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Summary 
Create stimulating and adaptive environments, both outdoors and indoors, makes it 

possible for elderly to live an active life with good quality. The motto for the 

municipality of Karlstad is “A city for everyone” and the special focus for this 

project is to create possibilities for meeting between generations in an adjusted 

outdoor setting.  

The dwelling area analyzed in this pre study is located in the center of Karlstad and 

is called Hagaborg. This is an area with regular apartments combined with a 

concept called “safety apartments”. The elderly living in a safety apartment is 

offered special services apart from the regular homecare. They are able to get 

assistants with hospital visits, various errands and have the opportunity to 

participate in different social activities.   

In order to make this pre study elderly, their relatives, young people and nursing 

staff have been interviewed. They were questioned about what they think is 

important in the aspect of safety and what their needs are to make the environment 

stimulating.  

The general wishes were to make the area more appealing over all and to improve 

the maintenance of the area. More benches and pretty flowers were also most 

wanted.  

 

In this pre study, aspects that are important to consider when planning outdoor 

environment for elderly is summarized. It also contains proposals on have to 

improve the areas connected to the two nursing homes at Hagaborg. 

 

The benefits for elderly to have access to stay in open air are e.g. improved 

physical activity, access to daylight, mental recovery and reflection.  
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Introduktion 
 

Att skapa attraktiva och anpassade utemiljöer för äldre möjliggör ett fortsatt aktivt 

liv och en god hälsa. Den goda miljön främjar stadens motto: ”En stad för alla” och 

ökar möjligheten till att kunna bo kvar hemma med en meningsfull vardag. I denna 

förstudie har också behovet av mötesplatser mellan människor och generationer 

varit en utgångspunkt, ett behov som definierats av medborgarna.  

 

Förstudien är en del av projektet ”Bo Bra på äldre dar”, ett regeringsuppdrag som 

administreras av Hjälpmedelsinstitutet. Förstudien innehåller en översyn av den 

fysiska utemiljön samt ett förslag på anpassning av utemiljön för äldre kring 

kommunens trygghetsboenden och anslutande vårdboenden.  

 

Med trygghetsboenden avses lägenheter placerade i vanliga bostadshus med 

tillgång till bovärdar som en särskild service, dessa erbjuder tillfälligt extra stöd 

och hjälp. Bovärdarna anordnar också aktiviteter som promenadgrupper och 

kaféverksamhet i närliggande samlingslokaler. Samverkan inom kommunen är 

navet i verksamheten som bedrivs gemensamt av Vård- och Omsorgsförvaltningen 

och det kommunala bostadsbolaget (KBAB). 

  

Förstudien bygger på resultat från fokusgrupper med boende, anhöriga och 

personal, samt på den forskning som finns kring hälsofrämjande miljöer och 

anpassning av utemiljö för äldre.  

 

Utevistelse inspirerar till ökad fysisk aktivitet, ger tillgång till dagsljus, möjlighet 

till mental återhämtning samt inbjuder till reflektion, allt med hälsofrämjande 

effekt. Möjligheten att vistas ute främjar känsla av tillhörighet och sammanhang, 

utemiljön ställer måttfulla krav och kan ge impulser som kan hjälpa till att väcka 

minnen.  

Att satsa på en anpassad miljö är att närma sig målsättningen att ”Karlstad ska vara 

en omtänksam stad där människor känner sig trygga och välkomna. Vi ska vara en 

bra stad att leva i för människor i livets alla skeden” (Karlstadkommuns hemsida). 

 

Krav och begränsningar 
På området bor personer i alla åldrar och med olika behov. Det är ett öppet område 

utan tydliga avgränsningar, människor från andra stadsdelar passerar genom 

området. Planering av miljön och det som anläggs ska fungera för de som bor där, 

de som passerar och de som besöker.  

 

Det är KBAB som äger och förvaltar bostäderna. Resurser för skötsel av utemiljön 

är begränsade, i budgeten finns ingen specifik post för detta ändamål utan 

utemiljöernas skötsel ses som en del i den allmänna skötseln av bostäderna. 

Förutom ekonomiska resurser behövs kunskap för att sköta anlagd utemiljö.  
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En del av de förslag som framkom i intervjuerna innebär stora kostnader både vad 

gäller investerig och skötsel. Exempel på detta är vattenfall/fontän och 

köksträdgårdsodling. Förslagen i denna förstudie fokuserar på utemiljöns planering 

och struktur samt att i mesta möjliga mån begränsa krav på skötsel. 

