
 

 

 

 

Möten i stadsrummet  

Fyra fallstudier om plats och rum i Eskilstuna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsfoto: Linda Carling  
Grafisk form omslag: Lena Åsberg, Informationsavdelningen Mälardalens 
Högskola  
 
 
 
Copyright © Författarna, 2007 
ISBN 978-91-85485-35-2 
Tryckt hos Arkitektkopia, Västerås 
Distribution Mälardalens Högskola  



Förord 

Flera personer har hjälp oss i arbetet med den här boken. Vi tackar Lisa 
Gustafsson för korrektur och språkbearbetning. Vi riktar också ett tack till 
Madeléne Westerlund vid Arkitekturmuseet samt Moa Tunström och Jenny 
Gustafson vid forskarskolan för urbana studier vid Örebro Universitet för deras 
inspirerande seminarier.  
 
Arkitekturrådet vid Eskilstuna kommun gav en introduktion till ämnet. Mats Johan 
Lundström vid redaktionen för tidskriften PLAN1 och AQ-arkitekter gav oss 
värdefulla tips om stadsmiljöer att studera. Lena Åsberg vid Mälardalens 
Högskolas informationsavdelning har utformat omslaget och gett oss råd för det 
grafiska arbetet. Ett tack riktas också till Eskilstuna museer där vi presenterade 
detta arbete. 
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Inledning  

Den här antologin beskriver fyra stadsmiljöer i Eskilstuna ur ett rumsligt och 
socialt perspektiv. Vi kallar temat stadens rum. Arbetet tar sin utgångspunkt i 
utbildningsprogrammet Rumslig Gestaltning inom ämnet informationsdesign vid 
Mälardalens Högskola.  
 
Författarna inledde arbetet genom att reflektera över begreppet ”urban sprawl” 
vilket kan översättas till stadens okontrollerade utbredning (Arnstberg, 2005). Här 
förstod vi snabbt att det något negativt laddade begreppet ”sprawl” bör användas 
försiktigt och kan lätt sättas i fel sammanhang. Det är svårt att jämföra de nord-
amerikanska problemen med stadsplanering med vår egen kontext, exempelvis att 
stadsmiljön blir otillgänglig utan bil, ändå ser vi tecken på att även vårt stadsrum 
formats efter olika ideal om trafikplanering. Ola Filppu skriver i kapitlet Stenby 
blommar om hur tidigare planer för funktions- och trafikseparering skapar hinder 
för trafikanter då tillägg av serviceanläggningar har gjorts i trafiksystemen mellan 
miljonprogramområdena Stenby, Lagersberg och Råbergstorp.  
 
Frågan om det verkligen fanns utrymme för en ny bensinmack, en livsmedels-
butik, en kyrka och en källsorteringsanläggning på platsen mellan områdena 
beskriver också utmaningen med de kompletteringar som behövs i de gamla och 
redan genomplanerade områdena från 1960-talet. Här syns en uppenbar effekt av 
sprawl. Det finns samtidigt en frivillig och för många positiv utbredning av 
staden, exempelvis när sommarhus blir omvandlade till permanentbostäder, eller 
när gamla industrikvarter blir nya företagsparker och skapar ekonomisk tillväxt 
för staden.  
 
Eskilstunas stadsrum ger oss skilda upplevelser av trygghet. I Kapitlet Ljuset på 
Nyfors beskriver Shiva Behzadnia hur belysningen i stadsdelen Nyfors påverkar 
upplevelsen av platsen. Nyfors är på sitt sätt en unik stadsdel med sin tidigare 
egna förvaltning, sitt centrala läge, massiva exploatering under miljonprogrammet, 
uppgång och fall när industriarbetena försvann under 80-talet. Idag präglas 
området av kulturell mångfald och de många studenter som bor där, en positiv 
utveckling som verkligen borde stödjas genom en upprustning av den fysiska 
miljön. 
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Beroende på vem som tolkar begreppet ”sprawl” laddas det med positiva eller 
negativa associationer. Sociala, ekonomiska och politiska meningar blir konkreta i 
stadens rumsliga planering (Broms Wessel, 2005). Enligt Eskilstuna arkitekturråd2 
finns ett behov av att stadskärnan i Eskilstuna förtätas genom byggandet av fler 
bostäder, mötesplatser och en slags kulturaliseringsprocess av centrum, vilket är 
en pågående utveckling. Eskilstuna kommun planerar dessutom ett stort 
bostadsområde placerat på ett långt avstånd från centrum och de stora industri-
områdena i stadens ytterkant kommer att kompletteras med ytterligare logistik-
anläggningar för flyg, tåg och lastbilstransporter. Staden Eskilstuna står alltså 
inför både en förtätning och en utbredning. 

Informationsdesign och studier av rum 

Ämnet informationsdesign betyder studier och analys av produktion och 
användning av informationsmaterial. Att tolka betydelsen av visuella och 
språkliga uttryck är en grundläggande utgångspunkt inom ämnet. I det här arbetet 
studerar vi stadsrummets uttryck. Staden kan läsas och tolkas på samma sätt som 
vi kan ta till oss andra former av tecken. Inom ämnet informationsdesign arbetar 
vi ofta med tydliga tecken – i form av informationsmaterial, de består ofta av såväl 
illustrationer, texter och utställningar.  
 
I följande texter läser och tolkar vi stadsmiljöns arkitektur som tecken. I 
tolkningen av platsernas sociala kontext förbinds vårt medieinriktade ämne 
informationsdesign till traditionen kulturstudier. Vi ser på delar av stadsrummet 
likt artefakter, vilka i några fall ger oss vägledning till att förstå den yttre 
samhällskontexten. Stadens platser utgör således en representation av en 
samhällskontext. 
 
