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LINDA ELMQVIST ÄR projektle-
dare för social hållbarhet i pro-
jektet Ursvik, där Kvarnkullen 
ligger. I dag är det en naturkul-
le där, på vars topp lämningar 
av en gammal kvarn finns. En 
kulle alltså, vilket redan det kan 
ställa till det när man tänker på 
tillgänglighet för alla.

– Ofta har vi fokus på fram-
komlighet och tänker myck-
et på lutningar och underlag, 
säger Linda Elmqvist. Det är 
förstås viktigt, 
men det handlar 
också om att ska-
pa en park som 
är välkomnande 
för så många som 
möjligt och som 
skapar förutsätt-
ningar för alla. 
Och det i sin tur 
handlar mycket 
om trygghet: att 
veta att när jag kommer till den 
här platsen så har den något för 
mig och där har jag möjlighet 
att delta på lika villkor.

Inför planeringen av 
Kvarnkullen har man i 
Sundbyberg skapat en process 
som möjliggör delaktighet och 
reell påverkan. 

– Vi var då tvungna att hitta 
språk så att vi förstår varandra. 

Att fråga abstrakt om en park 
som inte finns gör det svårt för 
många att förstå. En del bru-
kargrupper kanske inte ens har 
ord som sitt språk. Vi ville ock-
så ha en process som löpte från 
de tidiga planeringsskedena till 
slutskedena och där vi kunde 
göra dialogprocessens resultat 
hörda längs hela vägen. 

MAN VÄNDE SIG till olika orga-
nisationer och verksamheter för 

människor med 
såväl fysiska som 
neuropsykiatris-
ka begränsningar 
för att lyssna in 
hur de ville ha 
parken. Till ex-
empel skolbarn, 
och då även från 
förskola och sär-
skola, har fått ge 
sin syn. Ofta har 

detta arbete inletts med ett be-
sök på platsen.

– Vi har då gått upp för höj-
den och känt hur utmanande 
det är. Det skapar en gemen-
sam förståelse av platsen och 
förutsättningarna där. Vi har 
också låtit besökarna ta bilder 
av så dant som de uppskattar 
och inte uppskattar på platsen i 
dag. Därefter har vi träffats och 

När den nya stadsdelsparken Kvarnkullen  
ska ta form i Ursvik i Sundbyberg är målet  
att den ska bli en plats för alla. Genom en  

välutvecklad och kreativ dialogprocess  
har många invånare som annars sällan blir  

hörda fått ge sin syn på vad de vill att parken 
ska innehålla och hur den ska utformas.

Lena M Fredriksson

Linda Elmqvist.

Så kan fler  
tycka till   

i dialogen
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Bland annat har piktogram, utflykter, teckningar och skalenliga 

modeller använts för att ge så många som möjligt av invånarna 

möjligthet att uttrycka sina önskemål när parken Kvarnkullen 

utvecklas i Sundbyberg.    FOTON: SPAD, ARKITEKTUR & DESIGN 

TRÄDGÅRDS-
UTBILDNINGAR
anläggare inom trädgård ökar då branschen 
är i snabb utveckling. Utbildningarna skapar 
goda möjligheter för både en personlig och en 
karriärmässig utveckling.

KVALIFICERAD TRÄDGÅRDSANLÄGGARE
300 YH-poäng (60 veckor, semidistans)

Vill du bli en skicklig trädgårdsanläggare med kompe-
tens att anlägga såväl komplicerade som funktionella 
trädgårdsanläggningar? Vi erbjuder dig en utbildning där 
hantverkskunnande är i fokus.
Sista ansökan: 30 september. Kursstart 13 januari 2020.

TRÄDGÅRDSMÄSTARE  
(45 veckor, semidistans)
Har du planer på arbete i trädgårdsbranschen. Vi erbjud-
er en komplett grundläggande trädgårdsmästarutbild-
ning inom skötsel, anläggning, design och odling.
Sista ansökan:
Kontinuerlig antagning till start  februari 2020.
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försökt komma fram till vad bilderna står 
för, som att bild på ett klätterträd kanske 
uttrycker lusten att klättra. 

Andra metoder som har använts är så 
kallade piktogram, bildsymboler som an-
vänds för att uttrycka sig utan ord. 

– Då har det till exempel kommit fram 
att man önskar kunna umgås flera styck-
en på en plats som ändå känns avskild och 
inte har så mycket distraherande intryck. 
Vi har också byggt skalenliga modeller 
för att synliggöra ungefär hur mycket som 
kan få plats i parken. Sedan har vi börjat 

”klustra”: försökt komma fram till vilka 
platser och funktioner som passar bra att 
ligga nära varandra och vilka som passar att 
ligga långt ifrån varandra. 

