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Uppdrag: Förenklad Barnkonsekvensanalys för Hemmesta centrum
Beställare: Värmdö Kommun
 
 

Sammanfattning
Tyréns har på uppdrag av Värmdö kommun genomfört en förenkl
Kommunen vill utveckla centrumet och planerar att bygga fler bostäder och skapa ett kommundelscentrum med ett större utbud av
butiker än det som finns idag. 

Syftet med barn
omkring Hemmesta centrum och att den kunskapen kan använda som underlag i arbetet med den vidare planeringen av utvecklingen 
området. Konkreta förslag på hur centrum kommer se ut i framtiden enligt de planer som finns har inte presenterats för deltagarna, då d
ingår i uppdraget. 

Fokusgruppintervjuer har gjorts med fyra olika grupper. På Hemmestaskolan har elever från åk.3, 
förskolepedagoger Hemmestaskolans förskola har deltagit. Intervjuerna har genomförts som dialoger med kartor och fotografier 
Elever och pedagoger har varit mycket aktiva i diskussionerna och positiva till a
samt erfarenheter och uppfattningar om Hemmesta centrum.

De intervjuade barnen och ungdomarna är inte särskilt positivt inställda till Hemmesta centrum och de spenderar inte särskilt
Eleverna uppger att de tycker att centrumet är tråkigt utseendemässigt och att utbudet av butiker och tjänster inte är särski
några platser som de gillar och det är Coop Konsum, loppmarknaden, kostgräsplanen vid skolan och le
Blåsippevägen.   

Trafiksituationen i Hemmesta centrum är problematisk
Framförallt gäller detta vid hämtning och lämning vid Hemmesta
flera olika sätt och från olika håll

Det finns en önskan bland elever i alla intervjuade åldersgrupper att H
varierade verksamheter. Eleverna vill gärna ha fler butiker och saknar mötesplatser av typen café eller fritidsgård där möjli
kompisar eller sitta och plugga.

Hemmesta centrum behöver utformas med en kärna och tydlig samlingspunkt, 
med tydligare trafikseparering och mer gröna ytor 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Hemmesta är ett kommundelscentrum som är centralt placerat på 
Värmdö. Hemmesta ska enligt kommunens pl
plats med trivsam och trafiksäker miljö med ett lokalt centrum och 
träffpunkt för den växande befolkningen på Värmdölandet. Värmdö 
kommun arbetar nu med att detaljplanelägga området i och omkring 
centrumet. Hemmesta ska utvecklas med
vill skapa en mer tätt sammanhållen kärna med ett större utbud av 
service och butiker. Området är bra beläget och omgivningarna 
erbjuder stora möjligheter till natur
Kommunikationerna är goda och närhet 
skapar goda förutsättningar för en attraktiv boendemiljö för både 
befintliga och nya invånare. 

Genom samråd ges allmänheten möjlighet att påverka och ge uttryck 
för sin åsikt under planprocessen. Dessa är inte alltid anp
barnens förmåga att ta till sig information, analysera konsekvenser och 
uttrycka sin åsikt. Av den anledningen är det värdefullt att genomföra 
en barnkonsekvensanalys där barnens perspektiv står i fokus 
vuxna på så vis kan förmedla

Riksdagen godkände den 1 december 2010 en strategi för att stärka 
barns rättigheter i Sverige, utifrån FN:s barnkonvention. 
Barnkonventionen slår fast att alla beslut som rör barn ska fattas utifrån 
barnets bästa och att varje barn har rätt att u
frågor där de berörs. 

 

 

: Förenklad Barnkonsekvensanalys för Hemmesta centrum
: Värmdö Kommun 

Inledning 

Bakgrund 
Hemmesta är ett kommundelscentrum som är centralt placerat på 
Värmdö. Hemmesta ska enligt kommunens pl
plats med trivsam och trafiksäker miljö med ett lokalt centrum och 
träffpunkt för den växande befolkningen på Värmdölandet. Värmdö 
kommun arbetar nu med att detaljplanelägga området i och omkring 
centrumet. Hemmesta ska utvecklas med
vill skapa en mer tätt sammanhållen kärna med ett större utbud av 
service och butiker. Området är bra beläget och omgivningarna 
erbjuder stora möjligheter till natur
Kommunikationerna är goda och närhet 
skapar goda förutsättningar för en attraktiv boendemiljö för både 
befintliga och nya invånare.  

Genom samråd ges allmänheten möjlighet att påverka och ge uttryck 
för sin åsikt under planprocessen. Dessa är inte alltid anp
barnens förmåga att ta till sig information, analysera konsekvenser och 
uttrycka sin åsikt. Av den anledningen är det värdefullt att genomföra 
en barnkonsekvensanalys där barnens perspektiv står i fokus 
vuxna på så vis kan förmedla dera

Riksdagen godkände den 1 december 2010 en strategi för att stärka 
barns rättigheter i Sverige, utifrån FN:s barnkonvention. 
Barnkonventionen slår fast att alla beslut som rör barn ska fattas utifrån 
barnets bästa och att varje barn har rätt att u
frågor där de berörs.  

: Förenklad Barnkonsekvensanalys för Hemmesta centrum 

Hemmesta är ett kommundelscentrum som är centralt placerat på 
Värmdö. Hemmesta ska enligt kommunens planer utvecklas till en 
plats med trivsam och trafiksäker miljö med ett lokalt centrum och 
träffpunkt för den växande befolkningen på Värmdölandet. Värmdö 
kommun arbetar nu med att detaljplanelägga området i och omkring 
centrumet. Hemmesta ska utvecklas med fler bostäder och kommunen 
vill skapa en mer tätt sammanhållen kärna med ett större utbud av 
service och butiker. Området är bra beläget och omgivningarna 
erbjuder stora möjligheter till natur- och fritidsaktiviteter. 
Kommunikationerna är goda och närhet till service, förskolor och skolor 
skapar goda förutsättningar för en attraktiv boendemiljö för både 

Genom samråd ges allmänheten möjlighet att påverka och ge uttryck 
för sin åsikt under planprocessen. Dessa är inte alltid anp
barnens förmåga att ta till sig information, analysera konsekvenser och 
uttrycka sin åsikt. Av den anledningen är det värdefullt att genomföra 
en barnkonsekvensanalys där barnens perspektiv står i fokus 

deras talan.  

Riksdagen godkände den 1 december 2010 en strategi för att stärka 
barns rättigheter i Sverige, utifrån FN:s barnkonvention. 
Barnkonventionen slår fast att alla beslut som rör barn ska fattas utifrån 
barnets bästa och att varje barn har rätt att uttrycka sin mening i alla 

 

Hemmesta är ett kommundelscentrum som är centralt placerat på 
aner utvecklas till en 

plats med trivsam och trafiksäker miljö med ett lokalt centrum och 
träffpunkt för den växande befolkningen på Värmdölandet. Värmdö 
kommun arbetar nu med att detaljplanelägga området i och omkring 

fler bostäder och kommunen 
vill skapa en mer tätt sammanhållen kärna med ett större utbud av 
service och butiker. Området är bra beläget och omgivningarna 

och fritidsaktiviteter. 
till service, förskolor och skolor 

skapar goda förutsättningar för en attraktiv boendemiljö för både 

Genom samråd ges allmänheten möjlighet att påverka och ge uttryck 
för sin åsikt under planprocessen. Dessa är inte alltid anpassade till 
barnens förmåga att ta till sig information, analysera konsekvenser och 
uttrycka sin åsikt. Av den anledningen är det värdefullt att genomföra 
en barnkonsekvensanalys där barnens perspektiv står i fokus och där 

Riksdagen godkände den 1 december 2010 en strategi för att stärka 
barns rättigheter i Sverige, utifrån FN:s barnkonvention. 
Barnkonventionen slår fast att alla beslut som rör barn ska fattas utifrån 

ttrycka sin mening i alla 
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aner utvecklas till en 

träffpunkt för den växande befolkningen på Värmdölandet. Värmdö 
kommun arbetar nu med att detaljplanelägga området i och omkring 

fler bostäder och kommunen 
vill skapa en mer tätt sammanhållen kärna med ett större utbud av 

till service, förskolor och skolor 

Genom samråd ges allmänheten möjlighet att påverka och ge uttryck 
assade till 

barnens förmåga att ta till sig information, analysera konsekvenser och 
uttrycka sin åsikt. Av den anledningen är det värdefullt att genomföra 

och där 

Riksdagen godkände den 1 december 2010 en strategi för att stärka 

Barnkonventionen slår fast att alla beslut som rör barn ska fattas utifrån 
ttrycka sin mening i alla 