Stuart Hall (1997) presenterar en teoretisk modell för medieanalys vilken vi 
använder som utgångspunkt. I modellen finns linjer mellan begreppen 
representation, lagar, identitet, konsumtion och produktion. Modellen skapar en 
förståelse om representationens kulturella kontext. I följande texter studerar vi 
olika platser i staden och ser dessa som representationer för sociala och kulturella 
sammanhang.  
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Eskilstuna 

En intressant aspekt av att ta Eskilstuna som fallstudie är att stadens utveckling på 
ett tydligt sätt är knuten till industrialiseringsprocessen, vilken i sin tur är en 
förutsättning för urbaniseringsprocessen (Lefebrve, 1968). Stadsmiljön i Eskils-
tuna har formats av en stark industrialiseringsprocess vilken tog ordentlig fart i 
mitten av 1800-talet. Eskilstunas stadskärna bestod då av fabriker, medan bostads-
kvarteren var placerade utanför centrum.3 Eskilstuna har än idag tydliga 
industrimiljöer – och de tar en dominerande plats både i den fysiska miljön och i 
människors medvetande.  
 
Flera tydliga kulturspår i Eskilstuna vittnar om det förgångna, men flera tecken 
visar också på skillnaden mellan den nya och det gamla, arkitektur som vittnar om 
en stark offentlig makt och planering till dagens idéer om hur staden ska främja 
entreprenörskap. Vissa platser blir mer populära än andra. Köpmangatan i den 
gamla staden i Eskilstuna har fått en renässans och många nya entreprenörer 
öppnar butiker där. Inriktningen på företagen är heminredning, textilier och 
prydnadssaker. Det verkar som om Köpmangatans läge, en stark företagarförening 
samt möjligheten att hyra lokaler med liten yta har gjort området populärt för 
nyetableringar (Johansson, 2006). 
 
Frågan är då hur vi kan väcka de sovande och till synes glömda områdena i 
Eskilstuna. Förändring av den yttre fysiska miljön kan möjligen vara ett första steg 
för att skapa en mer levande stadsmiljö. Samtida exempel på sådan gentrifiering i 
Eskilstuna finns bland annat vid Volvo BM:s tidigare industriområde för 
tillverkning av traktorer. Idag kallas området Munktellstaden och har under en 
tjugoårsperiod förvandlats till en plats för utbildning, företagande och kultur.  
 
Sambandet mellan föreställda rum och fysiska platser blir allt mer tydligt i vår 
starkt medialiserade omgivning. I Eskilstunas många affärsgallerior möts 
besökaren av en nedsliten och under åren förbättrad 70-talsarkitektur, i dessa rum 
är de stora affärskedjornas logotyper ett visuellt dominerande inslag. Från 
butikernas skyltfönster repriseras TV-reklamens budskap och relationen mellan 
det fysiska och det virtuella medierummet konstitueras på detta sätt. Här 
konstrueras den gemensamma begreppsvärlden för säljare och konsument, i det 
mentala rummet för idéerna om varumärkets förmodade praktiska och sociala 
egenskaper, i ständig upprepning och i alla landets medelstora stadskärnor.  
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Hanna Öhman och Christian Stade visar i kapitlet Vi möts på Ridhusplan! att det 
också finns undantag från de stora och alltmer konforma butiksmiljöerna. Den 
unika korridorliknande passagen från Kungsgatan till Ridhusplan i Eskilstuna är 
trots det centrala och fördelaktiga läget för kommersialisering fortfarande en 
öppen plats i stadsrummet.  
  
I centrala Eskilstuna bor omkring 60 000 av totalt 92 000 invånare i Eskilstuna 
kommun. Staden ligger cirka 10 mil, vilket betyder en timmes tågresa västerut 
från Stockholm. Tanken på en integrerad ekonomisk region omkring Mälaren har 
uttryckts i produktionen av ny infrastruktur, bland annat ett järnvägssystem och en 
ny motorväg.  
 
Men även om de fysiska transporterna av människor, information och varor 
fungerar i Mälardalen, betyder inte det att kulturutbytet mellan de olika städerna 
utvecklas i samma takt. Många pendlare, distansarbetare, utflyttare och inflyttare i 
Mälardalen upplever en påtaglig skillnad mellan plats och rum, med en fysisk 
existens på en plats och medvetandet i ett annat rum.  
 
Alla delar för ett fullt ut praktiskt fungerande och kulturellt stimulerade liv måste 
alltså läggas ihop från upplevelser av olika platser och rum i regionen – och här 
finns en av anledningarna till att vi ökar stadsrummets utbredning enligt Arnstberg 
(2005). Den regionala föreställda gemenskapen i Mälardalen finns nu manifesterat 
i varumärket ”Stockholm the Capital of Scandinavia” där ett trettiotal kommuner 
ingår i ett samarbete med syftet att samordna marknadsföring av regionen. Det är 
intressant att studera för vilka identiteter staden planeras för, vem som styr 
stadsplaneringen och vilka effekter det får för medborgaren. Det politiska målet 
om tillväxt i regionen och genom detta ett nytt rumsligt sammanhang, binder 
samman platser i Mälardalen. I och med detta finns det anledning att reflektera 
över stadens platser och rum, en stad som inte bygger eller underhåller kreativa 
platser – förlorar säkerligen också sina kreativa invånare.4  
 
Det händer intressanta saker i de till synes minst intressanta rum om vi bara ger 
oss tid att studera dem, under förutsättningen att det finns någon sorts rörelse eller 
spår av människor i rummet. I kapitlet En glass i Mesta berättar Linda Carling att 
den till synes sovande och bortglömda centrumanläggningen i det välmående 
villaområdet Mesta har potential att blir en plats för levande möten. Deltagande 
observation är en metod som ofta används inom etnologi och kulturstudier. 
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Metoden innebär att den som studerar ett ämne deltar i själva händelsen – eller 
åtminstone finns på plats för att observera och anteckna vad som sker.  
 
Sammanfattningsvis har vi behandlat flera begrepp i arbetet med den här antologin 
vilka vi anser är nyckelbegrepp i diskussionen om stadsrummets utformning. Med 
vår utgångspunkt i ämnet informationsdesign ligger ändå diskussionen om 
funktion och estetik i fokus. Planeringen av stadsmiljön i Eskilstuna bjuder inte på 
några estetiska överraskningar, den överblickbar, funktionell och ospännande.5 

Trots detta finns platser i staden där vi känner oss otrygga. Vi har i följande texter 
identifierat några av många möjliga orsaker till denna känsla; En kaotisk trafik-
planering, upplevelsen av mörka gator och centrala platser i stadsrummet som inte 
”lever”.  
 