 

Planering av utemiljö kring trygghetsboende för äldre 
Här följer en sammanställning över vad som behöver beaktas vid anläggning av 

utemiljöer anpassade till äldres behov, att främja möte mellan generationer finns 

med som en punkt. Sammanställningen bygger på aktuell forskning utan att göra 

anspråk på att vara heltäckande. 

 

Skötsel 

För att människor ska uppskatta en anlagd utemiljö krävs det att den sköts väl. I 

budget för anläggning behöver skötsel inkluderas. Generellt kan säga att om det 

inte finns resurser för skötsel ska ytan inte anläggas. Utemiljön kring bostäder för 

äldre bör till strukturen planeras så att den är anpassad till de äldres behov och 

önskemål. Det kan handla om gångvägars placering, växtval, frekvens av 

sittplatser, anpassning av höjder på häckar för att passa rullstolsburna, tydlighet i 

struktur för att underlätta orientering m.m. Dessa åtgärder innebär inte ökade 

kostnader i skötsel utan är relaterade till kunskap om målgruppens behov. 

 

Tillgänglighet 

Det ska vara enkelt att komma ut och in. Detta åstadkoms t ex med automatiska 

dörrar som står öppna tillräckligt länge för att inte riskera att putta till den person 

som passerar öppningen, ramper och bra belysning.  

En person som har begränsad rörelseförmåga är också beroende av att miljön 

erbjuder utmaningar som kan anpassas till personens förmåga. Bänkar behöver t ex 

placeras med ca 30 meters mellanrum för att utgöra möjlighet till vila för de 

svagaste men också erbjuda gångslingor som är längre och har nivåskillnader för 

att utmana de med högre kapacitet.  

 

Vikten av närhet 

För att en utemiljö ska användas är det ytterst viktigt att den ligger helt i anslutning 

till bostaden och att utemiljön kommunicerar med innemiljön. Från markplan kan 

man försöka anlägga så att det fortsatt går att överblicka trädgården och från högre 

våningar blir trädgårdens struktur viktig. De som har begränsad möjlighet att 

komma ut kan ha stor glädje av vad de ser när de blickar ut. 

 

Utomhusaktiviteter året runt 

Det är ett begränsat antal dagar i vårt klimat som lockar till utevistelse. Om miljön 

planeras så att de finns möjlighet till regn- och vindskydd så ökar dessa dagar i 

antal. Ett inglasat uterum kan också vara en god investering för att förlänga 

säsongen.  

Välkomna inslag i utemiljön är möjligheten att mata och studera fåglar. 
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Stimulerande miljö för äldre och yngre 

Naturen i sig stimulerar våra sinnen, det kan vara vinden, temperaturen och olika 

dofter. Genom att planera miljön så att den kan användas på olika sätt av yngre och 

äldre skapas möjlighet till möten. Sluttningarna och kullar lockar till lek och 

klättring. En mur är utmärkt att gå balansgång på eller vila sig mot, allt efter lust 

och kapacitet.  

 

Växtval 

De växter som väljs sätter stor prägel på platsen. Ett varierat växtval uppskattas av 

äldre och uppfattas som mer spännande. Finns ett stort utbud av olika buskar och 

träd så ökar också sannolikheten för att fler ska hitta just sina favoriter.  

Genom att välja nyttoväxter och blanda med prydnadsväxter ökar variationen och 

nyttoväxterna ger nya möjligheter till upplevelser. Uppväxta äppelträd (finns äldre 

träd att köpa), smultron som kantväxt, rabarber i rabatten, snår med fläder och 

vinbär som häck är exempel på nyttoväxter som inte behöver markant mer skötsel 

än prydnadsväxter. 

 

Trygg och säker 

För att miljön ska kännas trygg och säker är det viktigt att den är välskött, en 

eftersatt miljö upplevs ofta som mindre säker. Det är också viktigt att området går 

att överblicka, att vyn inte skyms av t ex höga häckar och buskage. Vilka som 

passerar igenom bostadsområdet eller trädgården påverkar upplevelsen av trygghet, 

det kan därför vara av stort värde att avgränsa oönskade passager.  

Framkomligheten påverkar upplevelsen av trygghet. Ett ojämnt eller alltför mjukt 

underlag ökar oro och den faktiska risken för att falla.  

