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Dialogen genomfördes på platsen Runby torg klockan 11-14 lördagen den 14:e november.
Målgruppen för dialogen var invånarna i Runby. Inbjudan till dialogen gick ut med vykort till alla
Runbybor och en pressinbjudan gick ut på Upplands Väsbys hemsida.
Platsen Runby torg är ett av de områden som föreslås förtätas i kommunen. Syftet med dialogen var att
höra vad Runbyborna tycker är bra med platsen idag, men också vad de saknar på och omkring platsen
Runby torg och hur platsen kan stärkas som mötesplats och viktig knutpunkt.
På plats under dialogen fanns två tjänstemän och två projektanställda på kontoret för
samhällsbyggnad, samt en kommunikatör från kommunen. På plats fanns även en representant från
fastighetsägaren Öresundsfortet och den arkitekt från Lloyd’s arkitektkontor som fastighetsägaren
arbetar med. Under dagen besöktes också dialogen av kommunpolitiker.
Dialogen besöktes av omkring 140 personer. Materialet som samlades in under dialogen kommer att
vara en resurs i Öresundsfortets och kommunens fortsatta arbete med att utveckla och förtäta platsen
Runby torg.
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Besökarna fick svara på frågor i enkätform, som var inriktade på platsen som den är idag och som den
kan komma att se ut i framtiden. Sammanlagt samlades ungefär 70 enkätsvar in om platsen Runby
torg. Frågorna som ställdes var:







Besöker du Runby torg regelbundet?
Vad skulle få dig att besöka platsen oftare?
Vad gör du på platsen?
Vad tycker du är bra med platsen idag?
Hur känner du när du vistas på platsen? Beskriv platsen Runby torg med tre ord.
Runby torg som min favoritplats ska innehålla…

Dialogbesökarna kunde även fylla i en enkät som handlade om kommunens arbete med
medborgardialog. Flera personer skrev kommentarer om platsen Runby torg även på dessa enkäter.
Sådana kommentarer har räknats in i de 70 enkäter som handlade om Runby torg. Sammanlagt
samlades 95 enkäter in under dagen, medräknat de enkäter som handlade om kommunens arbete med
medborgardialog.
På plats fanns också utskrivna kartor över Runby torg, där besökarna kunde placera ut klistermärken i
olika färger beroende på vad de vill se för inslag på platsen, både i ett kortsiktigt och ett långsiktigt
perspektiv:







Rött för butiker
Blått för belysning
Grönt för växter
Gult för mötesplats
Svart för bänkar
Vitt för valfritt

Besökarna kunde även placera ut post it-lappar på kartorna och skriva sina egna idéer om vad de vill
se på platsen.
Sammanställningen av dialogen är disponerad på följande sätt:



Dagens Runby torg – sammanfattning av enkäter och synpunkter
Framtidens Runby torg – sammanfattning av enkäter, synpunkter och kartmaterial

Avsnittet ”Dagens Runby torg” sammanfattar frågorna:





Besöker du Runby torg regelbundet?
Vad gör du på platsen?
Vad tycker du är bra med platsen idag?
Hur känner du när du vistas på platsen? Beskriv platsen Runby torg med tre ord.

Avsnittet ”Framtidens Runby torg” sammanfattar frågorna:



Vad skulle få dig att besöka platsen oftare?
Runby torg som min favoritplats ska innehålla…

Svaren på dessa två frågor presenteras under rubrikerna ”Kortsiktiga åtgärder” och ”Långsiktiga
åtgärder”, då vissa efterfrågade åtgärder går att genomföra redan på kort sikt, medan andra är åtgärder
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i ett mer långsiktigt perspektiv. Avsnittet ”Framtidens Runby torg” redovisar även de färgmarkeringar
och post it-lappar som placerades på kartorna. Även kartorna innehåller både mer kortsiktiga och mer
långsiktiga åtgärder.
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Dagens Runby torg
På följande sidor presenteras de kommentarer som dialogbesökarna hade kring dagens Runby torg.
Materialet presenteras i form av stapeldiagram och text. Några direktcitat återges ur enkätsvaren för att
ge exempel på inkomna kommentarer.