Texterna i den här antologin handlar alla om platser där vi möts i det offentliga 
rummet. Texterna visar att det krävs en medveten planering, formgivning och 
gestaltning av idéerna bakom platsens funktion för att ett positivt möte ska kunna 
ske. Det känns som vi med följande texter endast har börjat bekanta oss med detta 
sociala och kulturella perspektiv på rumslig gestaltning då vi ställt frågan:  
 
– Vad kommuniceras genom platser och rum i Eskilstuna? 
 
 
Staffan Udd 
Mälardalens Högskola 
Januari 2007 
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En glass i Mesta 

Linda Carling 
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Vägen till Mesta 

Mesta Centrum är beläget drygt sex kilometer sydväst från Eskilstuna centrum. 
När man svänger in på Kaptensvägen från Borsöknavägen möts man av villor på 
rad. Här finns dock ingen information som talar om att man kommit in till Mesta 
centrum. Området började att byggas i början av 1970-talet. Då fanns det en ICA-
affär på platsen som hette Majoren. ICA i Mesta konkurrerade med ICA Stenby 
och lades ner. Ett nytt bostadsområde hade precis färdigställts intill Mesta centrum 
när ICA Majoren lades ned. Det nya området hade kunnat bli butikens räddning, 
och boende hade fått behålla en livsmedelsbutik i sitt närområde.  
 
Mesta Centrum består idag av en återvinningsstation tillhörande Eskilstuna Energi 
och Miljö, samt Mestaria pub/pizzeria/restaurang och Begagnade hem som båda 
ligger i samma byggnad. Allt är placerat på en stor asfalterad yta. Bakom 
byggnaden ligger ett dagis. Hit tar man sig lättast med bil, de som inte har bil kan 
ta bussen som går med jämna mellanrum.   
 
När jag sökte på ordet Mesta, på Eskilstuna kommuns webbplats, såg jag att det 
finns framtidstro för området och att de satsar på mångfald med möjligheter för 
alla. Tyvärr är detta inte det intryck man får när man kommer till Mesta Centrum. 
På webbplatsen beskrivs Mesta som ett Sverige i Miniatyr: ”I området finns 
vacker natur, skog, äng, sjö och blandad bebyggelse.” Det finns planer på att 
bygga fler villor i Mestaområdet och det satsas på förbättringar för de 
bostadsrätter som finns. Men har de glömt bort centrum? I jämförelse med Slagsta 
centrum norr om Mesta som har ett liknande bostadsområde finns där en ICA-
affär, en tobaksaffär och en säsongsbetonad glasskiosk. Människorna i området 
strömmar till ICA, en medelstor butik där det går snabbt att handla, till skillnad 
från de stora shoppingkomplexen som ligger utanför Eskilstuna Centrum.   
 
Eskilstuna Kommun äger marken som byggnaden i Mesta centrum står på.  
Byggnaden har en plåtfasad i en urblekt röd och vit färg. Återvinningsstationen 
har ett grönt förfallet staket intill som lutar ut mot vägen. Här står ett antal 
containrar där diverse produkter kan slängas.  
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Förfallet och lutande staket vid 
återvinningsstationen.  
 

Mestaria Pub och Pizzeria.  

Begagnade hems gallerförsedda 
skyltfönster. 
 

Mesta centrum från infarten. 
 

Mesta Centrum sett från norr. Närmast Begagnade hem, därefter Mestaria och längst bort 
Återvinningsstationen. 
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Fasaden mellan Mestaria och Begagnade hem. Klotter och rost, en allmänt mörk plats. 
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Ett vitt trästaket sträcker sig längs med uteserveringen utanför restaurangen. Där 
står en grupp plaststolar och plastblommor hänger ovanför staketet. Mellan 
Mestarian och Begagnade hem skjuter ett mindre tak ut, ovanpå sitter det en lång 
förfallen skylt. En ny mindre skylt sitter ovanför Mestarian. Framme vid 
Begagnade hem möts man av ett svart järngaller. Det är klottrat på väggen innan 
och efter butikens entré. Längst med väggen känns det mörkt, kallt och smutsigt.  
 
Om jag refererar till vad Friberg (2005) skriver gällande plats, rum och genus 
skulle detta vara en maskulin plats med hårda, strikta och kalla material. Det är en 
oskyddad miljö med dålig belysning. Det finns endast två gatljus på hela 
parkeringen. En är placerad utanför restaurangen och den andra vid återvinnings-
stationen. Båda affärsrörelserna drivs av män, och det verkar inte finnas några 
direktiv gällande personalens klädsel. Pizzerians personal har dock t-shirtar med 
tryck i gälla färger. 
 
När jag observerade platsen och människorna som rörde sig där visade det sig att 
den största delen bestod av bilister. Jag var där under lunchtid och restaurangen 
hade flest besökare. Dit åkte främst företagare för en snabblunch, och den största 
gruppen var medelålders män. Några enstaka personer gick till restaurangen. Till 
butiken Begagnade hem var trafiken inte lika omfattande, några enstaka besökare 
kom med jämna mellanrum. Även här var åldersgruppen medelålders och äldre, 
men nu kom också kvinnor hit. En bil stannade vid återvinningsstationen och två 
par med barnvagn stannade till där under tiden som jag observerade platsen. Som 
bilist är det svårt att se vid infarten om det står någon bakom staketet som ligger 
längst med stationen. Andra besökare till området var föräldrar till barn som går 
på dagiset beläget strax bakom byggnaden som Mestaria och Begagnade hem 
ligger i. Parkeringsplatsen nyttjas alltså inte bara av besökare till centrum utan 
även till dagiset. Det finns inget bestämt rörelsemönster på denna plats. Parker-
ingsplatserna är inte markerade vilket gör att folk ställer sig lite hur som helst. 
Detta är ytterligare en faktor som gör det otryggt för gående. Platsen är väldigt 
öppen vilket ger en dragig känsla. Det finns inga sitt- eller viloplatser i området, 
förutom på restaurangens uteservering. 
 