1.2 Uppdragets syfte och omfattning
Tyréns har fått i uppdrag av Värmdö kommun att genomföra en 
förenklad barnkonsekvensanalys för att ta reda på hur barn och 
ungdomar rör sig i området och hur de upplever Hemme
Resultaten från fokusgruppintervjuer med barn och unga kommer 
sedan att utgöra underlag i det fortsatta arbetet att detaljplanelägga 
Hemmesta centrum. Detta ökar kommunens möjligheter att ta hänsyn 
till barn och ungdomars åsikter och behov när

Tyréns har utgått från deltagarnas åsikter och beskrivning av 
Hemmesta centrum för att belysa ett antal frågor och platser som är av 
betydelse för den vidare planeringen. Rapporten redovisar även 
barnens förslag på hur det framtida cen

Uppdraget omfattar 4 fokusgruppintervjuer med elever och pedagoger 
på Hemmesstaskolan och dess förskola. 

1.3 Avgränsning
Föreliggande rapport är en förenklad barnkonsekvensanalys och utgör 
ett underlag till arbetet med att utveckla Hemmes
är förenklad på det sätt att ett relativt litet antal individer deltagit i 
studien och att rapporten inte omfattar en konsekvensbeskrivning som 
utgår från några konkreta planer eller fysisk utformning. Rapporten ger 
emellertid råd och 
betydelse för deltagarna i fokusgruppintervjuerna och som har 
betydelse för den vidare planeringen av Hemmesta centrum. 

Ingen analys har genomförts utifrån skillnader mellan eleverna vad 
gäller kön eller ålder.
poängteras att det är deras åsikter och inte barnens, de är emellertid 
intervjuade i syfte att föra barnens talan.

Uppdragets syfte och omfattning
Tyréns har fått i uppdrag av Värmdö kommun att genomföra en 
förenklad barnkonsekvensanalys för att ta reda på hur barn och 
ungdomar rör sig i området och hur de upplever Hemme
Resultaten från fokusgruppintervjuer med barn och unga kommer 
sedan att utgöra underlag i det fortsatta arbetet att detaljplanelägga 
Hemmesta centrum. Detta ökar kommunens möjligheter att ta hänsyn 
till barn och ungdomars åsikter och behov när

Tyréns har utgått från deltagarnas åsikter och beskrivning av 
Hemmesta centrum för att belysa ett antal frågor och platser som är av 
betydelse för den vidare planeringen. Rapporten redovisar även 
barnens förslag på hur det framtida cen

Uppdraget omfattar 4 fokusgruppintervjuer med elever och pedagoger 
på Hemmesstaskolan och dess förskola. 

Avgränsning 
Föreliggande rapport är en förenklad barnkonsekvensanalys och utgör 
ett underlag till arbetet med att utveckla Hemmes
är förenklad på det sätt att ett relativt litet antal individer deltagit i 
studien och att rapporten inte omfattar en konsekvensbeskrivning som 
utgår från några konkreta planer eller fysisk utformning. Rapporten ger 
emellertid råd och pekar på företeelser eller platser som är av 
betydelse för deltagarna i fokusgruppintervjuerna och som har 
betydelse för den vidare planeringen av Hemmesta centrum. 

Ingen analys har genomförts utifrån skillnader mellan eleverna vad 
gäller kön eller ålder. Då förskolepedagogernas åsikter presenteras så 
poängteras att det är deras åsikter och inte barnens, de är emellertid 
intervjuade i syfte att föra barnens talan.

 

Uppdragets syfte och omfattning
Tyréns har fått i uppdrag av Värmdö kommun att genomföra en 
förenklad barnkonsekvensanalys för att ta reda på hur barn och 
ungdomar rör sig i området och hur de upplever Hemme
Resultaten från fokusgruppintervjuer med barn och unga kommer 
sedan att utgöra underlag i det fortsatta arbetet att detaljplanelägga 
Hemmesta centrum. Detta ökar kommunens möjligheter att ta hänsyn 
till barn och ungdomars åsikter och behov när

Tyréns har utgått från deltagarnas åsikter och beskrivning av 
Hemmesta centrum för att belysa ett antal frågor och platser som är av 
betydelse för den vidare planeringen. Rapporten redovisar även 
barnens förslag på hur det framtida centrumet kan utformas.

Uppdraget omfattar 4 fokusgruppintervjuer med elever och pedagoger 
på Hemmesstaskolan och dess förskola.  

Föreliggande rapport är en förenklad barnkonsekvensanalys och utgör 
ett underlag till arbetet med att utveckla Hemmes
är förenklad på det sätt att ett relativt litet antal individer deltagit i 
studien och att rapporten inte omfattar en konsekvensbeskrivning som 
utgår från några konkreta planer eller fysisk utformning. Rapporten ger 

pekar på företeelser eller platser som är av 
betydelse för deltagarna i fokusgruppintervjuerna och som har 
betydelse för den vidare planeringen av Hemmesta centrum. 

Ingen analys har genomförts utifrån skillnader mellan eleverna vad 
Då förskolepedagogernas åsikter presenteras så 

poängteras att det är deras åsikter och inte barnens, de är emellertid 
intervjuade i syfte att föra barnens talan. 

Uppdragets syfte och omfattning 
Tyréns har fått i uppdrag av Värmdö kommun att genomföra en 
förenklad barnkonsekvensanalys för att ta reda på hur barn och 
ungdomar rör sig i området och hur de upplever Hemmesta centrum. 
Resultaten från fokusgruppintervjuer med barn och unga kommer 
sedan att utgöra underlag i det fortsatta arbetet att detaljplanelägga 
Hemmesta centrum. Detta ökar kommunens möjligheter att ta hänsyn 
till barn och ungdomars åsikter och behov när området utvecklas. 

Tyréns har utgått från deltagarnas åsikter och beskrivning av 
Hemmesta centrum för att belysa ett antal frågor och platser som är av 
betydelse för den vidare planeringen. Rapporten redovisar även 

trumet kan utformas. 

Uppdraget omfattar 4 fokusgruppintervjuer med elever och pedagoger 

Föreliggande rapport är en förenklad barnkonsekvensanalys och utgör 
ett underlag till arbetet med att utveckla Hemmesta centrum. Analysen 
är förenklad på det sätt att ett relativt litet antal individer deltagit i 
studien och att rapporten inte omfattar en konsekvensbeskrivning som 
utgår från några konkreta planer eller fysisk utformning. Rapporten ger 

pekar på företeelser eller platser som är av 
betydelse för deltagarna i fokusgruppintervjuerna och som har 
betydelse för den vidare planeringen av Hemmesta centrum.  

Ingen analys har genomförts utifrån skillnader mellan eleverna vad 
Då förskolepedagogernas åsikter presenteras så 

poängteras att det är deras åsikter och inte barnens, de är emellertid 
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Tyréns har fått i uppdrag av Värmdö kommun att genomföra en 
förenklad barnkonsekvensanalys för att ta reda på hur barn och 

sta centrum. 
Resultaten från fokusgruppintervjuer med barn och unga kommer 
sedan att utgöra underlag i det fortsatta arbetet att detaljplanelägga 
Hemmesta centrum. Detta ökar kommunens möjligheter att ta hänsyn 

området utvecklas.  