Besöker du Runby torg regelbundet?
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Besöker torget ibland/då och då

31 personer har i sina enkätsvar angivit att de besöker Runby torg regelbundet. Flera av dem besöker
platsen varje dag eller flera gånger i veckan. Exempel på svar från de som regelbundet besöker
platsen:
”Passerar det flera gånger per vecka. Har min frisör på torget.”
”Vi besöker torget varje dag. Passerar det för att köpa tidningen i tobakskiosken. Plus köper bullar i
konditoriet.”
Sex personer besöker Runby torg ”ett par gånger i månaden”, ”lite då och då”, eller ”ibland”. 16
personer besöker inte platsen regelbundet. Skäl som anges är brist på verksamheter och butiker som de
vill besöka, att det idag inte finns någonting lockande eller intressant på torget och att man besökte
platsen oftare när det fanns fler affärer på platsen. Idag går de istället förbi platsen. Några svar från de
som sällan besöker Runby torg:
”Alla åker till Väsby centrum. Hemköp: ny träffpunkt.”
”Jag gjorde det tidigare, när det fanns affärer nära (livsmedel, fiskaffär, leksaksaffär och dylikt)”.
”Går mest förbi, ser inte inbjudande ut.”
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Vad gör du på torget?
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Många av de som befinner sig på torget gör det i syfte att besöka torgets kiosk/tobaksaffär i olika
ärenden. Någon går dit för att spela eller lämna tipset, andra handlar, någon hämtar post och paket. Det
är flera som besöker vårdcentralen och frisören, men även många som endast passerar torget och inte
utför någon aktivitet där. Köpa pizza och besöka bageriet är andra aktiviteter som förekommer på
platsen.
Under kategorin ”Övrigt” återfinns en person som hämtar och lämnar kemtvätt, en person som postar
brev i brevlådan, tre personer som uppehåller sig på platsen i syfte att vila, prata med vänner och titta
på folk, en person som ”besöker företag”, två personer som arbetar samt en person som gick förbi
Runby torg på grund av dialogtillfället.

Vad är bra med platsen idag?
Läget lyfts fram som en bra aspekt med Runby torg, både läget centralt i Runby samt närheten till
stationen. De verksamheter som finns på platsen idag är uppskattade, speciellt kiosken, frisören och
vårdcentralen. Flera personer menar dock att ingenting är bra på platsen idag. Runby torg beskrivs
som bortglömt och illa skött, men även som en plats med outnyttjad potential. Flera som har bott i
Runby länge minns Runby torg som en mer levande plats med fler affärer och verksamheter såsom
bibliotek, mataffär och det nyligen nedstängda apoteket, som flera personer saknar. Några
kommentarer från dialogbesökarna om platsens positiva sidor:
”Läget är jättebra, och torget har potential. När vi flyttade till Runby 1997 var det en levande och
trevlig plats.”
”Placeringen nära stationen. Bra läge att bygga bostäder.”
”Läget perfekt men utbud av butiker m.m. uselt.”
”Det är i grunden en fin plats men illa skött.”
”Förr var det en liten träffpunkt när kaféet låg här.”
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Hur känner du när du vistas på platsen? Beskriv platsen Runby torg
med tre ord

I ordmolnet ovan redovisas de ord som i enkätsvaren valdes för att beskriva platsen Runby torg.
Ordens storlek står i relation till hur många gånger de nämndes i enkätsvaren. Desto större orden är,
desto fler gånger har de använts för att beskriva platsen.
De allra flesta har negativa associationer till platsen Runby torg. Den beskrivs som bortglömd, skräpig
och illa omskött såväl som ödslig, otrygg och en plats där det inte händer någonting. Flera personer
saknar platsen som den var förr, när det fanns fler verksamheter och aktiviteter på platsen. Såhär
skriver några av dialogbesökarna om platsen:
”Trist, slitet, lite otryggt, synd på en plats med möjligheter.”
”Runby har blivit bortglömt över det övriga Upplands Väsby. Syns tydligt. Måste komma igång med
torget.”
”Jag saknar 70-talet, med ett mer levande torg.”
”Sorgsen, kommer ihåg hur det en gång var med flera affärer etc.”
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Framtidens Runby torg
På följande sidor presenteras de kommentarer som dialogbesökarna hade kring framtidens Runby torg.
Materialet presenteras i form av stapeldiagram och text. Några direktcitat återges ur enkätsvaren för att
ge exempel på inkomna kommentarer. Först presenteras de åtgärder som kan genomföras redan på kort
sikt, följt av de åtgärder som kan genomföras på längre sikt.

