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En NKI-undersökning fångar de boendes upplevelser av området

Referensbilder för framtida offentliga rum diskuteras på ett Öppet hus i 
Edsberg

Principskiss för utveckling av Tusbystråket i Tureberg (Malmvägen)

Strukturplan för Helenelund

Det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem vill 
ta ett större grepp vad gäller social hållbarhet, både 
vid förvaltning av befintliga fastigheter och vid ny-
byggnation. Spacescape har därför utvecklat en mo-
dell för områdesplanering som hittills har använts i 
tre av bolagens område. 

Modellen tar ett helhetsgrepp på utvecklingen av 
ett område. Med hjälp av webbdialoger, workshops, 
NKI-undersökning och stadsrumsanalyser tas en 
samlad kunskapsbild av området fram. I nära sam-
arbete med boende, aktörer i området samt Sollen-
tunahem utvecklas en områdesplan som konkret 
beskriver hur området bör utvecklas. Områdespla-
nen innehåller bland annat en strukturplan med 
förslag på ny bebyggelse och nya stråk, strategier för 
platsidentitet och platsutveckling och strategier och 
lägen för kommersiella och offentliga lokaler 
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2017-2018 4. LOK ALER OCH SERVICE / 34

UPPLEVT SERVICEUTBUD (NKI)

62/100

Dialogen visar att boendes upplevelse av serviceutbu-
det i Edsberg går att förbättra och kan ha stor effekt 
på boendenöjdhet eftersom centrumet överlag enga-
gerar många boende och påverkar varadagslivet i hög 
utsträckning.

På frågan om hur de boende upplever Edsbergs utbud 
av service och butiker gav de ett genomsnittligt be-
tyg på 62 av 100 möjliga. Betyget tyder på att de bo-
ende upplever att utbudet är medelbra. 

Som det framgick i intervjustudien och enkäten är 
boende i Edsberg relativt nöjda med basutbudet i 
centrum. Dock efterfrågar de ett bredare utbud av 
restauranger och kaféer samt konkurrenter till ICA.

SLUTSATS 

Eftersom Edsberg har ett såpass trivsamt och eta-
blerat centrum är det klokt att satsa mer på centrums 
serviceutbud. Innan Väsjöområdet är etablerat finns 
chansen att locka hit Väsjöbor som inte kommer ha 
ett så bra serviceutbud på kort sikt. Önskvärt ur ett 
boendeperspektiv är att en konkurrent till ICA eta-
bleras i Edsberg samt att en restaurang som inte är 
ett ”ölhak” etableras. Detta ligger utanför Sollentu-
nahems möjlighet att styra, men skulle förfrågning-
ar av externa aktörer inkomma som ligger i linje med 
de här önskningarna bör sånt intresse uppmuntras 
och tas tillvara. 

ICA EDSBERG SOLLENTUNA BLOMMOR - INTERFLOR A

GENOMSNITTLIGT BETYG PÅ DET UPP-

LEVDA SERVICEUTBUDET I EDSBERG

MKT SVAGT SVAGT                MEDEL    STARKT  UTMÄRKT

0-32 33-56 57-70 70-85 85-100

REKOMMENDATION: Det upplevda serviceutbudet 

bör få ett betyg av minst 70 i NKI för att räknas 

som starkt. Betyg mellan 57-70 är medelbetyg och 

kan anses tillräckliga men inte utmärkande eller 

identitetsstärkande för området. 


