
Workshopen tog plats i Hallonbergen och ett tiotal 
kvinnor var närvarande, samt stundvis några av 
deras barn. De flesta av kvinnorna är bosatta i 
bergshöjden, varför samtalet mestadels kom att 
behandla detta område, men många av idéerna 
går lätt att applicera på hela Hallonbergen. 

Det första som kom upp under workshopen var 
behovet av uppfyllande av grundläggande behov. 
Bland annat ville man ha någonstans att slänga 
grovsopor - ett grovsoprum eller en container - 
eftersom att det ofta är skräpigt i området, och 
många inte har bil att transportera skräpet med. 

Man vill även att den södra gångvägen mellan 
Hallonbergen och Bergshöjden rustas upp så att 
den upplevs som vacker och trygg. Bland annat 
talade man om blommor och fina bänkar gjutjärn 
men framför allt om en generell upprustning.

Det finns också ett behov av sittplatser på gårdar 
och längs gångbanor så att de som bor i området 

lätt kan vistas utomhus. Som det är idag upplever 
kvinnorna att många stannar inne hela dagar 
på grund av bristen på bänkar och informella 
mötesplatser. 

Bostadsgårdarna behöver också en rejäl 
upprustning så att de blir trevliga gemensamma 
rum för alla som bor i området. Några av kvinnorna 
uttryckte en olustkännsla när barnen gick ut själva 
eftersom att de då försvinner iväg till centrum 
eller andra gårdar. Önskan är att det ska finnas 
aktiviteter och möjligheter för barnen att stanna på 
den egna gården så att föräldrarna kan ha uppsikt 
över dem.

En annan viktig del av bostadsgården är den 
sociala funktionen. Kvinnorna vill att detta ska vara 
en plats för grannar att mötas på, en plats där de 
kan umgås och fika tillsammans. Man vill ha olika 
sittmöjligheter, såsom bänkar, stolar och bord för 
några få, men också bord som många kan samlas 
kring. I anslutning till borden vill man ha en grillplats.

Att gården är vacker är också viktigt, tyngdpunkten 
ligger i grönska och blommor, liksom vatten i form 
av fontän och plaskdamm för barnen. Man vill 
också ha lekredskap på gårdarna, samt gräsmatta 
för lek och vila, det skall också vara grusgångar på 
gårdarna. 

Det är även viktigt att gårdarna ser olika ut, kanske 
kan funktionerna delas upp. 

Andra förslag

Man vill ha en fotbollsplan i Bergshöjden 
eftersom att det är trångt på de planer som finns 
i Hallonbergen. Detta skulle också bidra till att 
barnen stannar i området.

Kvinnorna skulle gärna se att det byggdes 
ungdomsbostäder i bergshöjden, på så sätt skulle 
de unga som bor här idag få möjlighet att flytta 
hemifrån men fortfarande vara nära sin familj.

Bostadsgården



Sittplatser
- Bänkar (Gameldags i gjutjärn)
- Bord och stolar för små sällskap
- Bord och stolar för stööre sällskap

Vatten
- Fontän
- Plaskdamm

Lek
- Gungor
- Lekredskap
- Sandlåda
- Gräsmatta

Grillplats

Grönska
- Blommor
- Träd
- Buskar

Gräsmatta

Grusgångar
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