Kortsiktiga åtgärder
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Aktivitet

Belysning

Bänkar

Farthinder Handikapp Pplats

Julgran

Planteringar

Städa,
underhåll

Många som deltog på dialogen kommenterade torgets underhåll. På enkäterna var det 26 personer som
påpekade att underhållet av Runby torg hittills inte skötts bra. De boende vill att platsen ombonas så
att den inte signalerar uppgivenhet. Några inkomna synpunkter om platsens underhåll:
”Framförallt ska det vara rent och underhållet.”
”Upprustning av det som förfallit, t.ex. bänkar och annat.”
”Att det ser trevligare ut – att det ser ut att nån bryr sig.”
”Ser inte bra ut, skräpigt, klotter på.”
Förbättrad belysning, planteringar och fler bänkar på platsen är åtgärder som de boende önskade få
genomförda på en gång. Vissa kommenterade att brädorna på de befintliga bänkarna vid vårdcentralen
är trasiga och att de borde lagas snarast, medan andra kommenterade att planteringar och gräsplättar
bör skötas om och rensas på ogräs.
Julbelysning och julgran är något som många närboende pratade om under dialogtillfället, samt som
några skrev om på enkäterna. De boende önskar sig julpynt från och med i år och varje år framöver för
att skapa en trivselkänsla på platsen. Några inkomna synpunkter om julbelysning och julgran:
”Bör finnas julgran.”
”Julgran varje år!”
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”Mysiga belysningar inför julen, gör likadant med trädet som står vid centralen.”
Det inkom synpunkter om att det saknas aktiviteter på platsen, särskilt för barn och ungdomar. Detta är
något som framförallt kan åtgärdas på lång sikt, men på kort sikt kan kanske plats beredas på torget
där boende själva kan arrangera aktiviteter, till exempel lokal loppmarknad eller försäljning av julbak.
Befintliga farthinder i den mosaikgång som förbinder torget med Trädgårdsvägen skymmer den fina
mosaikväggen. Dialogbesökarna kommenterade att farthindrena bör avlägsnas och ersättas av andra
farthinder som inte skymmer mosaikväggen eller sikten. Farthinder anses ändå vara behövligt, då
cyklister och mopedister kör genom passagen i hög hastighet. Inkommen synpunkt om farthinder:
”Rusta upp gången med finare farthinder.”