Man har också återkommit i möten 
med dialoggrupperna för att stämma av om 
önskemålen har uppfattats rätt – ett sätt att 
värdesätta och tillvarata deras expertis.

I arbetet har bland annat en arkitektur-
pedagog och skisserande landskapsarkitek-
ter som har arbetat in förslagen i kartor och 
illustrationer ingått. 

– Vi hade den första dialogen för 

program för parken 2016, säger Linda 
Elmqvist. Nu är vi inne i detaljprojekte-
ringen och sitter och bevakar de resultat 
som har kommit in och försöker få dem 
genomförbara. 

FLERA AV LÖSNINGARNA som nu prövas 
i projekteringen av parken hade nog inte 
kommit till utan dialogprocesserna, säger 
hon. Några exempel: 

• Vissa grupper oroas över att besök-
strycket ska vara högt, så att det alltid 
är mycket folk i parken. Därför gjordes 

                         TILLGÄNGLIGA GÅNGSTRÅK

             KILAR FÖR VILA

RWC

Dialog
I medborgardialogen 
västra delar” framtag

parken större än det först var tänkt.
• Önskemål om toaletter, även för rull-

stolsburna, så att det går att vistas en längre 
stund i parken har möjliggjorts.

• Tydlig information både vid entréer 
och inne i parken som svarar på frågorna: 
Vad finns här inne? Kommer jag att kunna 
ta mig runt? Hur ser det ut? (Arbetet med 
ett skyltprogram pågår just nu)

• Att lägga ut stråk genom parken som 
gör det möjligt för de flesta att komma än-
da upp till toppen av kullen. Gångslingan 
ska ha vilplan i form av kilar med bänkar 
och möjlighet att uppleva något. 

• Vikten av taktilitet tas på allvar, vil-
ket betyder att exempelvis vilkilarna kan få 
inredning med olika material, som känns 
olika när man rör vid dem.

• Vid multiplatsen i parken, där det 
finns läktare för både kulturinslag och 
sport  har man hittat ett sätt att jobba med 
indrag så att exempelvis rullstolar kan ta sig 
till mitten av läktaren och inte är hänvisade 
till sidorna eller att sitta längst fram.

• Tak mjliggörs på några ställen, till ex-
empel på lekplatsen men också vid handi-
kapparkeringen där man ibland kan behöva 
vänta på färdtjänst och liknande. 

• Lekutrustning som är tillgänglig med 
rullstol, men inte enbart för barn utan även 
för storvuxna som kanske har kognitiva be-
gränsningar och leker högre upp i åldrarna. 

LINDA ELMQVIST SER fram emot att få se 
parken förverkligad och hoppas att in-
vigningen ska kunna ske någon gång 
2021/2022 som det är tänkt.

– Oavsett hur det blir i slutänden så 
har den här processen gjort att vi har kom-

mit längre i dessa frågor än vad vi skulle 
ha gjort annars, säger hon. Vi från staden 
ställer mer krav på våra levererande konsul-
ter, vilket gör att de i sin tur får ökat mod 
att komma med egna förslag, så det här har 
satt igång många tankar och planer.

Fotnot: Linda Elmqvist kommer att tala under rubriken 

”Hur kan dialogprocessen ge bättre förutsättningar för 

en mer tillgänglig park?” på konferensen Lekplatser och 

barns utemiljö, som SIPU arrangerar i Stockholm den 

16–17 oktober. Mer info finns   på: sipu.se
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Illustrationsplan över Kvarnkullen.   ILLUSTRATIONER: FUNKIA LANDSKAPSARKITEKTUR

Tillgängliga gångstråk har markerats med rött, inklusive kilar för vila. Bilden t h visar multiplatsen, där läktaren finns.  
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Kontakta oss för rådgivning, 
beräkningar och typritningar 
på regnbäddsuppbyggnad.  

baramineraler.se
GRÖNYTESKÖTSEL  FÖR MILJÖMEDVETNA PROFFS!

STADSPARK.SE

NYHET, ALPHA RANGE

Batteriet ansluts direkt i verktyget

GRÖNYTESKÖTSEL  FÖR MILJÖMEDVETNA PROFFS!
STADSPARK.SE

  IP54 (vattentåligt)
  Livslängd > 6 år * 
  Balanserar celler under användning

NNYYYHHHHEEEETTTT!!!!NYHET!
Pellenc, som är ledande inom batteriteknik till grön- 
ytemaskiner, lanserar nu en serie produkter till proffs 
där batteriet sitter i verktyget. I den nya Alpha serien 
kommer i första steget 2 st batterier (P260/P520) 
samt en kraftfull men lätthanterlig trimmer med 
loophandtag. 

Hitta din återförsäljare på stadspark.se

Det går att använda de nya batterierna till de övriga verktygen och man kan 
använda den nya trimmern, Alpha Excelion med övriga Pellenc batterier.


