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Sammanställning samråd 
Ellen Keys Park 
 
 
Samråd ägde rum i Ellen Keys park, den 15 april 2014 kl 15:00-17:00 
Antal inlämnade svarsblanketter: 19 st 
 
 
Vad tycker du om parken idag? 
 

- Väldigt nersliten. För lite lekplats, skulle behövas mer leksaker. För små 
papperskorgar, framförallt på skolan. (Kvinna, 67, boende) 

- Rök och sophörn i nordöstra hörnet. (Kvinna, 60+, boende) 
- Man ska ha kvar den – grönt område som behövs! Jaga större förbättringar 

behövs – men bättre underhåll! (Kvinna, boende/jobbar) 
- Inte här så ofta, det är någon som inte attraherar. (man&kvinna, pensionär 85) 
- Fin, dock lite tråkig, önskar mer barnlek. (Kvinna, boende/dagis) 
- Tråkig gräsplan även då det ”blommar” känns den skräpig. Få barnleksaker, 

skulle kunna läggas till gungor. (Kvinna, 37) 
- Leker i buskarna, samlar pinnar. (Okänd) 
- Fin, lugn liten park. Alla kan träffas. För alla – träffas, prata, instrument. (Äldre 

kvinna) 
- STOR tillgång. (Kvinna, 65, boende) 
- Gräsmattan, men den måste rustas upp. (Hundägare) 
- Lika många hundar som nu, de är ok! Bra att gymnasieeleverna äter lunch 

här, men städar inte alltid. (Tjej, boende i 10 år) 
- Den fungerar mest som hundrastgård. De får gärna vara där men känns som 

barn och andra personer som besöker parken får inte plats att tex ta en filt för 
picknick, sola mm. (Man&kvinna, boende) 

- Att kunna släppa hundar. (Kvinna, 60+, hundägare) 
- Bra att det inte är speciellt för barn, utan mer generellt. (Förskolelärare, 

boende) 
- Sitta i solen. Solen går över hela parken. Öppet. (Okänd) 
- Alla parker ska ha staket runt. (Okänd) 
- Skolungdomarna har lektion vid muren. (Man&Kvinna, 35+, boende, 

hundägare, småbarnsföräldrar). 
- Koppeltvång, plocka upp bajs. (Kvinna, arkitekt, boende) 
- Platt gräs tråkigt. Inhägnad lek. (Man, 30+, bebis) 

 
Vad uppskattar du, varför? 
 

- Liten och positivt med staket och grindar. Bra att man både kan söta skugga 
som sol, vackra sommarblommor. (Kvinna, 67, boende) 

- Fin plantering (södra och norra), södra sitter många. (Kvinna, 60+, boende) 
- Jag bor nära – lätt att ta sig till parken. (Kvinna, boende/jobbar) 
- Lite avskilt från trafiken. (man&kvinna, pensionär 85) 
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- De stora ytorna, fint med blommorna. (Kvinna, boende/dagis) 
- Öppen och hyfsad belysning – kunde dock vara ytterligare upplyst. (Kvinna, 

37) 
- Skönt att det inte är så många barn. (Okänd) 
- Jag älskar parken. (Äldre kvinna) 
- Terrasseringen med den fria sikten, Karlav./Birger Jarl/Roslagsg. Opretentiöst, 

park för alla (skolelever, pensionärer, barnfamiljer…). (Kvinna, 65, boende) 
- Fontänen är fin. (Hundägare) 
- Vill ligga på en filt. Alla ska få plats. (Tjej, boende i 10 år) 
- Uppskattar blommor, damm, gräs och träd. (Man&kvinna, boende) 
- Fina vårlökar i hörnan. Rosorna. Planteringen i söder fin (Förskolelärare, 

boende) 
- Vid statyn. Nära, lugnt. (Okänd) 
- Den gamla hundrastgården. (Okänd) 

 
Vad kan förbättras i parken, varför? 
 

- Gräsytor förbättras mer lekutrymme för barn. Torftigt med bara 2 gunghästar. 
(Kvinna, 67, boende) 

- För få papperskorgar, dålig belysning, hundar här på kvällen, ofta brännboll 
dagtid och används av barn. Mellandelen måste finas till. (Kvinna, 60+, 
boende) 

- Skydda rabatterna, den vid statyn. (Kvinna, boende/jobbar) 
- Mycket ölgubbar. Det är något som inte är bra. (man&kvinna, pensionär 85) 
- Mer barnleksaker. Bättre belysning. (Kvinna, boende/dagis) 
- Gräsmattan kunde skötas om lite bättre under vår- sommartid. Fler aktiviteter 

för barn, typ gungor, en rutschkana.  
- Några gäng som dricker. Geggigt på gräset. Kisshörna längst upp. (Okänd) 
- Skydda sandlådan från hundarna. Staket. Mer papperskorgar. Det hänger 

alkisar i parken. (Äldre kvinna) 
- Mellanpartiets gräsyta. BORT med alla lösspringande hundar – Denna del 

används som hundrastgård. Mera lekgrejer för barn! (Kvinna, 65, boende) 
- Gräsmattan, hela året om springer stora hundar och förstör gräset. Träden 

fäller mycket kvistar. (Hundägare) 
- Förbättra för barn. Finns inget för barn. (Tjej, boende i 10 år) 
- Att dela upp parken en del för hundar och en del för barn, finns bara 2 djur att 

rida på idag. Föräldrar och andra besökare till café, restaurang skulle också 
uppskatta detta tror jag. (Man&kvinna, boende) 

- Blött och isigt på vintern. (Förskolelärare, boende) 
- Staket runt sandlådan. Som vid Monica Zetterlundspark. Laga grinden och 

staketet. (Okänd) 
- Blött i skuggiga sydvästra hörnet på vintern. Fattig lek. Dålig belysning. 

