
Gränby den 9 maj 2012 

Önskemål om utemiljön i Gränby från Lokala 
Hyresgästföreningens utemiljögrupp 

Allmänt vill vi att alla gårdar skall inbjuda till aktiviteter för olika åldrar och fungera som 
mötesplats för boende för en bra gemenskap. Följande konkreta förslag har vi: 

Konstverken behöver delvis restaureras och förses med namn- resp. hänvisningsskyltar – 
Konstverket ”Tre rum med kök” som sitter uppe vid västra fasaden av före detta ”Liljefors 
förskolan” (Albert Engströmsgatan 33) borde kanske hänvisas till med en skylt, för att kunna 
observeras av förbipasserande.  

Uteplatserna vill vi ha kvar. Buskar eller staket runt uteplatsen bör vara valfritt. De staket 
som hyresvärden sätter upp skall underhållas av hyresvärden. Ansvaret för buskklippning på 
ovansidan och utsidan skall som nu ligga på hyresvärden. Inhägnaden skall ha en grind som 
öppnar upp mot gårdarna och som gör det möjligt för värden att komma åt att klippa gräs etc. 
om hyresgästen själv inte vill eller kan detta (till exempel pga funktionsnedsättning).  

En välskött och vacker uteplats är till glädje för alla boende. Det är viktigt att värden fortsätter 
uppmuntra och underlätta för dem som gör insatser på uteplatsen. Kreativiteten är en viktig 
drivkraft och därför bör hyresgästen ha stor ”konstnärlig frihet”. Däremot måste stor hänsyn 
tas till grannar och förbipasserande. Vindskydd och avgränsningar som hyresgästen själv 
sätter upp ska följa kommunens regler med avseende på höjd. Större förändringar bör ske i 
samråd med värden.  

När renoveringen inleds är det viktigt att hyresgästerna får så god information som möjligt om 
hur byggnadsställningar placeras och hur arbetet bedrivs, så att de ska kunna flytta på plantor 
som riskerar att skadas.  

Önskvärt är att värden erbjuder en temporär plats där man kan plantera ned växter under tiden 
som renoveringen pågår.  

Utgång från balkongen med tillhörande trappsteg/ramp skall finnas på alla uteplatser. 
Avvattning från balkongtaken utgör ett problem, speciellt på höghusen, och bör åtgärdas.  

Vid placering av utemöblerna utanför balkongen/terrassen, bör det finnas en hårdgjord yta 
(tex. plattor/armerad gräsyta) som tål belastningen/slitaget för att undvika att gräsytan förstörs 
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och leryta så småningom bildas. Detta skall dock vara valfritt för hyresgästen. I övrigt skall 
uteplatserna få vara intakta.  

Vid alla eventuella förändringar av uteplatserna såväl som de övriga grönytorna är det viktigt 
att hyresgästerna får vara medbestämmande.  

Om markavtalen skall ändras bör detta göras i förhandling med Hyresgästföreningen. 
Information skall i så fall utgå till berörda hyresgäster i god tid innan omförhandlingarna 
inleds. 

Stora odlingskrukor eller tydligt avgränsade land skall kunna placeras/anläggas på gårdarna 
för hyresgäster som anmäler intresse för att odla blommor eller annat. De skall då skötas av de 
hyresgäster som själva vill göra detta. Hyresvärden ansvarar för att anskaffa/anlägga dessa, 
samt att forsla dit jord.  

De stora odlingskrukorna som står vid infarterna till gatorna som ansluter till Bruno 
Liljeforsgatan är uppskattade. De bör även fortsättningsvis skötas av hyresvärden. På vintern 
fylls de förslagsvis med ljung, på sommarhalvåret med säsongens blommor. 

Lekplatser: Något för småbarn ska finnas på innergårdarna, och på storgårdarna ska det 
finnas något för större barn. Det bör finnas fler lekredskap för de allra minsta barnen. De 
basketplaner som finns anlagda skall underhållas.  

Lugna, avskilda platser för vila bör skapas på storgårdarna. 

Buskar är viktigt att de sköts. Speciellt längs gång- och cykelvägen mellan Gränbyparken och 
bostadshusen. Där är ansvaret ev. oklart mellan Rikshem och kommunen eftersom det delvis 
är kommunens mark. Höga häckar där har på sina ställen varit trafikfarliga. Om nya buskar 
planteras i området får de gärna vara bärbuskar med ätbara bär, gärna krusbär eller svarta och 
röda vinbär. 

Träden är uppskattade i området. Enstaka träd kan ev. behöva fällas då de vuxit sig för stora 
och att det blivit för tätt. Om träd planeras fällas skall de få stå markerade en längre tid (några 
månader) och information skall delas ut till hyresgästerna så att de skall ha tid att komma med 
synpunkter. 