Hemmesta centrum för att belysa ett antal frågor och platser som är av 
betydelse för den vidare planeringen. Rapporten redovisar även 

Uppdraget omfattar 4 fokusgruppintervjuer med elever och pedagoger 

Föreliggande rapport är en förenklad barnkonsekvensanalys och utgör 
ta centrum. Analysen 

är förenklad på det sätt att ett relativt litet antal individer deltagit i 
studien och att rapporten inte omfattar en konsekvensbeskrivning som 
utgår från några konkreta planer eller fysisk utformning. Rapporten ger 

pekar på företeelser eller platser som är av 
betydelse för deltagarna i fokusgruppintervjuerna och som har 
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Då förskolepedagogernas åsikter presenteras så 

poängteras att det är deras åsikter och inte barnens, de är emellertid 



 

 
 
 
 

1.4 Metod 
För att få ökad kunskap om barn och ungdomars rörelsemönster i och 
omkring Hemmest
fokusgruppintervjuer genomförts med förskolepedagoger och elever på 
Hemmestaskolan. 

Skolan ligger geografiskt placerat i anslutning till det område som 
kommunen detaljplanerar. Hemmestaskolan har cirka 38
F-5 och cirka 400 elever i 

Fokusgruppintervjuerna genomfördes mellan 2013
15. Tyréns intervjuade fyra olika grupper för att få en bra spridning 
mellan olika åldrar. Totalt deltog 2
3 och 6 deltog 6 elever i respektive grupp och för åk. 9 deltog 7 elever. 
Förutom elever intervjuades två förskolepedagoger för att ta reda på 
hur förskolebarnen rör sig i området inom ramen för förskolans 
verksamhet. Varje intervju pågick i ca 1 timme. 

Könsfördelningen i 
flickor och 2 pojkar och för förskolan intervjuades 2 kvinnliga 
förskolepedagoger. 
antingen genom at
intresserade av att delta. Deltagandet skedde helt frivilligt. De 
förskolepedagoger som deltagit tillfrågades av förskolechefen. 

Det är viktigt att poängtera att urvalet på grund av metod och 
omfattning inte på något sätt kan sägas representera alla barn och 
ungdomar i Hemmesta. Resultatet ska ses som en beskrivning av 
deltagarnas rörelsemönster, attityder och preferenser. 

Uppdragsgivaren har varit delaktig i planeringen av intervjuerna genom 
att initiera kontakter med rektorer på Hemmestaskolan, ge sina åsikter 
kring vilka årskurser som ska intervjuas, bidra med bilder från området 
samt tycka till om intervjuguidens utformning.

 

 
För att få ökad kunskap om barn och ungdomars rörelsemönster i och 
omkring Hemmesta centrum samt deras åsikter om olika platser, har 
fokusgruppintervjuer genomförts med förskolepedagoger och elever på 
Hemmestaskolan.  

Skolan ligger geografiskt placerat i anslutning till det område som 
kommunen detaljplanerar. Hemmestaskolan har cirka 38

5 och cirka 400 elever i åk. 6-9. På förskolan går cirka 55 barn.   

Fokusgruppintervjuerna genomfördes mellan 2013
15. Tyréns intervjuade fyra olika grupper för att få en bra spridning 
mellan olika åldrar. Totalt deltog 2
3 och 6 deltog 6 elever i respektive grupp och för åk. 9 deltog 7 elever. 
Förutom elever intervjuades två förskolepedagoger för att ta reda på 
hur förskolebarnen rör sig i området inom ramen för förskolans 

Varje intervju pågick i ca 1 timme. 

Könsfördelningen i åk. 3 och åk.6 var 
flickor och 2 pojkar och för förskolan intervjuades 2 kvinnliga 
förskolepedagoger. Urvalet av elever sköttes av ansvarig lärare, 
antingen genom att läraren valt ut elever, eller frågat vilka som var 
intresserade av att delta. Deltagandet skedde helt frivilligt. De 
förskolepedagoger som deltagit tillfrågades av förskolechefen. 

Det är viktigt att poängtera att urvalet på grund av metod och 
inte på något sätt kan sägas representera alla barn och 

ungdomar i Hemmesta. Resultatet ska ses som en beskrivning av 
deltagarnas rörelsemönster, attityder och preferenser. 

Uppdragsgivaren har varit delaktig i planeringen av intervjuerna genom 
ra kontakter med rektorer på Hemmestaskolan, ge sina åsikter 

kring vilka årskurser som ska intervjuas, bidra med bilder från området 
samt tycka till om intervjuguidens utformning.

För att få ökad kunskap om barn och ungdomars rörelsemönster i och 
a centrum samt deras åsikter om olika platser, har 

fokusgruppintervjuer genomförts med förskolepedagoger och elever på 

Skolan ligger geografiskt placerat i anslutning till det område som 
kommunen detaljplanerar. Hemmestaskolan har cirka 38

9. På förskolan går cirka 55 barn.   

Fokusgruppintervjuerna genomfördes mellan 2013
15. Tyréns intervjuade fyra olika grupper för att få en bra spridning 
mellan olika åldrar. Totalt deltog 21 personer varav 19 var elever. I 
3 och 6 deltog 6 elever i respektive grupp och för åk. 9 deltog 7 elever. 
Förutom elever intervjuades två förskolepedagoger för att ta reda på 
hur förskolebarnen rör sig i området inom ramen för förskolans 

Varje intervju pågick i ca 1 timme.  

åk. 3 och åk.6 var jämnt fördelad
flickor och 2 pojkar och för förskolan intervjuades 2 kvinnliga 

av elever sköttes av ansvarig lärare, 
t läraren valt ut elever, eller frågat vilka som var 

intresserade av att delta. Deltagandet skedde helt frivilligt. De 
förskolepedagoger som deltagit tillfrågades av förskolechefen. 

Det är viktigt att poängtera att urvalet på grund av metod och 
inte på något sätt kan sägas representera alla barn och 

ungdomar i Hemmesta. Resultatet ska ses som en beskrivning av 
deltagarnas rörelsemönster, attityder och preferenser. 

Uppdragsgivaren har varit delaktig i planeringen av intervjuerna genom 
ra kontakter med rektorer på Hemmestaskolan, ge sina åsikter 

kring vilka årskurser som ska intervjuas, bidra med bilder från området 
samt tycka till om intervjuguidens utformning. 

För att få ökad kunskap om barn och ungdomars rörelsemönster i och 
a centrum samt deras åsikter om olika platser, har 

fokusgruppintervjuer genomförts med förskolepedagoger och elever på 

Skolan ligger geografiskt placerat i anslutning till det område som 
kommunen detaljplanerar. Hemmestaskolan har cirka 380 elever i åk.

9. På förskolan går cirka 55 barn.   

Fokusgruppintervjuerna genomfördes mellan 2013-03-11och 2013-
15. Tyréns intervjuade fyra olika grupper för att få en bra spridning 

1 personer varav 19 var elever. I 
3 och 6 deltog 6 elever i respektive grupp och för åk. 9 deltog 7 elever. 
Förutom elever intervjuades två förskolepedagoger för att ta reda på 
hur förskolebarnen rör sig i området inom ramen för förskolans 

jämnt fördelad. I åk. 9 deltog fem 
flickor och 2 pojkar och för förskolan intervjuades 2 kvinnliga 

av elever sköttes av ansvarig lärare, 
t läraren valt ut elever, eller frågat vilka som var 

intresserade av att delta. Deltagandet skedde helt frivilligt. De 
förskolepedagoger som deltagit tillfrågades av förskolechefen.  

Det är viktigt att poängtera att urvalet på grund av metod och 
inte på något sätt kan sägas representera alla barn och 

ungdomar i Hemmesta. Resultatet ska ses som en beskrivning av 
deltagarnas rörelsemönster, attityder och preferenser.  

Uppdragsgivaren har varit delaktig i planeringen av intervjuerna genom 
ra kontakter med rektorer på Hemmestaskolan, ge sina åsikter 

kring vilka årskurser som ska intervjuas, bidra med bilder från området 

För att få ökad kunskap om barn och ungdomars rörelsemönster i och 
a centrum samt deras åsikter om olika platser, har 

fokusgruppintervjuer genomförts med förskolepedagoger och elever på 

åk. 
9. På förskolan går cirka 55 barn.    
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15. Tyréns intervjuade fyra olika grupper för att få en bra spridning 

1 personer varav 19 var elever. I åk. 
3 och 6 deltog 6 elever i respektive grupp och för åk. 9 deltog 7 elever. 
Förutom elever intervjuades två förskolepedagoger för att ta reda på 

. I åk. 9 deltog fem 

t läraren valt ut elever, eller frågat vilka som var 

inte på något sätt kan sägas representera alla barn och 

Uppdragsgivaren har varit delaktig i planeringen av intervjuerna genom 
ra kontakter med rektorer på Hemmestaskolan, ge sina åsikter 

kring vilka årskurser som ska intervjuas, bidra med bilder från området 

1.5 Genomförande av fokusgruppintervjuer
Intervjuerna har genomförts i form av d
området och fotografier på platser av särskilt intresse. Som stöd i 
genomförandet användes även ett semistrukturerat frågeformulär, en 
så kallad intervjuguide. 