Långsiktiga åtgärder
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Många vill att det tillkommer verksamheter till platsen, exempelvis matställen, butiker och tjänste- och
serviceföretag. Den efterfrågan som är vanligast förekommande bland dialogbesökarna är fler affärer
och butiker. Därefter är det flest som efterfrågar fler caféer och restauranger samt serviceställen. Vilka
slags affärer och butiker, försäljning av tjänster samt serviceställen som föreslagits i enkäterna
redovisas nedan i egna diagram. Verksamheterna bör enligt kommentarer som framkommer i
enkäterna vara utåtriktade, det vill säga erbjuda en tjänst, service eller försäljning åt kunder. Inkomna
synpunkter om tillkomsten av verksamheter:
”Runby torg måste utvecklas med fler mindre butiker (…).”
”(…) inte igenbommade fönster som vid pirogfabriken.”
”Det ser inte snyggt ut med täckta fönster.”
”Tycker inte att det ska finnas fabriker på torget. Hur goda piroger de än gör.”
Aktiviteter på platsen pekas ut som viktigt för att göra platsen mer levande. Många kommenterar att
det behöver bli fler som rör sig på platsen för att främja en trygghetskänsla. Det behöver anordnas en
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mötesplats med samlingslokal eller föreningslokal där boende kan anordna olika aktiviteter.
Aktiviteter för barn och ungdomar framkommer som viktigt för att unga ska ha någonstans att ta vägen
och inte uppehåller sig på platsen Runby torg av fel anledning. Ungdomsgård, fritidsgård eller ett
nöjesställe med olika typer av spel för ungdomar är förslag som inkommit. Några synpunkter om
aktiviteter för unga:
”Ungdomskafe som drivs och leds av ungdomar så att de har en plats att ta vägen.”
”Aktiviteter i servicehuset.”
”Mötesplats för alla.”
”Införa Runbydagen igen koncentrerat på Runby torg.”
Stadsodling, lekplats och torghandel är också aktiviteter som föreslås på platsen för att skapa en mer
levande plats och en naturlig mötesplats. I enkäterna framkommer också betydelsen av ickekommersiella aktiviteter som främjar en naturlig mötesplats för boende. Några inkomna synpunkter
om icke-kommersiella aktiviteter:
”Ev. med torghandel och olika aktiviteter, så att torget blir levande igen.”
”Samlingspunkt för folk både dag- och kvällstid. Möten mellan människor kan/får inte bara bygga på
konsumtion.”
Tillgänglighet till platsen i form av parkeringsplatser, handikappsparkering och
kollektivtrafikförbindelser pekas ut som viktigt i en eventuell utbyggnad av platsen och vid tillkomst
av fler verksamheter.
Andra förslag som har inkommit är att behålla platsen som ett torg, eller att göra den till ett
grönområde eller en park. Flertalet deltagare uttryckte sig dock positivt inför en eventuell utveckling
av bebyggelse på eller bredvid torget. Inkomna synpunkter om bebyggelse på torget:
”Kanske inte bygga på torget, i så fall ta en mindre del. Stadsradhus?”
”Riv det vita glashuset och bygg nytt högt bostadshus.”
”Fortsätt med ’modern småstads’-känsla, ej höghus överallt.”
”Ta bort den stora utbyggnaden och bygg fler bostäder.”
”Bygg något istället för att ha torg.”
”Vid bygge på torg: Nej, fast beror lite på hur man gör. Okej att ta parkeringsplatserna, men inte ta
för mycket av torget.”
”Bygg hyresrätter och förnya hela torget.”
I diagrammen på sida 12 och 13 redovisas tre av kategorierna i diagrammet över långsiktiga åtgärder
separat: Affärer och butiker, försäljning av tjänster, samt service. En del dialogbesökare har angett
flera förslag på affärer, försäljning av tjänster och serviceställen i en och samma enkät. Därmed är
svarsantalen i diagrammen högre än svarsantalen för de tre kategorierna i diagrammet över långsiktiga
åtgärder.
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Affärer och butiker
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I enkäterna kom förslag på åtta slags affärer och butiker. Flera personer saknar ett apotek i anslutning
till vårdcentralen och många vill ha en mataffär på Runby torg. Överlag skulle dialogdeltagarna vilja
se olika typer av mindre butiker på platsen. Det verkar som att flera önskar att platsen återigen
utvecklas till en levande mötesplats som Runby torg en gång var.

Försäljning av tjänster
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Massage

Fotvård

12

Frisör

Reparation av
elektronik

Några av deltagarna tycker att det bör finnas tjänsteföretag på platsen, exempelvis ”Gym med
barnpassning”. Några kommenterade att tillkomsten av tjänsteföretag skulle kunna bidra till att fler
vuxna uppehåller sig på platsen. En synpunkt om tjänsteföretag:
”Jag tycker att man ska starta en verksamhet ex gym som gör att det finns vuxna människor även på
kvällen på Runby torg.”

