
Så här tyckte ni
 - och detta är med i det slutliga förslaget

Så här har vi markerat!

Här nedan presenteras ”Topp 10” samt de 6 olika kategori-topplistorna som kom fram i 
medborgardialogen som hölls 2016 för Munksjökajen och parkerna i Skeppsbron. 

Grön markering = finns med i det slutliga gestaltningsförslaget för parker och gator i den västra  
          delen av Skeppsbron

Orange markering = övervägs till nästa etapp i Skeppsbron. 

3
4
5

6

7

8

9

10

1
2

Topp 10
Grönt/ grönska

Sittplatser/ bänkar/ so�or

Träd (t.ex. kärsbärsträd, pil, al, bok, ek, gran)

Planteringar/ blommor

Café/fik
Bra belysning
Utnyttja vattnet/ vattennära/ 
vatten i parken

Restaurang
Utomhusscener

Lekparker
Skatepark
Skridskobana
Kommunikation/ båt på sjön

Bryggor
Rutschkanor

Lekpark med tema
Utegym

Hundanpassat/ platser för hundar
Fika-/ picknick-platser
Pool/ badplats/ bassäng

Topp 10
Topplista över de idéer och synpunkter som nämnts flest gånger totalt i medborgardialogen.  
De önskemål som hamnar på samma plats har nämnts lika många gånger.



Kategoritopplistor
Eftersom det kommit in många olika sorters idéer har en kategoriindelning varit ett sätt att få en 
bättre överblick över de inkomna förslagen. Kategoritopplistan visar vilka idéer och synpunkter som 
nämnts flest gånger totalt inom respektive kategori.

Känsla/ karaktär

Naturrelaterat/ 
materialval

Aktiviteter

Transport/ 
”förflyttning”/ gata

Kultur/ underhållning/ 
utsmyckning 

Funktioner/ föremål/ 
service

* Huvudcykelstråken är planerade till andra delar av 
Skeppsbron som ligger utanför avgränsningen för just det här 
gestaltningsförslaget. Gatornas idé i detta förslag bygger på 
gemensamma trafikytor för gång, cykel och bil.

1.   Utnyttja vattnet/ vattennära/ 
      vatten i parken

2.  Lugnt/ lugna ytor

3.  Rum i parken/ kajen

4.  Tillgängligt för alla/ 
      handikappsanpassat

5.  Färg
     Välkomnande
     Tryggt
     Öppenhet

1.   Lekparker 
     Skatepark
     Skridskobana

2.  Rutschkanor

3.  Lekpark med tema 
     Utegym

4.  Pool/badplats/bassäng

5.  Aktivitetspark
     Gungor
     Boulepark

1.   Sittplatser/ bänkar/ so�or

2.  Café/ fik 
     Bra/ trygg belysning

3.  Restaurang

4.  Bryggor

5.  Hundanpassat/ platser för
     hundar
     Fika- / Picknick-platser

1.   Grönt/ grönska/ grön-
      områden

2.  Träd (t.ex. körsbärsträd, pil, 
      al, bok, ek, gran)

3.  Planteringar/ blommor

4.  Kolonilotter/ odlings-
      möjligheter

5.  Öppna områden/ fria 
      gräsytor

1.   Kommunikation på sjön/ 
     pendelbåt

2.  Cykelbanor*

3.  Separerade gång- och 
      cykelvägar*

4.  Linbana

5.  Cykeluthyrning
     Paddelbåt/ trampbåt

1.   Utomhusscener

2.  Utomhusbio
     Fontän
     Vacker belysning

3.  Utställningar

4.  Konst/ konsthall

5.  Kulturanläggningar/ 
      kulturupplevelser