Miljön behöver vara genomtänkt utifrån behoven hos en äldre person med 

funktionsnedsättning. Är ytterdörren lätt att öppna, räcker trygghetslarmet ut i 

trädgården, finns ändamålsenlig belysning? När man planerar utemiljön är dessa 

aspekter viktiga att beakta. 

 

Att vistas ute i nordiskt klimat 

I realiteten är det inte så många dagar om året som det är behagligt att vistas ute, i 

synnerhet vid nedsatt kapacitet och sjukdom. Är man dessutom ovan att vistas ute 

så kan det kännas blåsigt, kallt eller för varmt. Utemiljön behöver därför erbjuda 

både skugga och vindskydd, för att förlänga säsongen kan ett uterum vara av stor 

betydelse.  

Många av de äldre har främst möjlighet att betrakta utemiljön inifrån. Det är därför 

viktigt att beakta hur det som anläggs upplevs både från markplan och från 

våningar högre upp i husen. 
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Beskrivning av platsen och dess förutsättningar 
I Karlstads kommun finns tre bostadsområden med trygghetslägenheter, Sixbacken, 

Viken och Hagaborg. Lägenheterna ägs av det kommunala bostadsbolaget KBAB. 

Hagaborg har valts ut som exempel för denna förstudie.  

Hagaborg byggdes mellan 1976-78 och anses vara ett trevligt bostadsområde, 

centralt beläget och omgivet av vacker natur. Bild 1 nedan visar en del av det som 

kallas Snickaren och är ett exempel på arkitekturen i området. Snickaren byggdes 

som servicehus men är idag ett vanligt flerbostadshus som bebos av personer som 

är äldre än 65 år. På området finns ett servicehus, Hagaborgs servicehus. 

 
Bild 1. Snickarens servicehus 

Mellan de två servicehusen ligger bostadsområdet Hagaborg med 

trygghetslägenheter och vanliga lägenheter i 17 st fem vånings punkthus. 

Kommunens intention är att hälften av lägenheterna i punkthusen ska bebos av 

personer 65 år och äldre. 

Ingen större upprustning av utemiljön är gjord sedan byggnationen. Mellan husen 

finns gott om uppväxta träd och buskar. Vid uteplatser som tillhör lägenheter i 

bottenplan har hyresgästerna ofta ordnat med egna planteringar. På området finns 

också några mindre lekplatser (bild 2). För att förhindra oönskad genomfart på 

området finns staket uppsatta mellan flera av husen. 
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Bild 2 

I samband med att man plomberade sopnedkasten löstes sophanteringen genom 

utställda containers omgärdande med staket (bild 3). På området finns 5 

sopstationer av detta slag samt sopsortering placerad på intilliggande parkering. 

 
Bild 3. Container för sopsortering 

Det som i denna rapport benämns trädgård innefattar område som hör till Snickaren 

samt Hagaborgs servicehus.  
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Fokusgruppsintervjuer 
Som ett led i att ta fram ett förslag för hur utemiljön kan anpassas kring 

kommunens trygghetsboenden gjordes intervjuer med de äldre som bor i 

lägenheterna och deras anhöriga. Även personal och personer med relevanta 

specialkunskaper intervjuades. De ungas perspektiv täcktes in genom intervjuer 

med deltagare i kommunens projekt ”Ungdomar för trygghet ”. Sammanlagt deltog 

ca 60 personer i fokusgrupperna. 

 

Man frågade deltagarna vad som har betydelse för att utemiljön ska vara trygg, 

säker och stimulerande för äldre att vistas i. Ungdomar för trygghet tillfrågades vad 

som skulle underlätta samvaron när man besöker äldre släktingar.  

 

Återkommande för alla intervjuade är att de önskar förbättringar av den fysiska 

miljön. Fler bänkar, vackra blickfång, blommor och ”trevliga saker” att göra 

utomhus efterfrågades. 

De äldre och deras anhöriga hade uttalade önskemål om en allmän upprustning av 

utemiljön som man uppfattade som eftersatt. Att området ska kännas välskött är ett 

önskemål som återkommer.  

På några platser i Sverige har man byggt anläggningar för utomhusträning med 

inriktning mot äldre. Det framkom inga önskemål om träningspark eller 

gymnastikredskap utomhus i denna undersökning 

 

För att få en bild av kommunens önskemål och inriktning av utemiljön intervjuades 

stadsarkitekten och trädgårdsmästaren med ansvar för planteringar. 

 

Här följer en sammanställning av resultaten från fokusgruppsintervjuerna indelat i 

kategorier.  