Enligt personalen på Begagnade hem är det mest trafik här mellan klockan 12-13 
samt 15-16 på eftermiddagen, det vill säga när folk ska äta lunch eller hämta sina 
barn på dagiset. Personalen önskar att det kom fler kunder till butiken men vet inte 
hur. Kanske skulle en attraktivare fasad göra skillnaden? Hit kommer det folk från 
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alla delar av Eskilstuna. Även människor från andra städer hittar hit, fast de ringer 
oftast innan för att försäkra sig om att butiken har det de söker. På kvällstid är 
Mesta centrum ingen attraktiv plats. Ungdomar och mopedgäng hänger vid 
pizzerian som har öppet kvällstid. Att det är en samlingspunkt för ungdomar och 
att platsen är dåligt upplyst skapar en otrygg känsla för andra besökare.  
 
Mesta byggdes upp som en del av miljonprogrammet på 1960- och 1970-talet, då 
en fjärdedel av Sveriges bostadsbestånd byggdes upp på tio år. Området ligger på 
gammal jordbruksmark med stora naturområden runt omkring. Mesta kan 
beskrivas med det amerikanska begreppet ”Sprawl pattern”. Det vill säga boende i 
förort och beroende av bil på grund av stora avstånd. Det tar allt längre tid för 
invånaren att uträtta sina ärenden, och boende i området blir allt mer främlingar 
för varandra. Det är denna utveckling Arnstberg (2004) beskriver som att 
”Gårdagens synliga lokala gemenskaper, med granngemenskap och föreningsliv, 
ersätts med geografiskt upplösta nätverk.”. Detta är en fråga jag vill arbeta med. 
Jag vill skapa en ny mötesplats för invånarna i Mesta. En fungerande attraktiv 
plats där både tillfälliga lunchbesökare, människor från andra städer och områdets 
ungdomar kan röra sig.  
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Mitt förslag till förbättring 

Enligt planritningen kan man se att infarten är flyttad till mitten av långsidan längs 
Gillbergavägen. Här står en skylt som visar ett man kommit in till Mesta centrum. 
Platsen för infarten har valts för att göra en uppdelning, jag vill skilja biltrafik från 
gående, samt att återvinningsstationen och parkering blir avskiljd från affärsverk-
samheterna. En refug på platsen leder trafiken, vilket gör det lättare för gående på 
platsen att undvika bilarna. Återvinningsstationen får en lättillgänglig plats för 
bilar och ett nytt staket i runda halvmåneformer. Detta för att bryta av de annars 
raka linjer som den rektangulära platsen har. Marken vid stationen blir av grus 
istället för asfalt och träd planteras intill – ännu en funktion för att skapa 
konstraster och införa nya rum på platsen. Längs kortsidan och fram till den nya 
byggnaden för Begagnade hem ligger väl utmärkta P-platser. Många använder bil 
som kommer hit. Både för att äta lunch, hämta varor på Begagnade hem eller för 
att hämta sina barn på dagis. 
 
Begagnade hems nya byggnad placeras centralt längst med ena långsidan. Detta 
för att skapa nyfikenhet för förbipasserande och att det ska vara lätt att hitta för 
dem som kommer hit från andra städer. Det är även passande med en stor 
vändplats framför byggnaden då stora bilar med lastmöjligheter kommer hit. 
 
Mestarian kommer fortfarande att vara kvar, men blir en hörnbyggnad. Den har 
många besökare både till fots och per bil. Ett mindre antal P-platser finns i 
anslutning till platsen. Mellan Begagnade hem och Mestarian hamnar en 
glastakförsedd allé med plattläggning i en varm rödrostig ton med god belysning. 
Mestarian har sin uteservering kvar med trätrall och vita staket. Men de oäkta 
blommorna byts ut till äkta och plastmöblerna ersätts med nya trämöbler. 
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Sist men inte minst tillkommer ett nytt glasscafé. Det finns ingen anledning att 
starta en ny livsmedelsbutik eftersom konkurrensen med de stora butikerna i 
närområdet är för stor. Det finns möjlighet för en fika på den lilla grusförsedda 
uteserveringen med vita stolar och bord i järn. Platsen har en liten avgränsning 
mot Sergeantvägen med en svart smidesspaljé där klängväxter växer. Den 
sexkantiga kiosken har en ljus träfasad och plåttak. Fram till luckan har 
varmtoniga roströda plattor lagts, samma sort som i allén vid Mestarian. Det finns 
även enklare sittplatser längst med plattbeläggningen för dem som vill ta en kort 
vilopaus eller bara snabbt äta sin glass. Mesta centrum ska bli en lustfylld plats, 
med blandade material och vara väl upplyst. Här ska människor från olika platser 
kunna mötas och känna sig trygga. Kanske blir Mesta centrum en ny utflyktsplats 
för människor i området eller varför inte från hela Eskilstuna. 
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Stenby blommar 

Ola Filppu 
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Stenby  

Den plats jag valt att studera är området kring ICA Stenby. Detta innefattar ICA 
med parkering, tobaksaffär, Hydro bensinautomat, återvinningsstation, Tomas-
kyrkan samt de delar av Stenbygatan och Gillbergaleden som passerar förbi 
området. Jag kommer att kalla hela detta område för ”ICA-området” i följande 
text. 
 
Min spontana uppfattning är att detta är en kaotisk och stressig plats. Här får man 
bara vistas om man har ett tydligt ärende och snabbt ska det gå. Att stanna medför 
direkt obehag. Detta manifesterades tydligt när jag besökte platsen. Jag stod 
utanför ICA och antecknade mina observationer med block och penna. En 
förbipasserande man sade irriterat ”Vad sysslar du med egentligen?” och gav mig 
en ond blick. Jag har regelbundet handlat här under två och ett halvt års tid. Ändå 
blir jag bemött som en inkräktare om jag stannar en stund. Arnstberg (2005) 
förklarar detta fenomen med vår gemensamma föreställning om funktionen för en 
offentlig plats. ”I flertalet europeiska städer har det offentliga livet aldrig setts som 
någonting värdefullt i sig, förrän i vår tid. Att befinna sig på en offentlig plats utan 
ett tydligt ärende kunde bara tolkas som att man inte hade något arbete att gå till, 
ingen familj och inga vänner.” 