Underhåll och skötsel är mycket viktigt! Buskar skall klippas 2 ggr varje säsong. Anpassa 
till blomningen. Tidigblommande (t ex spirea) och ej blommande buskar kan klippas första 
gången före eller kring midsommar. Sly växer i buskage och häckar. Det behöver rensas innan 
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det växer sig stort. Bra med ris-komposterna/trädgårdsavfall som finns på storgårdarna. Info 
behövs om dessa så att inte trädgårdsavfall slängs i soprummen. 

Tidiga vårlökar som t ex krokus, scilla, vårlök och blåstjärna lyser upp i gräsmattorna på 
våren. 

Mördarsnigeln (spansk skogssnigel) har inte kommit till Gränby. Viktigt att kolla med 
leverantören så att jord som beställs inte kommer från områden där de finns, eftersom jorden 
kan innehålla snigelägg. Detta är även viktigt att tänka på när man köper plantor. 

Grillplatserna är populära. Sittplatser under tak skulle vara bra - med belysning och öppna 
sidor för att underlätta insyn. Fasta sittplatser som de som finns på grillplatsen i kv. Almqvist 
är bra. Flyttbara sittbänkar med bord är bra som komplement. Fler fasta soptunnor behövs vid 
grillplatserna. Grillarna skall renoveras eller bytas ut vid behov. 

Sittplatser är viktigt och skall finnas på såväl innergårdar som storgårdar. Ett basutbud som 
är fast bör finnas på varje innergård. Även flyttbara sittbänkar med bord bör kunna ställas på 
innergårdarna. 

Cykelställ under tak har vi väntat på länge i delar av området. Vi vill att de skall ha insyn från 
alla håll och passa in i miljön. Tidigare uppsatt komplettering av cykelställ med 
träkonstruktioner (vid t.ex. Albert Engströmsgatan 23) har gjort att fasaden delvis har blivit 
smutsig och oansenlig på grund av att regnvattnet har stänkt upp och fört med sig partiklar 
från det impregnerade och nedsmutsade virket. Detta bör åtgärdas! Träkonstruktionen där har 
egentligen ingen funktion och borde kunna tas bort. 

Uppsatta träskyltar från Gränbyparkens cykelstråk in mot gårdarna som kom till vid förra 
utomhusrenoveringen (1989-92) och som hälsar välkommen till gatorna, går knappt att läsa 
längre. Läsbarheten bör förbättras! De får gärna sitta kvar, men bör riktas på vissa ställen, där 
stolparna har börjat luta efter genomförda markarbeten intill. 

Biltrafik inom bostadsområdet ska bara vara tillåtet på de därför avsedda gatorna. Vi har 
tidigare påtalat problemen vid främst Labanskolan. Transporterna till och från Labanskolan 
bör hållas utanför den trånga passagen mellan cykel- och gångvägen och Levertinsgatans 
vändplan. Redan innan bygget av nya vårdboendet mellan Lidl-butiken och Gränbyskolan 
påbörjades, föreslog vi inom ramen för ett samrådsmöte att en slinga skall anläggas, så att 
bilarna kan köra tillbaka samma väg som de kommer från, d.v.s. den östra sidan. Senast i 
samband med den planerade renoveringen bör passagen därför stängas för att trygga gång- 
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och cykeltrafiken, som är extra omfattande på morgontimmarna, när transporterna sker. 
Bommarna ska placeras så att bilar inte kan köra mellan cykelvägen och gatornas alla 
vändplan. 

Belysningsinventering 9 februari 

Vi tittade mest på gårdarna i renoveringsetapp 1 (kv. Strindberg) men vi gick även en tur 
genom hela området och tittade speciellt på storgårdarna. Många platser i området är väldigt 
mörka och upplevs som otrygga. De behöver därför få bättre belysning. 

Belysning behövs vid samtliga entréer som saknar detta (detta gäller främst 
baksidesentréerna). 

Det blir väldigt mörkt på storgårdarna. Kompletterande lyktor, t ex låga lyktor, bör placeras 
längs gångvägarna som leder över storgårdarna. Även de öppna ytorna behöver bättre 
belysning, till exempel på grillplatserna och lekplatserna. Dessa blir ofta samlingsplatser på 
kvällar och nätter, vilket upplevs som otryggt av många. De bör därför belysas inifrån.  

Belys konstverket ”Stora djuret” på storgården i kv. Atterbom, då blir även sittplatsen upplyst. 

Skall strålkastarna som sitter på höga stolpar användas? Kan de få nya, energieffektivare 
armaturer?  

Alla passager (prång) mellan framsidesgård och storgård bör lysas upp bättre t ex genom att 
lysa upp fasaderna eller med taklampa där tak finns. 

Belysning av innergårdar behöver ses över, då somliga innergårdar blir väldigt skumma och 
otrygga.  

Parkeringarna vid vändplanerna behöver kompletterande belysning. 

Av trafiksäkerhetsskäl behöver bommarna belysas bättre. 

Träd, strukturer och konstverk kan gärna få effektbelysning. 