Odling och växter 

Det framkom önskemål om bärbuskar, fruktträd, bersåer, gammaldags växter, fina 

blommor, grönska, vatten, fågelbad m.m. Det fanns även förslag på upphöjda 

odlingsbäddar för att det ska vara lätt att delta i odling även om man är 

funktionshindrad. 

Aktiviteter 

Önskemål om möjlighet till spontana och anordnade aktiviteter kom från alla 

grupper. Boule, utomhusschack, tipspromenad och minigolf var förslag på 

aktiviteter. Andra förslag var plocka frukt, bär och blommor, delta i att sköta 

blommor och planteringar.  Möjlighet att plocka blommor, frukt och bär såg man 

som ett sätt att knyta ihop ute- och innemiljön. 

Fysisk struktur 

Området uppfattas idag inte som en helhet. Man önskar att området skulle knytas 

ihop och tydligare kunna uppfattas som ett avgränsat område. Det framkom förslag 

på en tydligare entré med skylt ”Välkommen till Hagaborg” och att gångvägar 

leder till en central plats där man kan samlas. Man upplever idag att det är svårt att 

hitta och ta sig fram på området. Mötesplatser ska även fungera vintertid och vara 

väl skottade.  Grillplatser efterfrågades av många. 
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Andra förslag var ny färg på balkonger, vänlig skylt om att undvika rastning av 

hundar och katter inom området (”Ta upp efter ditt djur”), större uteplatser till 

lägenheterna och flaggstänger som kan användas vid högtidsdagar 

Trygghets aspekter 

För att öka tryggheten efterfrågades belysning och att skymmande träd och buskar 

skulle tas ner.  

Närheten till området Gubbholmen framhölls som ett orosmoment. Gubbholmen är 

ett grönområde bestående av en ö i Klarälven där människor ibland samlas för att 

ha fest och där det tenderar att bli stökigt. Det finns en oro för att de som vistas där 

kommer över till Hagaborg och passerar genom området.  

Synpunkter på skötsel 

Som sagt så betonades vikten av att området sköts väl. Raka gräskanter, inga 

tomma gräsfläckar, inga överväxta häckar och att skräp och fimpar hålls efter var 

synpunkter som kom fram. 

Samordning inom kommunen 

Ett förslag vara att involvera arbetslösa i skötseln av området. För att få mer liv och 

aktivitet till området föreslogs ett samarbete med kulturskolan. På så sätt skulle 

man också kunna få tillgång till att se och delta i olika kultur evenemang.  
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Förslag till anpassning av utemiljön 
 

Snickaren 
Huset var från början ett servicehus men består idag av lägenheter som ingår i 

KBABs koncept trygghetsboende för äldre och är alltså inte ett särskilt boende. 

Snickaren är beläget i den nordvästra ytterkanten av området. På bottenvåningen 

finns samlingslokaler där det anordnas aktiviteter för äldre från hela Hagaborg. Det 

är kaféverksamhet, firande av högtider, modevisningar och olika festligheter. 

Behov finns för en större och mer attraktiv uteplats, att knyta ihop inne och 

utemiljön samt att förstärka områdets roll som samlingsplats. Man önskar också en 

plats för utomhusaktiviteter och rekreation. 

Torget 

Ingången till Snickaren ligger på norra sidan av huset, den yta som används som 

uteplats är belägen på husets södra sida och nås via en altandörr från 

samlingslokalen i bottenvåningen eller genom att man kommer gående runt huset. 

Idag består uteplatsen av en plattbelagd yta delvis omgärdad av häckar (se bild 4).  

I förgrunden på bilden skymtar en brandväg med armerat gräs (betongplattor med 

håligheter där gräs kan växa) som utgör en passage runt huset. På sommaren 

används platsen flitigt, ett flertal bord ställs ut och man fikar utomhus när vädret 

tillåter. 

 
Bild 4 

Idén om torget som naturlig samlingsplats får ligga till grund för utformningen av 

uteplatsen. Med torget som inspiration i kombination med kännetecken från 

villaträdgårdens altan skissas en miljö för samvaro. Där ska finnas gott om 

sittplatser som kan varieras i antal och som främjar aktivt deltagande så väl som 

möjlighet till betraktande av det som pågår.  
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Från utgången vid kaféet och 

bort mot brandvägen anläggs en 

större hårdgjord yta som först 

utgörs av befintlig plattsättning 

och sen går över till stenmjöl 

och grus för att till sista 

anknyta till brandvägen, som 

asfaltsbeläggs. Den öppna ytan 

bryts av med ett vårdträd och 

avgränsas på sidorna av låga 

busk- och perennaplanteringar. 