Dags att ordna upp i röran 

Ingen tycker väl om att stressa, så varför är det så här? Jag menar att detta beror på 
dålig planering, stressen är inbyggd i platsen. Vad som dominerar här är inte den 
trevliga ICA-andan från reklamen i TV. Oljudet från personbilar och transporter är 
det som fyller luften. Allt trevligt blir brutalt överkört av trafiken på den 
passerande Gillbergaleden. Stenbygatans sträckning tvingar alla bilister att köra en 
extra bit runt ICAs parkering och genom en 190-graders kurva med ett 
övergångsställe mitt i. Gående måste här vara mycket uppmärksamma, eftersom 
bilar kan komma från fyra olika håll. Detta är en riktig flaskhals. Trafiken på 
dessa båda vägar gör tidvis att det känns som att stå bredvid en dubbelfilig 
motorväg. 
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Gångtunneln från Lagersberg, som passerar under Gillbergaleden är inte heller 
någon lyckad trafikplanering. Gång- och cykelvägen viker av mot Stenby 
bostadsområde. Den som inte vill ta en omväg till ICA får bli bergsbestigare och 
klättra över två meter upp till gatuplanet. Så många väljer att göra detta. Därför 
har en lerig stig uppför branten bildats. Jag observerade också att cykelvägens 
branta stigning tvingade cyklister att stiga av och leda cykeln uppför backen. 
Bredvid tunneln finns en bred, lerig stig av cykelspår och fotspår. Denna vittnar 
om att en stadig ström av människor riskerar livet genom att korsa Gillbergaleden 
mitt på raksträckan. Jag följde stigen och fann att den ledde till västra Lagersberg. 
 
Vilka är det då som trotsar det hårda klimatet och besöker ICA-området? De flesta 
åker bara förbi i sina bilar, på väg till något trevligare. De som kör på 
Gillbergaleden har antingen svängt av väg 230 och är på väg in i stan, eller så är 
de på väg ut. Detta är en av Eskilstunas mest trafikerade infarter, men inget har 
gjorts för att besökare ska få ett bra första intryck. Istället kantas vägen av 
miljonprogramshus som mest liknar trevånings skokartonger. 
 
Många av människorna jag ser är inte helt oväntat boende i Stenby som går eller 
cyklar till affärerna. Enligt mina observationer är en majoritet medelålders 
svenskar. Många har barn i barnvagn med sig. Övriga gående som har något slags 
kännetecken är muslimska kvinnor med slöja. De flesta kör dock bil hit, handlar 
på ICA, uträttar postärenden, lämnar in tipskuponger på tobaksaffären eller tankar 
på Hydro. Återvinningsstationen har en egen parkering, vilken brukar inhysa 
högar med osorterade hushållssopor. Även stora saker brukar dumpas här, till 
exempel stolar, bord, soffor och gräsklippare. En del besökare letar i skräphögarna 
och tar med sig sådant som andra kastat. 
 
Gående och cyklister från Råbergstorp har ingen naturlig väg att ta sig till ICA. 
Efter att ha passerat övergångsstället, väljer många att snedda över Stenbygatan 
mellan bilarna och kliva över tallrabatterna. De som drar barnvagn måste 
naturligtvis vara försiktigare och blir stående ett tag tills trafiken minskar. Det 
andra alternativet är att ta en omväg framför Tomaskyrkan och gå mellan 
återvinningscontainrarna. 
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Planeringens baksida 

Orsaken till ovan nämnda kaos blev tydlig för mig när jag studerade en karta från 
1969. Områdena Lagersberg och Råbergstorp var då ensamma i stadens utkant, 
byggda längs med dåvarande infartsväg, Gillbergavägen. Stenby var bara skog 
och åkermark. Områdets nutida bebyggelse har tillkommit i samband med bygget 
av väg 230 och Gillbergaleden. 
 
En promenad utefter Gillbergavägen avslöjar den kortsiktiga planering som ligger 
till grund för Lagersbergs utformning. Längs med Gillbergavägen finns förskola, 
aktivitetslokal för boende, tobaksaffär, skola, bibliotek och fritidsgård. Detta är 
den tänkta infarten. Husen ligger på behörigt avstånd från vägen, med träd och 
gräsmattor emellan. Längst bort från Gillbergavägen ligger Lagersbergsgårdens 
servicehus, vid tiden för uppförandet med utsikt över Stenbys ängar. Den mindre 
estetiskt tilltalande hetvattencentralen, med sin höga skorsten, har stoppats undan 
långt från infarten. 
 
Bostadsområdet Stenby är byggt längs med Stenbystigen, troligen en gammal 
landsväg. En del av den heter nu Mineralgatan. Jag tog en promenad även här och 
såg både skyddsrum och förskola längs med denna väg. Med skorstenen vid 
hetvattencentralen som riktmärke gick jag genom området. Närmast Mineralgatan 
är Stenby välplanerat, men ju närmare ICA-området jag kom, desto svårare var det 
att hitta en väg fram. Detta är raka motsatsen till rutnätsstaden i Eskilstunas 
centrum. Vägarna går lite hur som helst och husen är inte enhetliga. Närmast 
Stenbygatan, med fri sikt till ICA, är några fyravåningshus uppförda. Det känns 
som om småhusen vällt ut okontrollerat från Mineralgatan. Sedan har man insett 
att det inte finns så mycket mark kvar, och smällt upp några större hus för att få 
plats med så många lägenheter som möjligt. 
 
ICA-området är den lilla plätt som blev kvar, när nödbromsen drogs åt för att 
Stenby inte skulle krocka in i ryggen på Lagersberg. Det är med andra ord inte 
särskilt konstigt att platsen upplevs som ogenomtänkt. Detta är ett område som 
alla verkar ha betraktat som baksidan, tills ICA etablerade sig här och förvandlade 
det till en allmän mötesplats. 
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Stenby blommar 