Eleverna och pedagogerna var genomgående mycket aktiva i 
diskussione
aktiviteter och rörelsemönster, samt erfarenheter och uppfattningar om 
Hemmesta centrum.

Deltagarna fick inledningsvis kort information om syftet med studien 
och motiv till varför deras insikter och
detaljplanearbetet. Därefter fick eleverna berätta om när, hur och 
tillsammans med vem/vilka de rör sig i närområdet, både till och från 
skolan och på fritiden. Viktiga målpunkter och rörelsestråk ritades in av 
eleverna på kartan öv

Diskussionen handlade därefter om hur eleverna upplever miljön på 
och kring Hemmesta centrum vid olika tider på dygnet och vid olika 
årstider. Pedagogerna redogjorde för de små barnens rörelser i 
området, under den del av dagen de är p
som fungerar som utflyktsmål.

Samtliga deltagare fick även frågan om hur de tycker att området ska 
utvecklas i framtiden och vad de själva har för önskemål vad gäller 
utbud, aktiviteter eller andra förändringar som skulle bidra
utveckling av centrumet. 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförande av fokusgruppintervjuer
Intervjuerna har genomförts i form av d
området och fotografier på platser av särskilt intresse. Som stöd i 
genomförandet användes även ett semistrukturerat frågeformulär, en 
så kallad intervjuguide.  

Eleverna och pedagogerna var genomgående mycket aktiva i 
diskussionerna och positiva till att bidra med information om deras 
aktiviteter och rörelsemönster, samt erfarenheter och uppfattningar om 
Hemmesta centrum.  

Deltagarna fick inledningsvis kort information om syftet med studien 
och motiv till varför deras insikter och
detaljplanearbetet. Därefter fick eleverna berätta om när, hur och 
tillsammans med vem/vilka de rör sig i närområdet, både till och från 
skolan och på fritiden. Viktiga målpunkter och rörelsestråk ritades in av 
eleverna på kartan över Hemmesta centrum.
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som fungerar som utflyktsmål.

Samtliga deltagare fick även frågan om hur de tycker att området ska 
utvecklas i framtiden och vad de själva har för önskemål vad gäller 
utbud, aktiviteter eller andra förändringar som skulle bidra
utveckling av centrumet.  
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Bild 1. Barnen ritar olika platser som är viktiga.

 

 

: Förenklad Barnkonsekvensanalys för Hemmesta centrum
: Värmdö Kommun 

. Barnen ritar olika platser som är viktiga.

: Förenklad Barnkonsekvensanalys för Hemmesta centrum 

. Barnen ritar olika platser som är viktiga. 

7(25) 

 

 

 

2013-03-27 



 

 
Uppdrag: Förenklad Barnkonsekvensanalys för Hemmesta centrum
Beställare: Värmdö Kommun
 
 

2 Beskrivning av Hemmesta centrum och 
platser i området

2.1 Generella uppfattningar om Hemmesta centrum 
 

”Man vill bort från Hemmesta.”
Citat från elev i åk.9.

 

”Hemmesta centrum måste vara det fulaste centrumet som finns.”
Citat från elev i åk.6.

 
”Hemmesta centrum är som ett fult äpple som någon låtit ruttna och blir 
brunt.” 
Citat från elev i åk.6.

 

De intervjuade barnen och ungdomarna är 
till Hemmesta centrum. Barnen och ungdomarna spenderar inte särskilt 
mycket tid där. På vardagarna är det 
centrumet då de köper något att äta på rasterna eller går in på väg 
hem från skolan. Nå
sina föräldrar på kvällar och helger. Storhandlar gör man generellt sett i 
Mölnvik.  

På helgerna besöker några av eleverna de matställen som finns i 
området, tillsammans med sina familjer och det händer även
eleverna i åk. 9 äter lunch på någon av restaurangerna.

Bland eleverna i 
loppmarknaden. Några av barnen går gärna in där för att det är 
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loppmarknaden. Några av barnen går gärna in där för att det är 
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Generella uppfattningar om Hemmesta centrum  

 

”Hemmesta centrum är som ett fult äpple som någon låtit ruttna och blir 

inte särskilt positivt inställda 
till Hemmesta centrum. Barnen och ungdomarna spenderar inte särskilt 

som drar dem till 
centrumet då de köper något att äta på rasterna eller går in på väg 

gra av eleverna handlar även här tillsammans med 
sina föräldrar på kvällar och helger. Storhandlar gör man generellt sett i 

spännande eller för att fördriva lite tid på vägen hem i väntan på en 
buss eller på att en förälder ska hämta dem.  

Eleverna uppger att de tycker att centrumet är tråkigt utseendemässigt 
och att utbudet av butiker och tjänster inte är särskilt lockande. Känslan 
är att fastigheterna ligger utspridda och att det behövs en tyd
struktur kring centrumet. Många verksamheter har lagt ner och flera av 
fastigheterna står tomma. Det utbud som finns är begränsat och det 
finns inga aktiviteter eller samlingsplatser inomhus eller utomhus som 
är attraktiva för barn och ungdomar. 

Strax utanför centrumet finns två platser där barnen och ungdomarna i 
åk. 6 och 9 uppger att de ibland vistas, det är konstgräsplanen uppe 
vid Hemmesta skolan och lekplatsen i bostadsområdet bakom Lill
plogen. Där samlas en del av eleverna på fritiden, främs
sommarhalvåret. 

2.2 Rörelsemönster till och från skolan 
De barn och ungdomar som bor i närområdet går eller cyklar oftast till 
och från skolan. Bland eleverna i åk. 9 är det en stor andel 
som uppger att de kör moped eller mopedbil. Hur man välj
till skolan är delvis beroende på väder, vind och årstid. 

Av de elever som bor en bit bort åker många skolbuss eller vanlig 
linjebuss, men flera får skjuts av en förälder. Det varierar lite beroende 
på hur det passar med föräldrarnas arbetst
på förskolan får av naturliga skäl alltid skjuts. 

Se karta 2.5.1 som visar elevernas rörelsemönster. 

2.3 Stökig trafiksituation
En fråga som kom upp under majoriteten av fokusgruppintervjuerna är 
trafiksituationen i Hemmesta. Skär
274) för all trafik in och ut från Värmdö och många av Värmdöborna 
pendlar med sina barn till förskola, skola och arbeten genom att åka bil 

spännande eller för att fördriva lite tid på vägen hem i väntan på en 
buss eller på att en förälder ska hämta dem.  

Eleverna uppger att de tycker att centrumet är tråkigt utseendemässigt 
och att utbudet av butiker och tjänster inte är särskilt lockande. Känslan 
är att fastigheterna ligger utspridda och att det behövs en tyd
struktur kring centrumet. Många verksamheter har lagt ner och flera av 
fastigheterna står tomma. Det utbud som finns är begränsat och det 
finns inga aktiviteter eller samlingsplatser inomhus eller utomhus som 
är attraktiva för barn och ungdomar. 
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plogen. Där samlas en del av eleverna på fritiden, främs
sommarhalvåret.  
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De barn och ungdomar som bor i närområdet går eller cyklar oftast till 
och från skolan. Bland eleverna i åk. 9 är det en stor andel 
som uppger att de kör moped eller mopedbil. Hur man välj
till skolan är delvis beroende på väder, vind och årstid. 

Av de elever som bor en bit bort åker många skolbuss eller vanlig 
linjebuss, men flera får skjuts av en förälder. Det varierar lite beroende 
på hur det passar med föräldrarnas arbetst
på förskolan får av naturliga skäl alltid skjuts. 