Det vårdträd man väljer är 

förslagsvis ett uppvuxet 

äppelträd som både ger vacker 

blomning på våren och frukt på 

hösten som kan tas tillvara av 

boende och besökare.  

Längs sidor och gångar står 

pollare med belysning som 

både lyser upp och visar vägen. 

Bild 5. Idéskiss över ”Torget” 
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För de som inte har möjlighet att komma ut på egen hand är det viktigt hur 

utemiljön uppfattas inifrån. Förhoppningen är att det ska var tilltalande att titta ner 

på och ut i trädgården. Genom att arbeta med tydliga linjer, som utgår från 

huskropparna, skapas en struktur som förstärker intrycket av ett torg även uppifrån. 

På vintern framkommer linjerna tydligt och upphöjda planteringar blir vackra när 

de täcks av snö. Upphöjda och avgränsade planteringar underlättar också 

snöskottning.  

Platsen knyts ihop med omgivningen genom att gång- och brandvägen asfalteras 

och möjliggör att komma in från två håll. Från Torget går man runt huset och 

kommer då till Gårdsplanen. 

 

Gårdsplanen 

I det sydvästra hörnet av trädgården finns en yta som idag inte används. Där finns 

ett större redskapsskjul som tillhör KBAB och platsen har karaktären av baksida 

och används för att ställa undan saker efter säsong.  

 
Bild 6 

Platsen avgränsas av låga garagebyggnader, servicehuset, kyrkogården samt några 

träd. Passagen från Hagaborgs punkthus blockeras av ett staket som kommit till för 

att förhindra genomfart. Platsen associerar till gårdsplan tack vare de omgivande 

byggnaderna. Den är en väl omgärdad och erbjuder både sol, skugga och  

vindskydd. 
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Bild 7 

Här finns förutsättningar för att anlägga en boulebana med gott om sittplatser 

runtikring. För att skapa rum för en boulebana behöver redskapsskjulet flyttas, det 

skulle också öppna upp platsen och göra att den knyter an mot omgivningen och en 

vy åt söder skapas. 

 
Bild 8, Idéskiss Gårdsplanen 



 sid 15 (21) 

 

 

Ett nytt staket eller plank skulle göra mycket för helhetsintrycket av plasten. Ett 

plank kan också fylla en funktion genom att man kan kasta boll mot det, hänga upp 

piltavla på det och luta sig mot det för att njuta av solen när den tittar fram.  

Tanken är att det skulle bli en plast för aktivitet med spel och lek där människor i 

olika åldrar kan trivas. I Snickarens samlingslokal kan spel för utlåning förvaras.   

 



 sid 16 (21) 

 

 

Hagaborgs servicehus 
I områdets nordvästra del ligger Hagaborgs servicehus. Det är ett särskilt boende 

där det främst bor äldre med behov av hjälp i hemmet samt med otrygghets 

problematik En del som bor här har hemtjänst och en del klarar sig själva.    

 

Bild 8 

Servicehuset består av två punkthus som binds ihop av en enplans byggnad där 

matsal och samlingslokaler är lokaliserade (bild 8). Det finns idag inte någon direkt 

utemiljö eller trädgård som hör till huset. Från matsalen kan man nå en altan som 

omgärdas av höga häckar. På bild 8 skymtar altandörren innanför de häckarna.  

På husets södra sida finns en gammal boulebana som boende i området börjat odla 

på och som har potential att bli en fin plats för utevistelse. Förslag på anpassning 

av dessa två områden beskrivs nedan. 

Parken 

Grönytan öster om huset i anslutning till befintlig altan har potential att fungera 

som husets trädgård. Altanen är för liten och entréns ramp inte ändamålsenlig. De 

höga häckarna gör att man inifrån matsalen inte har överblick över omgivningarna 

(bild 9). I anslutning till altanen finns även tre träd. 
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Bild 9 

Platsen angränsar till andra grönytor och genomkorsas av gångvägar. Förutom 

altanen består ytan av en plan gräsmatta med fyra träd placerade parallellt med 

huset nära gångvägen. 

  
Bild 10 

Platsen är idag helt öppen och behöver avgränsas och delas upp för att bli 

inbjudande att vistas på. Platsen benämns vidare parken.  