Service
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Bank

Post

Vårdcentral

Bibliotek

Servicestäle, generellt

Vårdcentralen är en önskvärd verksamhet att försöka behålla på platsen enligt deltagarna. Det
framkom dock kommentarer om att vårdcentralens omgivande miljö och resterande delen av
servicehuset (glashuset) bör upprustas. Synpunkter om vårdcentralen:
”Vårdcentralen, synd om dem. Ser inte bra ut, skräpigt, klotter på.”
”Måste till något så att inte alla affärer som är kvar och vårdcentralen försvinner.”
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Vad saknar du idag? – Kartmaterial
Det kartmaterial som samlades in under dialogen består av de färgmarkeringar och post it-lappar som
dialogdeltagarna placerade på kartorna över Runby torg, och som visar vad dialogdeltagarna saknar på
platsen idag. De synpunkter som skrivits på post it-lappar inbegriper både mer kortsiktiga och mer
långsiktiga åtgärder.
Sammanlagt fanns det fyra bord med utskrivna kartor i storformat under dialogtillfället. Samma
kartbild fanns också infogad på den enkät som delades ut, och även på enkätkartan ritades det,
placerades ut färgmarkeringar och skrevs ner synpunkter. Sammanlagt klistrades 215 färgmarkeringar
på de fem kartorna.
I kartan längst ner på den här sidan har färgmarkeringarna i alla de fem kartorna – de fyra kartor som
fanns utskrivna i storformat samt enkätkartan – sammanställts i en och samma karta. I de sex kartorna
på nästa sida presenteras klistermärkenas sex färger i varsin karta.
Förutom de kartbilder som visas här bifogas kartmaterialet i större format som bilagor till denna
sammanställning. I bilagan finns de fyra kartor som fanns utskrivna i storformat under dialogtillfället,
samt en karta som sammanställer de färgmarkeringar och synpunkter som placerades på enkätkartorna.
Kartorna i bilagan redovisar även de synpunkter som framkom på post it-lapparna. Synpunkterna på
post it-lapparna har numrerats och siffrorna har placerats på de platser på kartorna där deltagarna
placerade post it-lapparna. Synpunkterna på post it-lapparna redovisas även i diagramform på sida 1518 i sammanställningen.
Generellt ska färgmarkeringarnas placering antagligen inte utläsas som exakta angivelser över var de
boende vill se verksamheter, belysning, växter, och så vidare. På samma sätt kan inte antalet
färgmarkeringar som har placerats ut i kartorna tolkas bokstavligt. Placering och antal färgmarkeringar
ger istället en översiktlig bild av vad de boende tycker är viktigt att utveckla på platsen Runby torg.

Sammanställning av samtliga fem kartor.
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Karta 1 och 2. Sammanställning av blåa (belysning) och gröna (växter) färgmarkeringar.

Karta 3 och 4. Sammanställning av svarta (bänkar) och gula (mötesplatser) färgmarkeringar.

Karta 5 och 6. Sammanställning av röda (butiker) och vita (valfritt) färgmarkeringar.
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Vad saknar du idag?

Belysning
Växter
Bänkar
Mötesplats
Butik
Valfritt

Ovanstående cirkeldiagram sammanställer de färgmarkeringar som placerades ut i kartorna.
Diagrammet ger en bild av vad dialogbesökarna saknar på platsen Runby torg idag.
I följande stapeldiagram redovisas de synpunkter som skrevs ner på post it-lappar och placerades på
kartorna. Synpunkterna redovisas på samma sätt som de enkätsvar som handlade om framtidens
Runby torg, det vill säga utifrån kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.

Kortsiktiga åtgärder
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P-platser

Julgran, julbelysning

Städa, underhåll

Ta bort farthinder

Synpunkterna på post it-lapparna nämner liksom enkätsvaren betydelsen av ett städat torg och
tillgången till parkeringsplatser i anslutning till torget. Därutöver anser dialogbesökarna att de
befintliga farthindrena på platsen, särskilt genom gångtunneln, bör tas bort eller bytas ut mot estetiskt
finare farthinder. Dessutom framkom deras önskan om att få julbelysning och julgran på torget i år.
Dessa är kortsiktiga åtgärder som även framkom i enkätsvaren.
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Långsiktiga åtgärder
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Antal
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8
6
4
2
0

Synpunkter som kan tolkas som långsiktiga åtgärder är i stort sett desamma som i enkätsvaren. En
skillnad mot kommentarerna i enkäterna var att några personer kommenterade att torget och
kringliggande verksamhetslokaler bör renoveras eller rivas för att ersättas med ny byggnation.
I följande diagram redovisas tre av kategorierna i diagrammet över långsiktiga åtgärder separat:
Affärer och butiker, försäljning av tjänster, samt service. Affärer och butiker som boende önskar på
platsen är främst matbutik, delikatessbutik och fiskaffär.