Se karta 2.5.1 som visar elevernas rörelsemönster. 
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Eleverna uppger att de tycker att centrumet är tråkigt utseendemässigt 
och att utbudet av butiker och tjänster inte är särskilt lockande. Känslan 
är att fastigheterna ligger utspridda och att det behövs en tyd
struktur kring centrumet. Många verksamheter har lagt ner och flera av 
fastigheterna står tomma. Det utbud som finns är begränsat och det 
finns inga aktiviteter eller samlingsplatser inomhus eller utomhus som 
är attraktiva för barn och ungdomar.  

rax utanför centrumet finns två platser där barnen och ungdomarna i 
åk. 6 och 9 uppger att de ibland vistas, det är konstgräsplanen uppe 
vid Hemmesta skolan och lekplatsen i bostadsområdet bakom Lill
plogen. Där samlas en del av eleverna på fritiden, främs
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som uppger att de kör moped eller mopedbil. Hur man välj
till skolan är delvis beroende på väder, vind och årstid. 

Av de elever som bor en bit bort åker många skolbuss eller vanlig 
linjebuss, men flera får skjuts av en förälder. Det varierar lite beroende 
på hur det passar med föräldrarnas arbetstider och väderleken. Barnen 
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Stökig trafiksituation 
En fråga som kom upp under majoriteten av fokusgruppintervjuerna är 
trafiksituationen i Hemmesta. Skärgårdsvägen är huvudled (länsväg 
274) för all trafik in och ut från Värmdö och många av Värmdöborna 
pendlar med sina barn till förskola, skola och arbeten genom att åka bil 

spännande eller för att fördriva lite tid på vägen hem i väntan på en 
buss eller på att en förälder ska hämta dem.   

Eleverna uppger att de tycker att centrumet är tråkigt utseendemässigt 
och att utbudet av butiker och tjänster inte är särskilt lockande. Känslan 
är att fastigheterna ligger utspridda och att det behövs en tydligare 
struktur kring centrumet. Många verksamheter har lagt ner och flera av 
fastigheterna står tomma. Det utbud som finns är begränsat och det 
finns inga aktiviteter eller samlingsplatser inomhus eller utomhus som 

rax utanför centrumet finns två platser där barnen och ungdomarna i 
åk. 6 och 9 uppger att de ibland vistas, det är konstgräsplanen uppe 
vid Hemmesta skolan och lekplatsen i bostadsområdet bakom Lill
plogen. Där samlas en del av eleverna på fritiden, främst på 

Rörelsemönster till och från skolan  
De barn och ungdomar som bor i närområdet går eller cyklar oftast till 
och från skolan. Bland eleverna i åk. 9 är det en stor andel (4 av 7) 
som uppger att de kör moped eller mopedbil. Hur man väljer att ta sig 
till skolan är delvis beroende på väder, vind och årstid.  

Av de elever som bor en bit bort åker många skolbuss eller vanlig 
linjebuss, men flera får skjuts av en förälder. Det varierar lite beroende 

ider och väderleken. Barnen 
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eller buss. Enligt eleverna är situationen värst på morgonen omkring 
klockan åtta. På Skärgårdsvägen ringlar kön lång med bilar och bussar 
som ska ta sig igenom Hemmesta främst i riktning in mot Stockholm. 
Enligt eleverna är det många bilar som genar över parkeringen i 
Hemmesta centrum för att vinna några platser i kön. På samma vis 
försöker en del bilister hitta smitvägar inne i bostadsområdena för att 
vinna tid.  

Eleverna som ska ta sig till och från skolan upplever att de utsätts för 
eller utsätter sig själva för flera risker i trafiken. Till exempel uppger 
eleverna i åk. 9 att många åk
cykelvägar för att slippa samsas med trafiken. Gång
upp genom området bakom Coop Konsum är en given väg för 
mopedister trots att det inte är tillåtet. Där samsas många elever i olika 
åldrar om utrymmet, sä

Samtidigt som trafiken vid Skärgårdsvägen är tät att det många som 
ska ta sig runt i Hemmesta för att lämna av sina barn med bil på olika 
platser. Det finns ett flertal ställen där föräldrar 
av sina barn för att de ska kunna ta sig till skolan.  Nere i centrum 
släpper flera föräldrar av sina barn vid Coop Konsum. Andra kör ner 
längs Vitsippevägen och släpper barnen vid gång
leder till skolan genom skogen. Majoriteten 
barn vid skolans parkering samt vid vändplanen för bussarna på 
Motionsvägen.  Där är det enligt eleverna kaotiskt framförallt på 
morgonen, men även på eftermiddagen när eleverna ska ta sig hem. 
Detta bekräftas även av Vecturas ra
trafikmiljön kring skolor i Värmdö kommun, 2012.

Enligt förskolepedagogerna uppmanas föräldrar till barn i grundskolan 
att om möjligt släppa av sina barn på andra platser än vid 
Hemmestaskolan för att undvika att det blir röri
Tanken är god, men enligt pedagogerna innebär detta att det blir mer 
trafik in i delar av bostadsområden där elever som promenerar till 
skolan tidigare sluppit biltrafik. Att föräldrar gör på olika sätt, och 
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upp genom området bakom Coop Konsum är en given väg för 
mopedister trots att det inte är tillåtet. Där samsas många elever i olika 
åldrar om utrymmet, särskilt strax innan skolan börjar på morgonen. 

Samtidigt som trafiken vid Skärgårdsvägen är tät att det många som 
ska ta sig runt i Hemmesta för att lämna av sina barn med bil på olika 
platser. Det finns ett flertal ställen där föräldrar 
av sina barn för att de ska kunna ta sig till skolan.  Nere i centrum 
släpper flera föräldrar av sina barn vid Coop Konsum. Andra kör ner 
längs Vitsippevägen och släpper barnen vid gång
leder till skolan genom skogen. Majoriteten 
barn vid skolans parkering samt vid vändplanen för bussarna på 
Motionsvägen.  Där är det enligt eleverna kaotiskt framförallt på 
morgonen, men även på eftermiddagen när eleverna ska ta sig hem. 
Detta bekräftas även av Vecturas ra
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platser i Hemmesta och tycka till om dem. Rapport
platser som under intervjuerna har identifierats av elever och 
pedagoger som viktiga. 
utplacerade kartan över Hemmesta. 

2.4.1 Hållplats Kolvik
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Bild 3. Skärgårdsvägen

Skärgårdsvägen är hårt trafikerad och här blir det ofta långa köer på 
morgonen när eleverna ska gå över gatan
eftermiddagen är det många människor som väntar på bussen i båda 
riktningar. De intervjuade eleverna uppger att det är många elever 
använder hållplatsen dagligen, eleverna
hållplatsen när de åker på utflykt med skolan. Fler
fokusgruppintervjuerna att det är trångt och ont om sittplatser vid 
hållplatsen och att det är dåligt upplyst under kvällstid. Eleverna 
föredrar dock att kliva av och på vid Kolvik då hållplatsen anses ligga 
närmare skolan jämfört med håll

Det har enligt eleverna tidvis varit lite stökigt vid hållplatsen och det är 
ofta rutor som krossas i busskurarna. SL är emellertid mycket snabba 
med att byta ut rutor som gått sönder. 
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Det har enligt eleverna tidvis varit lite stökigt vid hållplatsen och det är 
ofta rutor som krossas i busskurarna. SL är emellertid mycket snabba 
med att byta ut rutor som gått sönder. 
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2.4.2 Gång

Bild 4. Gång

Gång- och cykelvägen används av många som rör sig mellan Kolviks 
hållplats och Hemmestaskolan. På dagtid är det mycket människ
rörelse, och många elever som springer för att hinna med bussen. 
Platsen anses inte vara särskilt trevlig. Längs med vägen ligger en 
fastighet som tidigare inhyste en byggmarkand men som nu är tom. På 
kvällen är det dåligt upplyst och många av elevern
obehagligt att gå längs med vägen. De yngre barnen säger att de är 
rädda och undviker platsen. Det faktum att byggnaden är övergiven 
bidrar till elevernas känsla av otrygghet, det stora huset skuggar 
gångbanan och det är en del klotter 
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2.4.3 Parkering och vändplan vid Hemmestaskolan
Vändplanen ligger i anslutning till skolan och lärarnas parkering. Här 
ska skolbussar, färdtjänsttaxi och bilar samsas tillsammans med 
mopedister, cyklister och gångtrafikanter samt övrig trafik som ska
och från sporthallen. Vändplatsen upplevs som mycket rörig och otrygg 
av eleverna.  