För att anpassa platsen till nuvarande situation vill jag omforma hela ICA-området 
till Stenby torg. Ett torg är en planerad samlingsplats, en plats för både handel och 
avkoppling. Detta är vad som behövs för att ordna upp i stressen och röran. 
Skorstenen vid Lagersbergs hetvattencentral syns på långt håll och skulle fungera 
på samma sätt som höghusen i ABC-städernas centrum för att märka ut platsen 
(Björk, 2003). Här finns också en kyrka, vilka brukar ligga vid ett torg. Möjlig-
heten att bedriva torghandel skulle förändra områdets karaktär. Kringresande 
handlare skulle skapa en atmosfär där det är möjligt att besöka platsen utan ett 
strikt och bestämt ärende. I nuläget kan man, som tidigare nämnts, bli attackerad 
om man står still bara någon minut. Hela platsen bör beläggas med gatsten, för att 
skapa en kontrast mot vägarnas asfalt. En cirkel av stenbumlingar, med 
association till Stenbyborgens fornlämning, läggs i mitten. I den anläggs en 
plantering med blommor, för att symbolisera att Stenby blommar igen. Stenby-
gatan kortas av och ansluts direkt till Gillbergaleden väster om nuvarande 
gångtunnel. Gångtunneln fylls igen och ersätts med ett övergångställe. Farten 
sänks på den del av Gillbergaleden som passerar torget. För att göra infarten mer 
attraktiv och förstärka torgets karaktär som rum, planteras en rad med träd längs 
med Gillbergaleden. ICAs parkering behåller samma storlek, men flyttas så att 
hela parkeringen ligger söder om affären. Återvinningsstationen flyttas en bit 
norrut, in i den lilla dungen. På så sätt slipper man se containrarna från torget. 
Återvinningsstationen märks istället ut med en tydlig skylt. Sittbänkar ställs ut 
runt stencirkeln och under träden. Avslutningsvis dekoreras platsen med 
blomlådor i betong. 
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Nyforsgatan i mörker  

Jag flyttade till stadsdelen Nyfors för ett antal år sedan, eftersom det ligger nära 
Mälardalens högskola och Eskilstuna centrum. Det är en central stadsdel där jag 
trivs bra eftersom det är gångavstånd till affärer, tågstation, busstation, badhuset 
och sporthallen. Men jag undviker att vara ute sent på kvällarna, särskilt under det 
mörka vinterhalvåret eftersom huvudstråket genom området – Nyforsgatan är 
dåligt belyst. 
 
När man vistas ute på kvällarna i Nyfors under höst och vinterhalvåret är 
belysningen inte de allra bästa. Min frågeställning inför det här arbetet var: Vad 
kan man göra för att belysningen på gatorna ska bli bättre och hur kan vi skapa en 
tryggare känsla i området? Nyfors är en del av det så kallade miljonprogrammet, 
då en miljon nya bostäder byggdes inom loppet av tio år mellan 1965 och 1975. 
Under 1960-talet byggdes flera kompakta höghus i Nyforsområdet vilket ändrade 
Eskilstunas stadsbild radikalt. Bostäderna byggdes i form av regelbundna 
rutnätskvarter med breda gator för att minska brandrisken och för att släppa in ljus 
och luft.6  

Hus på pelare 

De byggnader som står i kvadratisk formering är fyravåningshus och mitt emot 
dessa står åtta eller elva våningar höga hus. Innanför byggnaderna finns gårdar 
som består av grönområden med lekplatser där barn kan vara. Längs Nyforsgatan 
är delar av husen uppbyggda på betongpelare. Detta gör att man kan se in till alla 
gårdar genom pelargångarna och det gör att gårdsmiljöerna binds samman. 
Fasaderna ser väldigt lika ut, men pelarna under husen med olika färger gör att 
man lätt förstår var man befinner sig. Nyfors är ett mångkulturellt område. Där bor 
många med utländsk bakgrund bland andra grupper märks sverigefinländare och 
sinovietnameser. I området syns också en del studenter, barnfamiljer och 
pensionärer. Det finns en öppen förskola, daghem, skola, ICA-butik, mindre 
livsmedelsbutiker, frisersalonger, föreningslokaler, flera loppisbutiker och många 
parkeringsplatser. 
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Varken kvälls- eller dagtid är Nyforsgatan särskilt estetiskt tilltalande. Miljön känns monoton 
och färglös. Dagtid syns gropar och hinder tydligt för gående och cyklister. 
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Nyforsgatan inte är tillräckligt upplyst. Gatubelysningen lyser bara upp en liten del av gatan och 
det skapar en otrygg känsla för fotgängare och cyklister.  
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Eskilstuna är en studentstad och det bor många studenter i Nyfors eftersom det är 
en centralt placerad stadsdel nära både högskola, centrum och fritidsnöjen. Det bor 
många barnfamiljer i Nyfors, därför finns det också förskola, daghem och skolor i 
närheten. Många jobbar i Nyfors centrum men de flesta lämnar stadsdelen då de 
beger sig till sina jobb utanför Nyforsområdet. 
 
Det finns många vägar att ta sig till Nyfors, med bil, cykel eller genom att gå. Jag 
föredrar att gå eller cykla. Det finns flera bra cykelvägar runt om i Nyfors med 
breda markerade cykelbanor. Om man tar bilen till Nyfors kan man uppleva 
miljön som hård och betongaktig, särskilt vid de slitna pelargångarna.  
 
Biltrafiken rör sig utmed de stora vägarna utanför Nyfors. Den i stort sett bilfria 
Nyforsgatan mitt i stadsdelen bör bevaras. Här passerar också lokaltrafikens 
busslinje på en del av gatan. Det finns ett antal vägbroar över gatan som bilar och 
fotgängare använder för att korsa detta huvudstråk i stadsdelen. Broarna separerar 
en del av trafiken men miljön för både fotgängare och bilister känns dåligt 
underhållen.  
 
På dagarna är det enkelt att orientera sig i Nyfors. Det är nära och lätt och hitta till 
Eskilstuna centrum genom den stora tunneln under järnvägen, den så kallade 
”Tillgången”. Gången var för tio år sedan en av Eskilstunas erkänt mest otrygga 
platser. Gångtunneln är idag ljus och fin och det känns tryggt och säkert att 
passera genom den. Det känns till och med bra med de övervakningskameror som 
finns uppsatta i tunneln för att öka säkerheten. 
 
Nyforsgatan sträcker sig cirka en och en halv kilometer från Tunavallen till 
Järntorget. Denna huvudgata mitt i bostadsområdet borde lysas upp på ett bättre 
sätt. Idag finns det en lampa var tionde meter ungefär. Det är inte är något fel på 
avståndet mellan lamporna utan det är lampornas svaga sken som är det verkliga 
problemet. 

Hur kan detta åtgärdas? 

