsskolan
Förskolan Fröet
Förskolan Fantasia
Förskolan Fasanen
Förskolan Fridensberg
Förskolan Sagan
Förskolorna i Glanshammar
Garphyttans förskola
Garphyttans skola
Glommagårdens förskola
Grundsärskolan
Haga Fritidsgård
Hagaskolan
Hagvidson
Hasselmusensförskola
Heimdal förskola
Hästskons förskola

I Ur och Skur hasselmusen
Idrottslärare
Jordgubbens fritidshem
Karlsunds förskola
Klockargårdens förskola
Kryddgårdsskolan
Kårstaängens förskola
Latorps förskola
Leklunden
Mariebergs förskola
Marklyckans förskola
Mellringeskolan
Navet
Norrbyskolan
Närkes kils skola
Olaus Petriskolan
Oskarstorgets förskola
Ringblommans förskola
Sagogårdens förskola
Skattkistans förskola
Skola intraprenaden
Stallbackens förskola
Stjärnhimlens Förskola
Sveaskolan
Södra Gårdens förskola
Sörbyängsskolan
Sörgårdensförskola
Team Oxhagen
Tegnérskolan
Tybble förskola
Ängens Familjecentral
Wadköpings förskola
Wallerska skolan
Valpebo (Stora jycken)
Varberga familjecentral
Varberga förskolor

Virginska gymnasiet
Växthusets förskola
Åsbackaskolan
Äventyrets förskola
Ölmbrotorps skola

FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER:
Adolfsbergs Scoutkår
Brickeberg Discgolfbana
Föreningen Trädet
Grön famn
Hopajola
KFUM Örebro Friidtott
KFUM Örebro Frisbee
KFUM Örebro track and field
Naturguide på olika språk
SMÅ IF
Socialförvaltningen
Spår Å Stig
Tegelhuset och kvarnbacksföreningen
Örebro Boulesällskap
Örebro Syrianska IF

VÅRD OCH OMSORG:
Almby trygghetsbostäder
Askenäs
Brolyckan träffpunkt
Markbackens Dagrehab
Seniorboendet Sveagården
Öppenvårdsgruppen barn
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7. SAMMANFATTNING

7. SAMMANFATTNING
VILKA SOM SVARADE
• Enkäten har en någorlunda jämn representation
när det gäller kön, av olika åldersgrupper
och bostadsområden/hemorter. Barn
under 10 år och personer över 70 år är dock
underrepresenterade, medan personer mellan
30 och 49 år är överrepresenterade. Några
bostadsområden som är underrepresenterade
bland de som svarat på enkäten är Vivalla,
Brickebacken, Varberga och Markbacken. I
några av kommunens mindre tätorter, som
Odensbacken, Glanshammar och Ekeby-Almby
är svarsfrekvensen högre än förväntat sett i
relation till befolkningsmängden. Få svar kom
dock in från boende i landsbygdsområden.

UPPSKATTADE OMRÅDEN OCH KVALITETER
• Kvaliteterna naturupplevelse, lugn & ro
och promenadstråk användes i högst
utsträckning för att beskriva utmarkerade
platser. Egenskaperna beskrev både större
grönområden och mer centrala parker.
• Av de 1730 platser som markerats i enkäten
ligger 32 % i något av kommunens natur- eller
kulturreservat. 27 % ligger i någon av Örebro
stads större parker och ytterligare 9 % i någon
av de mindre parkerna i Örebro stad. 24 % ligger
inom ett avstånd på 150 meter från Svartåns
strandkant. Utifrån de här resultaten kan man

konstatera att de stora naturområdena och
stora parkerna är viktigast för medborgarna
i Örebro stad, liksom grönmiljöerna utmed
Svartån.
• Majoriteten av de svarande är ganska eller mycket
nöjda med grönområdena i sin närmiljö. Endast
6 % av de svarande är inte alls nöjda med
parkerna och naturområdena där de bor. Vivalla
är det bostadsområde som har högst andel som
svarat att de inte alls är nöjda, med 23 %, samt
17 % inte så nöjda.
• I kommunens mindre tätorter och i
landsbygdsområdena är andelen nöjda mycket
varierande i olika orter. I några av dessa baseras
resultaten dock på endast ett fåtal svar. Bland
de orter som fått flest svar är det tydligare att
en stor andel av de som bor i Ekeby-Almby och
Garphyttan är nöjda, medan en stor andel är
missnöjda i Glanshammar och Odensbacken.
• De flesta platser som markerats i enkäten beskrev
främst av närboende. Platser som i störst
utsträckning markerats ut av personer som
inte bor i närheten är Karlslund, Oset och
Rynningeviken, och Stadsparken.

ÖNSKEMÅL OM FÖRBÄTTRINGAR
• När det gäller förbättringsförslag efterfrågar de

som svarat på enkäten främst fler sittplatser,
mer belysning, mer blommor och planteringar
samt grillmöjligheter.
• På flera platser vill Örebroarna även se fler
utegym, badmöjligheter och hundparker.
• Bristen på sittplatser och belysning på
samtliga favoritplatser som fick över
20 platsbeskrivningar anses påverka
användningen av både mindre parker och större
grönområden. Dessa upplevs som otrygga under
kvälls-/nattetid och under vinterhalvåret. I de
större grönområdena vill flera respondenter se
elljusspår för att öka användingen på vintern.
• Förskolor, skolor och fritidsverksamheter
använder sina platser för naturlek och
pedagogik. Därför efterfrågas fler sittplatser
vid picknick och vindskydd för att kunna
besöka platserna i alla väder.
• Föreningar och organisationer som svarat vill
främst se hjälp från kommunen att underhålla
och utveckla populära platser för bl.a. friidrott
och discgolf.
Resultaten från ”Bästa platsen” är ett underlag
till kommunens nya Grönstrategi, och ett
komplement till den större GIS-analys som gjorts
över tillgång till olika park- och naturområden i
Örebro stad, samt till kunskap om olika områden
som finns hos tjänstemän inom natur-, park- och
fritidsförvaltningarna.
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