Ett förslag är att häckarna kring altanen tas bort men träden behålls, detta för att 

utvidga altanen och göra plats för fler att vistas där. Den plattsatta ytan utvidgas 

och får en rundad form som öppnar upp mot omgivningen. Altanen avgränsas med 
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glesa spaljéer för att delvis hindra insyn och skapa dynamik ut mot parken. I den 

norra delen av parken anläggs en vildare del med gräs som får växa sig högt, här 

planteras lökar som kommer tidigt på våren och möjlighet finns att göra en höhärsa 

som för många väcker minnen. Denna del av parken angränsar till en förskola och 

kan bli en spännande miljö för barnen att upptäcka.  

 
Bild 11, Idéskiss Parken 

Låga kullar anläggs utanför uteplatsen för att bryta av den plana gräsytan. Kullarna 

inbjuder till klättring och lek för barn och kan utgöra en möjlighet till träning för de 

äldre.   

Vidare planteras fler träd i anslutning till de befintliga och bildar på så vis en liten 

lund istället för ett enstaka träd. Väljs päronbuskar tillförs ännu en dimension. De 

gångvägar som anläggs kan knytas ihop med de befintliga och skapa möjlighet till 

promenadslingor av varierande längs. 
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Odlingen 

På bild 11 syns den boulebana på husens södra sida som några äldre personer i 

området börjat bruka. KBAB har bistått med jord men i övrigt har de boende 

ordnat allt själva. Man har tagit hit växter och buskar, man odlar grönsaker på 

friland och har en upphöjd odlingsbädd. Boulebanans kantstenar avgränsar ytan.  

 
Bild 11 

Genom små ändringar skulle förutsättningarna för att utnyttja platsen kunna 

förbättras. En öppning i stenramen, ytterligare upphöjd odlingsbädd och fler 

sittplatser är några exempel. Dessa ändringar bör planeras tillsammans med de som 

nyttjar platsen genom att efterfråga deras behov och önskemål. (Till höger på 

bilden ovan syns en av entréerna till servicehuset.) 

 

Vision för området Hagaborg 

Området har alla förutsättningar att bli en trädgårdsstad med gröna rum insprängt 

bland husen. Dessa rum blir platser för umgänge och aktivitet som bidrar till ökad 

livslust. 

Närheten till älven kan utnyttjas. Älvkanten kan användas för picknick och varför 

inte ha bryggor för att sola, bada, fiska, titta på fåglar och vågor.  

För de med nedsatt kapacitet finns platserna närmast servicehusen som är anlagda 

med särskild eftertanke emedan området Hagaborg bjuder på varierande 

utmaningar och upplevelser. 

Förfulande för området är dagens lösning av sophanteringen (bild 3). När 

sopnedkasten plomberades löstes sophanteringen med containers på gårdarna, idag 

finns andra lösningar som både är mer estetsikt tilltalande och underlättar sortering 

av avfall.  



 sid 20 (21) 

 

 

Relativt enkla åtgärder som har stor betydelse är att föryngra häckar och buskage. 

Det skulle underlätta överblicken i området, ge ett fräschare intryck och en friskare 

grönska.  

I intervjuer med de boende i området framgick att det var svårt att orientera sig 

bland punkthusen. Bostadsbolaget bekräftar att det är ett vanligt problem i 

punkthusområden. Tydlig färgkodning och skyltar kan vara sätt men det finns 

anledning att titta närmre på hur man kan lösa detta på bästa sätt för både unga och 

äldre. 

 

Budget 
Anläggningsföretaget PEAB Sverige AB har gjort preliminära beräkningar över 

kostnader för anläggning av de olika platser som finns beskrivna i denna förstudie. 

Kostnader är exklusive moms: 

Parken: 330 000 kr 

Torget: 470 000 kr 

Gårdsplanen: 150 000kr 

 

Utvärdering  
De satsningar som görs bör utvärderas. Uppföljning av en anpassa utemiljön kan 

t.ex. följas upp med en undersökning där förslagsvis faktisk aktivitetsnivå och 

subjektiv kundnöjdhet används som mätvariabler, eventuellt parat med kvalitativa 

studier kring hur dessa begrepp förstås av de boende. Vad påverkar aktivitetslustan 

respektive nöjdheten?  

Om undersökningar genomförs före samt efter att anpassning av utemiljön borde 

det vara möjligt att fånga förändringens effekter.  
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