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§ 11
Förvaltningens och nämndens information och frågor
Gabriella Granditsky Svensson från Familjebostäder och Magdalena
Fransiscovic från Exploateringskontoret presenterade en rapport med
titeln Barnkonsekvensanalys Rinkeby, som tagits fram av Stockholms
stad i samarbete med Familjebostäder, Byggvesta, KTH
Arkitekturskolan och Sweco. Rapporten är beställd av Järvalyftet med
anledning av att Rinkeby står inför stora förändringar med flera
planerade stadsutvecklingsprojekt, exempelvis Rinkebystråket och
Rinkebyterassen. Rinkeby är en av Stockholms mest barnrika
stadsdelar och barnkonsekvensanalysen genomfördes för att
uppmärksamma barnens behov och önskemål i fråga om utemiljön.
Under arbetet med rapporten har barns rörelsemönster i Rinkeby
kartlagts och barnen har fått rita i kartor och ange vilka platser de
tycker om och vilka platser de inte tycker om, vilka platser som känns
trygga och vilka som känns otrygga. Arbetsgruppen har besökt flera
skolor och berättat om pågående projekt. Man har också haft
fokusgrupper med äldre unga, som inte går i skolan längre. Mest
fokus har lagts på barnens synpunkter på den befintliga miljön, för att
ta reda på vilka platser som är värda att bevara och vilka som kan
utvecklas och förbättras från ett barnperspektiv.
Kartläggningen av barnens rörelsemönster och synpunkter har visat att
barnen framför allt rör sig i centrala Rinkeby, mellan Rinkebyskolan,
fotbollsplanen, biblioteket och centrum. Dessa platser beskrivs som
både bra och dåliga. Lekplatserna uppfattas övervägande som bra
platser. Närmiljön är viktigast för de yngre barnen, mer offentliga
miljöer är viktigare för de äldre. Biblioteket är en väldigt viktig och
positiv plats för barnen. Platser som många barn beskriver som
negativa och otrygga är gårdar och gångvägar och många barn är
rädda för inbrott. Barnen är överlag inte så intresserade av stora
grönområden – de vill ha aktiviteter, gärna omväxlande sådana.
Centrum uppfattas som otryggt av många barn.
Barnen fick föreslå åtgärder för en bättre utemiljö och föreslog bland
annat mer variation i utemiljön och i husens utformning, färgglada
bänkar, fler butiker, något unikt som profilerar Rinkeby på samma sätt
som exempelvis Husbybadet och Kista galleria profilerar dessa
stadsdelar, fler lekplatser och aktiviteter för äldre barn. Genom
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profilgrupperna för äldre ungdomar framkom att unga tjejer saknar
någonstans att vara på fritiden.
Författarna till rapporten har tagit fram ett antal förslag till åtgärder
med barnens synpunkter som utgångspunkt. Bland dessa
åtgärdsförslag kan nämnas trygghetsvandringar, att skapa platser och
lokaler som är vigda för tjejer och kvinnor, att skapa fler typer av
aktiviteter i området utöver idrott och att göra naturområdena mer
attraktiva för barn genom naturpedagogiska program och aktiviteter.
Sedan rapporten färdigställts har elever från årskurs nio fått
kommentera rapporten och delta i en vandring i Rinkeby tillsammans
med bland annat representanter för stadsdelsförvaltningen. Under
vandringen fick eleverna peka ut brister i utemiljön som behövde
åtgärdas. Flera av de brister i underhåll av lekplatser som eleverna
pekade ut åtgärdades omedelbart av förvaltningen. De aktörer som
planerar nybyggnation och stadsutveckling i Rinkeby, såväl
kommunala som privata, har tagit till sig mycket av förslagen i
rapporten.
Rapporten i sin helhet kan laddas ned från Rinkebystråkets hemsida:
www.bygg.stockholm.se/rinkebystraket