Mitt förslag är att använda olika strålkastare för att få lite variation på ljuset i 
stadsdelen. Gatubelysningen kan bli mycket bättre. Den nuvarande belysningen 
bör bytas ut mot större lampor med bättre sken och ljusspridning. För att göra 
gatan ännu ljusare och mer estetiskt tilltalande kan man belysa var tredje träd 
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underifrån. På så sätt blir miljön bättre och man kommer att uppleva gatan på ett 
mer positivt sätt. Fler kommer förhoppningsvis att våga vistas ute sent på kvällen. 
Nyforsgatan ska vara en säker plats för barn att vistas på dagar och kvällar, därför 
bör den vara upplyst. 
 
Färger ger också en annan effekt på belysningen. Blått, rött och grönt sken kan 
bryta av det tråkiga vita ljuset på fasadväggarna. De färgade betongpelarna kunde 
belysas med uppåtriktade eller nedåtriktade lampor. Genom att använda nedåt-
riktade lampor blir det ljusare i pelargångarna mot innegårdarna.  
 
Situationen idag är att inte många vill vistas ute i Nyfors på kvällen. En ny 
ljusmiljö i området skapar en tryggare miljö för butiksägarna, och möjligen kan ett 
ökat öppethållande av butiker också öka känslan av trygghet i området, särskilt på 
helgerna. Genom detta kommer fler grupper utöver studenter att vilja flytta in till 
Nyfors. Barnfamiljer i stadsdelen behöver en trygg och säker miljö att leva i. En 
omdaning av ljusmiljön i Nyfors kan bli en konkret start på en större social 
förbättring av stadsdelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 33

 
 
 



 34

 

 

 

 

Vi ses på Ridhusplan! 

Hanna Öhman & Christian Stade 
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Kvarteret Vipan och Ridhusplan 

Under 1900-talets andra hälft skedde stora förändringar i kvarteret Vipan i 
Eskilstuna. Den dominerande stadsplaneringsideologin under detta århundrade var 
modernismen, som bland annat innebar att husen fick ge plats åt den växande 
trafiken. På just denna plats bildades en öppen gårdsyta – Ridhusplan. I flertalet av 
de omgivande fastigheterna låg olika affärsverksamheter. Den öppna ytan skapade 
en möjlighet att på ett enkelt sätt leverera varor till alla fastigheter i kvarteret .7 
 
Bostäderna och arbetsplatserna hamnade på varsin sida om lastgården. Här ser vi 
tydliga tendenser till funktionsseparering vilket var typiskt för det modernistiska 
tänkandet (Andersson, 2004). 
 
Under årens lopp har användningsområdet för Ridhusplan ändrats. Från att ha 
varit en lastzon på 1950-talet, används Ridhusplan idag som parkeringsplats. Vi 
kan inte säga säkert varför det blev så. En teori är att en ökning av trafiken på 
närliggande Kyrkogatan och Nygatan, efter en trafikledsplan som antogs 1972, 
medförde ett större behov för centrala parkeringsplatser.8  

Dagens utformning 

Kvarteret Vipan består av ett antal byggnader som är placerade i en kvadratisk 
formation kring Ridhusplan. Innergården går att nå via tre passager. Ridhusgatan 
utgör den enda av dessa som tillåter fordonstrafik. Denna gata kantas av trottoarer, 
så att även fotgängare kan passera. De andra öppningarna för gående leder genom 
husen från stadens dominerade affärsgata – Kungsgatan. I kvarteret finns bland 
annat bostäder, affärsverksamheter (varav de flesta vetter mot Kungsgatan), ett 
café och stadens polishus. 
 
Ridhusplan domineras idag av en allmän parkering som rymmer cirka 20 
personbilar. En liten del av gården används som lastzon. I anslutning till gården 
ligger även ett flertal förhyrda parkeringsplatser. Vissa av dessa ligger på 
markplan och vissa under mark. På samma gård ligger infarten till polishusets 
parkering.  
 
Passagerna från Kungsgatan upplevs som mörka och långa, och har låg takhöjd. 
Flertalet av de fönsterrutor som vetter in mot passagen är täckta. Taken är av furu 
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och väggarna är mörka. Passagerna är inte på något sätt inbjudande, och utmärker 
sig inte från byggnadens fasad. Framför allt den västra passagen är lätt att missa 
för gående på Kungsgatan.  
 
Överlag uppfattas platsen som otrygg och bortglömd, trots att den ligger i nära 
anslutning till Kungsgatan. Liksom i många andra mindre städer krävs det något 
uppseendeväckande, originellt eller på annat sätt intressant för att locka människor 
att vika av från det givna shoppingstråket. En plats som Ridhusplan kan därför 
vara svår att utnyttja på ett attraktivt sätt. I dagsläget är det inte en plats man går 
till om man inte har ett specifikt ärende. 
 
I och med att kvarteret byggts om under olika tidsskeden finns ingen enhetlig 
utformning av platsen. Husen är olika höga, är byggda av olika material och i 
olika stilar. Dessa faktorer ger känslan av att Ridhusplan ”blivit över”, som en 
bieffekt av planeringen av området. Platsen upplevs snarare som ett mellanrum än 
ett faktiskt rum. Efter att ha sökt information om platsen vet vi nu att bildandet av 
gården faktiskt var planerad. Dock anser vi att ytan inte utnyttjas på ett optimalt 
sätt för att främja platsens möjliga funktion i stadsrummet. 

Ridhusplan idag ur ett socialt perspektiv 

Platsen upplevs som en bakgata. Med undantag för caféet som ligger där är 
Ridhusplan långt ifrån en mötesplats. Gården nyttjas endast i avseende att parkera 
samt för att lasta av varor. I viss mån används planen även som genväg mellan 
Kungsgatan och Careliigatan.  
 
Även om ett av bostadshusen har en stor takterrass på baksidan har denna ingen 
som helst koppling med markplan, vilket annars kunnat medföra en bättre social 
användning av gården. 
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 Passagen från Kungsgatan till Ridhusplan som den ser ut idag.
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Önskad utformning av platsen 

En plats tolkas av dess besökare på olika sätt. Kulturella och sociala perspektiv 
leder till skilda upplevelser. Stuart Hall (1997) beskriver detta i en ”kulturcirkel” 
som visar hur representationen – som i detta fall är platsen i sig – tolkas utifrån 
identiteter, lagar, konsumtion och produktion. Kultur kan beskrivas som våra 
föreställda gemenskaper och skilda meningar. Vidare talar Hall om hur vi med 
hjälp av olika språk kan förmedla det vi vill. Vid planeringen av en plats går det 
att välja språk. Detta via till exempel ljud, skrift, elektroniska bilder, musik eller 
objekt. 
 