Affärer och butiker
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Affärer och butiker,
generellt

Delikatess

Fiskaffär
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Matbutik

Försäljning av tjänster

Service

2

2

1

1

0

0
Gym

Hunddagis

Äldreboende

Post

Kommentarerna om vilka slags tjänsteföretag och vilken service som de boende önskar på platsen
liknar de som nämndes i enkäterna, förutom att även önskemål om ett hunddagis och ett äldreboende
nämndes på post it-lapparna.
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Avslutande reflektioner
Nedan redovisas våra egna reflektioner över det insamlade materialet och de samtal som fördes under
dialogtillfället den 14:e november. Reflektionerna kan vara bra att ha med sig inför fortsatt arbete med
Runby torg, samt kan ge en indikation om vilka reaktioner man skulle kunna förvänta sig på
förtätningsplaner.

Utgångsläge för dialogen
När man läser materialet kan det vara bra att ha i åtanke att många i sina enkätsvar och placeringar av
önskemål i kartorna utgick ifrån Runby torg såsom platsen ser ut idag, och hade som utgångspunkt att
det även i fortsättningen ska vara ett torg. Därmed är det i vissa fall svårt att ställa svaren i relation till
att platsen föreslås bebyggas med bostäder.

Bebyggelse på torget
De som i sina svar har utgått ifrån att torget ska bebyggas har troligen inte alltid tänkt sig att
bebyggelsen ska placeras på den befintliga torgytan, även om en del respondenter utgår ifrån att det är
just på torget ny bebyggelse ska tillföras. Andra vill uttryckligen inte att det ska byggas just på torget,
utan vill behålla platsen som ett torg och istället ta i anspråk kringliggande ytor.
I samtal som fördes under själva dialogtillfället framkom det att några anser att glashuset eller
verksamhetslokalerna som omger torgytan bör rivas för att ersättas med fräschare verksamhetslokaler;
för att öppna upp torgytan för mer ljusinsläpp; eller för att ge plats för ett eventuellt nybygge på torget.
Detta skulle kunna vara ett alternativ för att frigöra yta för framtida utveckling på Runby torg. Det kan
dock vara bra att beakta att det här förslaget främst framkom i muntliga samtal, och kan inte ses som
någon allmän uppfattning hos de som bor i närområdet. Förslaget bör därmed tolkas med försiktighet,
men kan ändå vara en bra synpunkt att ha med sig i fortsatt arbete.
I enkäten som hörde till dialogen fanns det ingen fråga som specifikt handlade om bebyggelsetyp eller
byggnadshöjd. Trots det framkom några synpunkter som berörde byggnadshöjd, vilket tyder på att det
är ett ämne som berör de som bor i Runby torgs närområde. Bland inkomna synpunkter fanns de som
tycker att det vid eller på torget kan byggas ett högt bostadshus, medan andra tycker att en lägre skala
bör bevaras på platsen Runby torg i enlighet med kringliggande bebyggelse.

Bildande av lokal mötesplats
En viktig slutsats som vi drar från dialogen är att många människor känner ett starkt engagemang för
platsen Runby torg. Många av de som besökte dialogen bor i närheten och har bott länge i området,
och känner därmed platsförankring. I princip alla dialogbesökare ställer sig positiva till att någonting
ska hända på torget och att någon typ av utveckling ska ske, även om det inte nödvändigtvis är
bebyggelse de ser framför sig. De vill se utveckling som gynnar även de som bor i närområdet idag,
vilket gör att det är bra att planera för olika typer av verksamheter vid torgytan. Det många
dialogbesökare ser framför sig är en framtida lokal mötesplats som liknar platsen Runby torg såsom
den en gång i tiden var, med närservice, närbutik och annat som gynnar lokalsamhället.
Som en avslutande reflektion anser vi att flera av de som bor i Runby verkar ha en förståelse för att
Runby torg kan behöva förtätas med bostäder för att ge tillräckligt underlag för verksamheter och
service. Förtätning av torget bör ändå främst ske i syfte att skapa en lokal levande mötesplats och ta
vara på den platsanknytning som finns idag. Det tycks alltså finnas ett slags ”ge och ta”-förhållande
mellan förtätning och utveckling av lokal mötesplats.
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Bilaga 1 – Kartor
I följande bilaga presenteras de fyra kartor som fanns utskrivna i storformat under dialogtillfället, samt
en karta som sammanfattar de synpunkter och färgmarkeringar som placerades på enkätkartorna.
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Karta 4
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Enkätkarta
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