(Man&Kvinna, 35+, boende, hundägare, småbarnsföräldrar). 
- Bort med snadlådan! Hundar kissar och bajsar i sanden. Stängsla in 

hundarna. (Kvinna, arkitekt, boende) 
 
Var i parken brukar du vara, varför? 
 

- Både med barnbarn och låta min hund få gå runt och lukta. Gillar inte 
hundägare som låter sina hundar gräva. (Kvinna, 67, boende) 
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- Längst ned i parken, vid planteringen. (man&kvinna, pensionär 85) 
- Sandlådan, har barn. (Kvinna, boende/dagis) 
- Har två barn så vid sandlådorna. (Kvinna, 37) 
- Sandlådan, förbättras. (Äldre kvinna) 
- Översta. ”Läsutrymme” med de indragna bänkarna. Fridsamt med skulpturen 

och den lilla basängen. Ganska insynsfritt – trots bostadshus av höjd omkring. 
(Kvinna, 65, boende) 

- Gräsmattan. (Hundägare) 
- Slår mig ofta ner på en bänk, läser, solar, kopplar av. Är med barnbarnen men 

de ledsnar fort finns inte mycket att göra. Trist idag att det inte finns bänkar vid 
dammen och att det blivit ett tillhåll för öldrickande så vi vanliga inte kan sitta 
där. (Man&kvinna, boende) 

- Lek i buskarna. Sitter på muren(Förskolelärare, boende) 
- Mer yta för caféet. (Kvinna, arkitekt, boende) 

 
Vad gör du i parken idag? Vad vill du göra i parken i framtiden? 
 

- Passerade förbi som jag ofta gör. (Kvinna, 67, boende) 
- Fikar, picknick, läser. Lättillgängligt om barn på besök, speciellt när det är 

varmt på sommaren. (Kvinna, boende/jobbar) 
- Vilar efter promenad. (man&kvinna, pensionär 85) 
- Leka, vill leka mer. (Kvinna, boende/dagis) 
- Är med mina barn som är 1 och 4 år. (Kvinna, 37) 
- Hänga. (Okänd) 
- Samma som ovan samt leka med barnbarnen. (Kvinna, 65, boende) 
- Rastar hunden. Arborist till träden. (Hundägare) 
- Stadsodling. Fruktträd, något att äta. Bärbuskar. (Tjej, boende i 10 år) 
- En möjlighet för alla som bor i närheten att komma ut, sitta ner, barn som 

leker, en oas i citykärnan. 
- Marken är sank, bollplan behövs för barnen. Hundrastgård längst till vänster. 

Stora papperskorgar. (Kvinna, 60+, hundägare) 
- Grus istället för gräs. Men fint med gräs. Picknick. Spontanaktivitet. (Okänd) 
- Sparka boll, sparka cykel, dra pulkan. (Man&Kvinna, 35+, boende, hundägare, 

småbarnsföräldrar). 
- Lek för barnen. Lekutrustning. Lekställningar. Plaskdamm, hundrastgård. 

(Kvinna, arkitekt, boende) 
 
Har du några förslag/idéer om parken? 
 

- Större papperskorgar sommartid. Lekutrustning för barn. (Kvinna, 67, boende) 
- Inhägnad lek. Aktivitetsplan i mitten – hårdgjord alt mer planteringar. (Kvinna, 

60+, boende). 
- Hundägare ska få vara här. Skridskor och dansbana var trevligt i Vasaparken. 

(man&kvinna, pensionär 85) 
- Gungor. (Kvinna, boende/dagis) 
- Som sagt, gör den mer attraktiv för barn. (Kvinna, 37) 
- Ha bord! Så man kan fika. (Äldre kvinna) 
- Mellanpartiet upprustat (gräset, BARN-attraktioner, hundar annorstädes som 

sagt.) (Kvinna, 65, boende) 
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- Rulla ut nytt gräs. Fler papperskorgar. Fokus på upprustning av gräsmattan. 
(Hundägare) 

- Bättre sittplatser. Roligare. Solstolar. Gula. ”Conversation piece” 
- Ta bort tätaste buskarna mot Karlavägen, händer mycket där. (A-laget 

abonnerar på den delen av parken). Belysning av träd, buskar, lekredskap. 
Dela upp parken så hundägarna får specialavsatt plats. Fler bänkar och 
papperskorgar. Mitt förslag till nya aktiviteter: lekställningar för barn, sandlåda, 
för vuxna boulebana, kanske en bit grus med en basketkorg. (Man&kvinna, 
boende) 

- Hundrastgård. Sittplatser i solen. Fasta bänkbord. (Humlegården 
kamphundar). Hundrastgård för små hundar. Staket runt, mer plats för barnen. 
Hundägare samlas – ser fram emot det på dagen att gå på kvällen. Koppla av 
utan att vara rädd för att släppa lös hundarna. (Kvinna, 60+, hundägare) 

- Större papperskorgar med lock. Kråkorna rotar i dem annars. (Okänd) 
- Belysa träden. Lektorn, gungor, skärma av leken. (Man&Kvinna, 35+, boende, 

hundägare, småbarnsföräldrar). 
- INGEN boule! Förbättra gräsmattan. Bajs överallt. Bort med A-lagarna. Ta bort 

vegetation. Mer belysning. Mer papperskorgar. Mer blommor i mitten. 
Grillplatser. (Kvinna, arkitekt, boende) 

- Mer lek. Böljande gräsyta. Inhägnad lek. (Man, 30+, bebis) 
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