Bild 5. Vändplanen vid Hemmestaskolan, Motionsvägen. 
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Bild 7. Gång- och cykelväg som leder ned från Hemmestaskolan till Hemmesta centrum.

Bilderna 6 och 7 visar
Hemmesta centrum och Hemmestaskola
förekommer även en del transporter av varor med lastbil till och från 
skolan. Eleverna beskriver gångvägen som en huvudled för elever som 
ska till och från skolan. Den används även flitigt under raster för att ta 
sig ner till Coop Konsum
och har bra sikt trots att den går genom en skogsdunge. Den här 
vägen används även flitigt av förskolebarnen då de antingen går en 
rundtur i Hemmesta eller då en grupp med barn går för att köpa något 
på Coop Konsum för att de ska baka eller liknande.

Det enda negativa som nämns under fokusgruppintervjuerna är att det 
är många som ska samsas på vägen. Här går elever i alla åldrar och 
förutom de som promenerar finns det många som cyklar och åker 
moped. Moped är inte tillåtet på gång
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är många som ska samsas på vägen. Här går elever i alla åldrar och 
förutom de som promenerar finns det många som cyklar och åker 

och cykelvägen men många åker 
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och cykelväg som leder ned från Hemmestaskolan till Hemmesta centrum. 

n. Längs passagen på bild 6 
förekommer även en del transporter av varor med lastbil till och från 
skolan. Eleverna beskriver gångvägen som en huvudled för elever som 
ska till och från skolan. Den används även flitigt under raster för att ta 

. Eleverna upplever att gångvägen är upplyst 

vägen används även flitigt av förskolebarnen då de antingen går en 
rundtur i Hemmesta eller då en grupp med barn går för att köpa något 

Det enda negativa som nämns under fokusgruppintervjuerna är att det 
är många som ska samsas på vägen. Här går elever i alla åldrar och 

och cykelvägen men många åker 

här ändå för att det är den mest gena vägen samt för att undvika den 
täta trafiken på Skärgårdsvägen villket skulle vara den lagliga vägen till 
skolan.   

2.4.5 Coop Konsum och angränsande fastigheter
 

Bild 8. Coop Konsum i Hemmesta centrum, samt intilliggande fastigheter.

”Konsum är kung.”
 
Citat från elev i åk. 9
 
Coop Konsum är det viktigaste som finns i Hemmesta centrum enligt 
elevernas uppfattning. Hit går de ibland för att han
även under vägen hem från skolan. Flertalet handlar även här med 
sina föräldrar på kvällar och helger, dock storhandlar de flesta familjer 
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täta trafiken på Skärgårdsvägen villket skulle vara den lagliga vägen till 

Coop Konsum och angränsande fastigheter 

. Coop Konsum i Hemmesta centrum, samt intilliggande fastigheter. 

Coop Konsum är det viktigaste som finns i Hemmesta centrum enligt 
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även under vägen hem från skolan. Flertalet handlar även här med 
sina föräldrar på kvällar och helger, dock storhandlar de flesta familjer 
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på annat håll.  Affären öppnar klockan åtta på vardagar och eleverna i 
åk. 9 skulle gärna vilja a
något på väg till skolan på morgonen. 
 
India city är en restaurang som ligger i huset strax bakom Coop 
Konsum. Hit har någon enstaka elev gått med sina föräldrar för att äta. 
Stället anses dock som sunkigt och
obehagligt med de människorna som, enligt deras uppfattning, går in 
där för att dricka öl, spela på automater och sitta och stirra på dem när 
de går förbi.  

 

 

 

 

: Förenklad Barnkonsekvensanalys för Hemmesta centrum
: Värmdö Kommun 

på annat håll.  Affären öppnar klockan åtta på vardagar och eleverna i 
åk. 9 skulle gärna vilja att det öppnade tidigare så att de hann handla 
något på väg till skolan på morgonen. 

India city är en restaurang som ligger i huset strax bakom Coop 
Konsum. Hit har någon enstaka elev gått med sina föräldrar för att äta. 
Stället anses dock som sunkigt och
obehagligt med de människorna som, enligt deras uppfattning, går in 
där för att dricka öl, spela på automater och sitta och stirra på dem när 

: Förenklad Barnkonsekvensanalys för Hemmesta centrum 

på annat håll.  Affären öppnar klockan åtta på vardagar och eleverna i 
tt det öppnade tidigare så att de hann handla 

något på väg till skolan på morgonen.  

India city är en restaurang som ligger i huset strax bakom Coop 
Konsum. Hit har någon enstaka elev gått med sina föräldrar för att äta. 
Stället anses dock som sunkigt och eleverna i åk. 3 tycker att det är 
obehagligt med de människorna som, enligt deras uppfattning, går in 
där för att dricka öl, spela på automater och sitta och stirra på dem när 

på annat håll.  Affären öppnar klockan åtta på vardagar och eleverna i 
tt det öppnade tidigare så att de hann handla 

India city är en restaurang som ligger i huset strax bakom Coop 
Konsum. Hit har någon enstaka elev gått med sina föräldrar för att äta. 

eleverna i åk. 3 tycker att det är 
obehagligt med de människorna som, enligt deras uppfattning, går in 
där för att dricka öl, spela på automater och sitta och stirra på dem när 
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på annat håll.  Affären öppnar klockan åtta på vardagar och eleverna i 
tt det öppnade tidigare så att de hann handla 

Konsum. Hit har någon enstaka elev gått med sina föräldrar för att äta. 
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obehagligt med de människorna som, enligt deras uppfattning, går in 
där för att dricka öl, spela på automater och sitta och stirra på dem när 

Bild 9. Vitsippegränd, lastkaj där 
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Bild 10. Vitsippegränd.
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. Vitsippegränd. 

: Förenklad Barnkonsekvensanalys för Hemmesta centrum 
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Lastkajen, bild 9, har blivit en plats där äldre ungdomar i 18
ålder gärna hänger. Det är en solig plats lite i skymundan där de får 
vara i fred. De yngre eleverna i 
gå förbi om det sitter ungdomar där. Det är ibland nedskräpat med 
krossat glas och vägen bakom byggnaden, Vitsippegränd, upplevs som 
mörk och otrygg när det är mörkt. 

 

Bild 11. Bänk mellan fas

Bänken är enligt de intervjuade eleverna ett ställe där ungdomar ibland 
sitter och dricker öl. En elev i 
traktorer på parkeringen framför byggnaden som nu inhyser 
loppmarknaden.

Lastkajen, bild 9, har blivit en plats där äldre ungdomar i 18
ålder gärna hänger. Det är en solig plats lite i skymundan där de får 
vara i fred. De yngre eleverna i 
gå förbi om det sitter ungdomar där. Det är ibland nedskräpat med 
krossat glas och vägen bakom byggnaden, Vitsippegränd, upplevs som 
mörk och otrygg när det är mörkt. 

. Bänk mellan fastigheterna vid parkeringen i Hemmesta centrum.

Bänken är enligt de intervjuade eleverna ett ställe där ungdomar ibland 
sitter och dricker öl. En elev i 
traktorer på parkeringen framför byggnaden som nu inhyser 

arknaden. 

Lastkajen, bild 9, har blivit en plats där äldre ungdomar i 18
ålder gärna hänger. Det är en solig plats lite i skymundan där de får 
vara i fred. De yngre eleverna i åk. 3 upplever det som obehagligt att 
gå förbi om det sitter ungdomar där. Det är ibland nedskräpat med 
krossat glas och vägen bakom byggnaden, Vitsippegränd, upplevs som 
mörk och otrygg när det är mörkt.  

tigheterna vid parkeringen i Hemmesta centrum.

