Program för Fixfabriksområdet mm, dnr 0428/13

Stadsvandring med summering på karta 2014-03-29
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Hälsa och säkerhet

- viktiga samband, kopplingar, var finns barriärer - fysiska eller
mentala sociala. Var överbrygger man barriärer?
Bra platser och stråk, fantastiska plaster och stråk, huvudstråket
till butikerna och service? Vägarna ut till den övriga staden?

- Ur ett barnperspektiv var finns påverkan av miljöstörande
förhållanden i stadsdelen/området?
Var finns riskerna barns säkerhet 1-5 år, 6-11 12-15 15-18 år?
Hur kan förutsättningar som t.ex. buller, luftföroreningar
och trafik påverka hur vi planerar stadens utveckling?

Kommentar: kategorin uppfattades som lite otydlig, eftersom den kan omfatta
både negativa och positiva faktorer. Kommentarer från
post it-lappar kompletterar redovisningen.

Identitet

-Möten, viktiga stråk och platser där du träffar andra människor.
”Ser vi varandra”. Hur hittar du runt? Vad är din upplevelse
av trygg miljö?

- Peka ut din favoritplats. Hur upplever du din stadsdel?
Vad gör att man känner sig välkommen?
Vad är ”det osynliga” som upplevs bra i området?
Har du egna ”landmärken” t.ex. hus/byggnad, bänk, skulptur,
lekplats? Berättelser?

Samspel lek och lärande

Vardagsliv

- Barn lär sig i samspel i bland annat lek (möte, idrott, kultur).
Var finns dessa platser för barn och unga?

- En fungerande vardag, var finns den för dig?
Vilka delar i stadsdelen använder du? Var finns service,
skola, förskola, handel mm? Föreningslivet?

Samspel

Kommentarer skrivna på postit-lappar och postade på
karta under workshop

