
Resultat från enkäten           Nov 2021    
boende i området Hornsberg-Kristinebergs strand  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Enkäten publicerades på Facebook-grupperna i området

- BRF Jublet

- Västermalms strand

- Hornsbergsstrands vänner

- BRF Västermalmsterrassen

- BRF Välbehaget

- BRF Poeten

Enkäten skickades även till BRF’ernas styrelse samt företagarna i området.


Enkäten var öppen 7-9 november 2021. 
Totalt svarade 414 personer på enkäten.

De slutsatser man kan dra av svaren och kommentarerna, är följande


- 90% upplever området som positivt

- 79% upplever sommar-gågatan som positiv


- De invändningar som vi noterat är bl.a. att parkeringsplatser försvinner och svårigheter att ta sig in 
och ut i garage och fastigheter 


- De boende upplevde en förbättring av situationen efter maj-juni

- 53% var negativa och 21% var positiva till situationen i maj-juni

- 10% var negativa och 66% var positiva till situationen i juli-augusti


- Årets åtgärder uppskattades av majoriteten av de som svarat på enkäten. De var främst inbojning, 
förlängd gågata, geo-fencing och farthinder


- Det som upplevs som problem i området, främst under sommarhalvåret är trafik, hög musik/störande 
ljud, nedskräpning, droganvändning, vattenskotrar och ”otrevlig” stämning.


- I kommentarerna framgår det att svarande vill se mer aktiv närvaro av polis och ordningsvakter- i 
synnerhet under studenttider och första delen av sommaren


- Dans under ordnade former ses som positivt, förutsatt att det inte sker på ett sätt som stör 
nattsömnen för de boende


- Svaren stödjer de av samverkansgruppen föreslagna fokusområden. Inför vår och sommar 2022 är 
dessa (utan inbördes prioritering)


- Permanenta gågatan vid Kristinebergs strand

- Danser och fester med hög musik

- Inbojning

- Trafik på vägar och vatten

- Fler toaletter

- Ökad renhållning


Stort tack för era svar, förslag och kommentarer. Vi har läst alla kommentarer och tar de till oss inför 
framtida diskussioner med myndigheterna. Om ni vill engagera er och vara med för att påverka genom 
samverkansgruppen, är ni varmt välkomna att höra av er till samverkanHornsberg@gmail.com


För att ta del av hela resultatet, se bifogad bilaga.


Hälsningar från Samverkansgruppen Hornsberg-Kristinebergs strand

mailto:samverkanHornsberg@gmail.com


Enkät för boende i området 
Hornsberg-Kristinebergs strand



Negativt: 7 (1,7 %), Varken eller: 35 (8,5 %), Positivt: 372 (89,8 %)

1. Hur upplever du att det är att bo i området kring Hornsbergs- och 
Kristinebergs strand i största allmänhet?



Negativt: 30 (7,3%), Varken eller: 58 (14 %), Positivt: 323 (78,7 %)

2. Hur upplever du sommargågatan generellt?



3 + 4. Utveckling mellan maj/juni och juli/augusti
53 % negativaoch 21 % positiva under maj/juni
10 % negativaoch 66 % positive under juli/augusti



5. Vad tycker du om årets förändringar?



5. Vad tycker du om årets förändringar?



6. Hur upplever du?



6. Hur upplever du?



7. Hur värderar du samverkansgruppens fokusområden framöver?



7. Hur värderar du samverkansgruppens fokusområden framöver?