Bänken är enligt de intervjuade eleverna ett ställe där ungdomar ibland 
sitter och dricker öl. En elev i åk. 6 uppger att hon blivit jagad av EPA
traktorer på parkeringen framför byggnaden som nu inhyser 

Lastkajen, bild 9, har blivit en plats där äldre ungdomar i 18-20 års 
ålder gärna hänger. Det är en solig plats lite i skymundan där de får 

åk. 3 upplever det som obehagligt att 
gå förbi om det sitter ungdomar där. Det är ibland nedskräpat med 
krossat glas och vägen bakom byggnaden, Vitsippegränd, upplevs som 

tigheterna vid parkeringen i Hemmesta centrum. 

Bänken är enligt de intervjuade eleverna ett ställe där ungdomar ibland 
6 uppger att hon blivit jagad av EPA

traktorer på parkeringen framför byggnaden som nu inhyser 
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ålder gärna hänger. Det är en solig plats lite i skymundan där de får 

åk. 3 upplever det som obehagligt att 
gå förbi om det sitter ungdomar där. Det är ibland nedskräpat med 
krossat glas och vägen bakom byggnaden, Vitsippegränd, upplevs som 
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Strax bakom Hemmesta centrum finns ett stall och hage med hästar. 
Detta är en plats och ett inslag i miljön som de flesta uppskattar 
mycket, särskilt flickorna. Eleverna i de lägre årskursena berättar att de 
gärna går till hagen då de vistas i ce
uppger att de gärna går förbi hagen med de mindre barnen för att 
stanna till och titta på hästarna. 

2.4.6 Lill-plogen

Bild 12. Lill-plogen i Hemmesta centrum.

De flesta som har intervjuats är positivt inställda
äter här regelbundet, särskilt eleverna i 
tycker att det är ganska mysigt. Dock anser flera att det inte är särskilt 
snyggt med alla skyltar och att det ger ett rörigt intryck. 
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: Förenklad Barnkonsekvensanalys för Hemmesta centrum 

Strax bakom Hemmesta centrum finns ett stall och hage med hästar. 
Detta är en plats och ett inslag i miljön som de flesta uppskattar 
mycket, särskilt flickorna. Eleverna i de lägre årskursena berättar att de 
gärna går till hagen då de vistas i centrumet. Även pedagogerna 
uppger att de gärna går förbi hagen med de mindre barnen för att 

 

plogen i Hemmesta centrum. 

De flesta som har intervjuats är positivt inställda till Lill
äter här regelbundet, särskilt eleverna i åk. 9, och många säger att de 
tycker att det är ganska mysigt. Dock anser flera att det inte är särskilt 
snyggt med alla skyltar och att det ger ett rörigt intryck. 

Strax bakom Hemmesta centrum finns ett stall och hage med hästar. 
Detta är en plats och ett inslag i miljön som de flesta uppskattar 
mycket, särskilt flickorna. Eleverna i de lägre årskursena berättar att de 

Även pedagogerna 
uppger att de gärna går förbi hagen med de mindre barnen för att 

till Lill-plogen. Flera 
9, och många säger att de 

tycker att det är ganska mysigt. Dock anser flera att det inte är särskilt 
snyggt med alla skyltar och att det ger ett rörigt intryck.  
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Strax bakom Hemmesta centrum finns ett stall och hage med hästar. 

mycket, särskilt flickorna. Eleverna i de lägre årskursena berättar att de 

 

plogen. Flera 
9, och många säger att de 

tycker att det är ganska mysigt. Dock anser flera att det inte är särskilt 

Bild 13. Blåsippevägen, parallellt med Lill

Förskolepedagogerna går ofta förbi Lill
förskolebarnen. Då äter hantverkarna lunch och det kan då vara 
mycket stora arbetsfordon som kör utanför Lill
Det kan bli ganska stökigt runt fastigheten och gatorna som ansluter. 
 
Förskolepedagogerna påpekar att det även är mycket trafik på grund 
av personbilar. Det finns en förskola som ligger längs med vägen och 
när föräldrarna har lämnat sina barn på förskolan på 
föräldrarna på friskt för att snabbt komma iväg till jobbet, enligt 
pedagogerna. Trots att det finns väggupp är hastigheten hög. De yngre 
eleverna i 

. Blåsippevägen, parallellt med Lill

Förskolepedagogerna går ofta förbi Lill
förskolebarnen. Då äter hantverkarna lunch och det kan då vara 
mycket stora arbetsfordon som kör utanför Lill

an bli ganska stökigt runt fastigheten och gatorna som ansluter. 

Förskolepedagogerna påpekar att det även är mycket trafik på grund 
av personbilar. Det finns en förskola som ligger längs med vägen och 
när föräldrarna har lämnat sina barn på förskolan på 
föräldrarna på friskt för att snabbt komma iväg till jobbet, enligt 
pedagogerna. Trots att det finns väggupp är hastigheten hög. De yngre 
eleverna i åk. 3 anmärker också på problematiken utanför Lill

. Blåsippevägen, parallellt med Lill-plogen. 

Förskolepedagogerna går ofta förbi Lill-plogen på förmiddagen med 
förskolebarnen. Då äter hantverkarna lunch och det kan då vara 
mycket stora arbetsfordon som kör utanför Lill

an bli ganska stökigt runt fastigheten och gatorna som ansluter. 

Förskolepedagogerna påpekar att det även är mycket trafik på grund 
av personbilar. Det finns en förskola som ligger längs med vägen och 
när föräldrarna har lämnat sina barn på förskolan på 
föräldrarna på friskt för att snabbt komma iväg till jobbet, enligt 
pedagogerna. Trots att det finns väggupp är hastigheten hög. De yngre 

3 anmärker också på problematiken utanför Lill

plogen på förmiddagen med 
förskolebarnen. Då äter hantverkarna lunch och det kan då vara 
mycket stora arbetsfordon som kör utanför Lill-plogen och parkerar. 

an bli ganska stökigt runt fastigheten och gatorna som ansluter. 

Förskolepedagogerna påpekar att det även är mycket trafik på grund 
av personbilar. Det finns en förskola som ligger längs med vägen och 
när föräldrarna har lämnat sina barn på förskolan på morgonen gasar 
föräldrarna på friskt för att snabbt komma iväg till jobbet, enligt 
pedagogerna. Trots att det finns väggupp är hastigheten hög. De yngre 

3 anmärker också på problematiken utanför Lill-
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De tycker att det känns osäkert, 
hem från kompisar under kvällstid.  
 

Bild 14. Lekpark i bostadsområdet mellan Vitsippevägen och Blåsippevägen. 

En liten bit in i bostadsområdet finns en lekpark där flera av barnen 
tycker om att vara. Enligt en elev är det ofta mycket folk som träffas där 
på sommarkvällarna.
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hem från kompisar under kvällstid.  

. Lekpark i bostadsområdet mellan Vitsippevägen och Blåsippevägen. 

En liten bit in i bostadsområdet finns en lekpark där flera av barnen 
att vara. Enligt en elev är det ofta mycket folk som träffas där 

på sommarkvällarna. 
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De tycker att det känns osäkert, på grund av mycket trafik, när de går 
hem från kompisar under kvällstid.   

. Lekpark i bostadsområdet mellan Vitsippevägen och Blåsippevägen. 

En liten bit in i bostadsområdet finns en lekpark där flera av barnen 
att vara. Enligt en elev är det ofta mycket folk som träffas där 

på grund av mycket trafik, när de går 

. Lekpark i bostadsområdet mellan Vitsippevägen och Blåsippevägen.  

En liten bit in i bostadsområdet finns en lekpark där flera av barnen 
att vara. Enligt en elev är det ofta mycket folk som träffas där 
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på grund av mycket trafik, när de går 

 

En liten bit in i bostadsområdet finns en lekpark där flera av barnen 
att vara. Enligt en elev är det ofta mycket folk som träffas där 

2.4.7 Hållplats Hemmesta centrum
 

Bild 15. Skärgårdsvägen övergångsställe och gångväg vid Hemmesta centrum.
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Bild 16. Skärgårdsvägen, hållplats Hemmesta centrum västra sidan.

Vid hållplatsen Hemmesta centrum är det många som stiger av och på 
bussen. I övrigt passerar elever Skärgårdsvägen när de cyklar, 
promenerar eller åker moped till Hemmestaskolan. Precis som vid 
Kolvik är trafiken särskilt tät på morgonen och övergångsstället skapar 
extra köbildning. Enligt pedagogerna är det också begränsad sikt vid 
övergången vintertid på grund av all snö. 

Även många av de äldre eleverna kommer hit på kvällarna när de ska 
ta sig till eller från Stockholm city
hämtade och lämnade av sina föräldrar.

Eleverna känner till några av verksamheterna väster om 
Skärgårdsvägen men de anser inte att någon av dem lockar. Det finns 
inga målpunkter på den sidan av Skärgår
som bor i bostadsområdet. 
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2.5 Kartor 

2.5.1 Karta 

Bild 17. Karta som hänvisar till 
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2.5.2 Elevernas rörelsemönste

Figur 1. Elevernas väg till och från sk
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2.5.3 Platser som upplevs som positiva
 

 
Figur 2. Omtyckta platser. De gröna ytorna visar på platse

 

 

Platser som upplevs som positiva

. Omtyckta platser. De gröna ytorna visar på platse

Platser som upplevs som positiva

. Omtyckta platser. De gröna ytorna visar på platser där eleverna 

Platser som upplevs som positiva 

r där eleverna och pedagogerna och pedagogerna ofta vistas, eller gärna besöker.eller gärna besöker. 

2013-03-27 



 

 
 
 
 

2.5.4 Platser som 
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2.5.5 Platser som ska bevaras och 
 

 
Figur 4. Bevara och förändra. Områden markerat med grönt har elever och pedagoger lyft fram som viktiga att ta hänsyn till under pla
områden som bör utvecklas samt förändringsförslag.
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2.5.6 Karta över Hemmesta med gatunamn

Figur 5. Karta över Hemmesta med gatunamn. 
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3 Slutsatser och råd för den framtida 
utvecklingen av Hemmesta centrum

3.1 Trafik 
Logistiken vid skolan måste förbättras, mer utrymme behövs och 
säkrare trafikslösningar
Trafiksituationen är 
barn som ska till och från skolan. Skolbussar, taxibilar för barnen på 
särskolan, personbilar med skjutsande föräldrar, m
gående och cyklande barn måste samverka på liten yta vid skolan
entré.  

En av rektorerna har uppmanat föräldrar att lämna sina barn vid 
Vitsippevägens vändplats vilket även det skapar problem och 
osäkerhet då trafiken ökat mycket och flerta
med den vägen till skolan. En tänkbar lösning på detta problem, menar 
förskolepedagogerna, är att utnyttja fastigheten som tidigare Bygg
använt. Platsen som fastigheten ligger på skulle 
säker sluss eller 
skulle endast yrkesförare ha tillstånd att köra upp närmast skolgården.

Vid den nya planeringen måste man 
tar sig genom centrum till skolan via gångvägen från Coop 
Konsum. Förutom gångtrafikanter färdas många på cykel och även 
moped (fast man inte får) och det är många både yngre och äldre barn
som använder vägen
även på skoltid, då eleverna (i alla fall från mellanstadiet och
ner till framför allt 

Under rusningstrafik råder det även problem på Skärgårdsvägen 
då bilar står i långa köer då fotgängare ska korsa vägen, särskilt 
vid busshållplatser
detta problem föreslår både elever och förskolepedagoger en tunnel 
under Skärgårdsvägen, i höjd med busshållplatsen Hemmesta 
centrum.  
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gång- och cykelväg istället. Även detta är något att ta hänsyn till vid 
planeringen då det visat sig att en tillsynes stor andel av eleverna som 
har åldern inne för att köra moped gör det. 

Skårgårdsvägen upplevs som en barriär som skär igenom 
Hemmesta.
de båda sidorna, men det behövs även finnas fler attraktiva målpunkter 
på den norra sidan om tanken är att den sidan ska utgör en del av 
centrumet och ska locka till sig människor.  

3.2 Utbud o
Det finns en önskan bland elever i alla intervjuade åldersgrupper 
att Hemmesta centrum utvecklas till en plats med stort utbud och 
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Eleverna berättade under intervjuerna att det finns en fritidsgård på 
skolan men att de inte går dit då 
yngre barn och har mycket pysselaktiviteter. Ett önskemål är att ha en 
bättre fritidsgård även för de äldre barnen/ungdomarna och de föreslår 
att en bra lokal skulle kunna vara i den tomma byggnaden som Bygg
Olle tidigare huserat, nära Kolviks busshållplats.

Under kvällstid upplever de intervjuade eleverna att centrumet är 
ganska öde vilket gör att de känner sig otrygga.
poängterade även behovet av en vänthall då många byter buss i 
Hemmesta. Under väntetiden skull
trevligare om möjlighet finns att vänta på en uppvärmd plats, särskilt 
under kvällstid. 

3.3 Bebyggelse
I dagsläget är den generella uppfattningen av Hemmesta centrum 
negativt, inte minst estetiskt sett då det inte finns någon str
var de kommersiella byggnaderna är placerade.
att ”Centrum ser ut som att man bara kastat ut några lådor”.
Hemmesta centrum behöver en kärna och tydlig samlingspunkt.  

Trots att eleverna under intervjuerna uttryckte en önskan om 
utbud och kommersiell verksamhet så underströk de även att det är 
viktigt att området förmedlar en skärgårdskänsla. 
”Inte för mycket stadsmiljö. Om det ska bli höghus kan man lika gärna 
flytta in till stan.
Citat från elev i åk. 6.
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att en bra lokal skulle kunna vara i den tomma byggnaden som Bygg
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Eleverna berättade under intervjuerna att det finns en fritidsgård på 

yngre barn och har mycket pysselaktiviteter. Ett önskemål är att ha en 
bättre fritidsgård även för de äldre barnen/ungdomarna och de föreslår 
att en bra lokal skulle kunna vara i den tomma byggnaden som Bygg-

Under kvällstid upplever de intervjuade eleverna att centrumet är 

e det både kännas tryggare och 
trevligare om möjlighet finns att vänta på en uppvärmd plats, särskilt 

I dagsläget är den generella uppfattningen av Hemmesta centrum 
uktur i 

En elev beskriver 

Hemmesta centrum behöver en kärna och tydlig samlingspunkt.   

utbud och kommersiell verksamhet så underströk de även att det är 

”Inte för mycket stadsmiljö. Om det ska bli höghus kan man lika gärna 

En av eleverna nä
placerade runt gårdar. Det är just gårdarna som gör det trevligt och till 
en plats där han vill var
skolan. Även förskolepedagogerna stäm
platser som är separerade från trafiken, där det går bra att vara med 
barnen.  

Då man planerar för bostadsområdet mellan Hemmesta 
skolområde och Hemmesta centrum är det viktigt att vara 
medveten om hur barnens rörelsemönster ser ut däremellan.
Gångstigen 
en mycket viktig förbindelse som används både till fots, med cykel 
samt moped. I själva skogsdungen finns även en upptrampad stig som 
leder till skolbyggnaderna för årskurs 1
strömmar finnas i åtanke då ”nya” stigar kommer att uppstå om 
gångstråken mellan planerade byggnader inte är gena. 
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En av eleverna nämner att han trivs i Hemmestahöjden där husen är 
placerade runt gårdar. Det är just gårdarna som gör det trevligt och till 
en plats där han vill vara, liksom gården mellan hyreshusen nära 

Även förskolepedagogerna stäm
platser som är separerade från trafiken, där det går bra att vara med 
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samt moped. I själva skogsdungen finns även en upptrampad stig som 
leder till skolbyggnaderna för årskurs 1
strömmar finnas i åtanke då ”nya” stigar kommer att uppstå om 
gångstråken mellan planerade byggnader inte är gena. 
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leder till skolbyggnaderna för årskurs 1-5. Vid detaljplanering bör
strömmar finnas i åtanke då ”nya” stigar kommer att uppstå om 
gångstråken mellan planerade byggnader inte är gena. 
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