Det är i detta sammanhang värt att ställa sig frågan huruvida en plats som inte 
leder mot något i sig lockande, utnyttjas i den utsträckning som är önskvärd. 
Ridhusplan är en av ytterst få, till storleken små rumsligheter i staden. Liksom 
andra jämförbara platser tas inte dess unika faktorer tillvara. Platsen skulle kunna 
vara ett väl utnyttjat stadsrum, och att använda Ridhusplan till något annat än en 
parkeringsyta är därför önskvärt. 
 
Ett förslag är att skapa en social mötesplats. Planen omges av såväl bostadshus 
som affärsverksamheter. En trivsam innergård ger möjlighet till avkoppling för 
både besökare av och anställda på företagen, boende i närområdet eller turister. Då 
det ligger ett café på platsen skulle förändringen medföra en möjlighet för dem att 
ha sommarens uteservering i en trivsam miljö. 
 
Då Eskilstuna saknar saluhall eller något motsvarande är även det ett tänkvärt 
alternativ. En saluhall i mindre skala vore unikt för staden, vilket är något som 
krävs för att en affärsverksamhet ska fungera på en mindre uppenbar plats som 
denna. Ridhusplan omringas av byggnader från olika tidsepoker. Byggnaderna är 
olika höga, i olika stilar och av skilda material. Detta leder till att platsen upplevs 
som spretig och osammanhängande. Det är därför nödvändigt att göra platsens 
utformning mer enhetlig. Att ändra utseendet på en hel husfasad är inte 
nödvändigt, men det går att skapa en mer homogen plats med små medel. Till 
exempel skulle man kunna välja ett mönster som kommer igen på olika platser i 
detta stadsrum. Genom en av passagerna från Kungsgatan syns en kal husfasad. På 
den skulle samma mönster som är lagt på marken i passagen kunna återkomma.  
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 Passagen från Kungsgatan till Ridhusplan efter en förändring.
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Ett problem är också att vissa byggnader upplevs som vända in mot platsen medan 
vissa byggnader tycks ”vända den ryggen”. Dessutom är många av de fönster som 
vetter in mot platsen täckta av plåtskivor, vilket ytterligare bidrar till känslan av 
att platsen är oönskad. Vi ser snarare att fönsterrutorna mot gården avtäcks. 
Därigenom minimeras känslan av man som besökare befinner sig på en bakgata.   
 
Passagerna från Kungsgatan borde utformas så att de på ett inbjudande vis leder 
mot Ridhusplan. Det krävs främst en tydlig vägledning mot vad som väntar. De 
bör ha skyltar som talar om att de leder mot just Ridhusplan.  
 
För att karakterisera platsen ytterligare kan den östra gången ges ett eget namn. 
Ridhuspassagen är ett förslag. Att tydliggöra att gången faktiskt är en passage mot 
något talar ju om att det finns något att upptäcka vid dess ände. Vid båda 
passagerna bör även finnas skyltar som förmedlar vilka butiker och företag som är 
belägna på Ridhusplan. Det är viktigt eftersom dessa inte syns från gatan. 
 
Att ge passagen ett eget namn kan även bidra till att människor lättare minns 
platsen. Så som passagen ser ut idag är den alltför anonym och osynlig. Med vissa 
väsentliga förändringar kan den dock bli en uppmärksammad plats. Av samma 
skäl är det värdefullt att utforma en bild, till exempel en logotyp, som 
symboliserar platsen. I Friman (2006) skriver Rune Pettersson att samspelet 
mellan ord, bild och form är centrala inom informationsdesign. I passagen till 
Ridhusplan ser vi att samspelet mellan rummet och andra informationsformer inte 
fungerar särskilt bra.  
 
En av de mest omfattande förändringar som bör göras i båda passagerna, utöver de 
informationsgivande skyltarna, gäller ljussättningen. I likhet med miljöer i 
Stockholm, såsom Slussen och Sergels torg, har här skapats mörka miljöer som 
känns otrygga (Friberg, 2005). Om vägarna som leder in mot Ridhusplan känns 
osäkra att passera, spelar det inte stor roll vad som väntar på andra sidan. 
Passagerna undviks, vilket medför att platsen de leder till inte blir besökt. Det 
krävs därför mer belysning och ljusare färger för att skapa en trivsam och trygg 
atmosfär. Taken och väggarna bör målas vita, eller i en annan ljus nyans, och 
lampor riktade mot taken kan användas för att ge känslan av en högre takhöjd. 
 
Ur ett genusperspektiv ser vi ett problem med hur de två passagerna och 
Ridhusplan ser ut idag. Gunnel Forsberg i Friberg (2005) visar att offentliga 
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miljöer anpassade till kvinnor som målgrupp ofta är väl upplysta. En miljö bör 
utformas för att passa en så stor målgrupp som möjligt. Därför bör självklart 
hänsyn tas till faktorer som kvinnors rädsla för ensliga, mörka platser. 
 
Då vi önskar ersätta de 20 allmänna parkeringsplatserna med något av tidigare 
nämnda förslag, minskar trafiken här avsevärt. På grund av att tillgång till 
förhyrda parkeringsplatser, polishusets parkering och lastzonen ändå är 
nödvändig, krävs fortsatt möjlighet till in- och utfart för biltrafik via Ridhusgatan. 
Passagen får därför även fortsatt vara avsedd främst för biltrafik. Dessa faktorer 
gör det ännu mer väsentligt att lägga vikt vid utformningen av de alternativa 
passagerna. 
 
En sparad del som innefattar de allmänna och polishusets parkeringar, samt 
körbanor till och från dessa, bör skärmas av från den för endast fotgängare 
avsedda delen av Ridhusplan. Avskärmningar kan utformas på många olika sätt. 
Det skulle kunna vara ett staket, en vägg av växtlighet, ett plank eller dylikt. Idag 
finns många möjligheter att på ett estetiskt tilltalande sätt avskärma den för 
människor avsedda ytan från biltrafik. Mellan avskärmningen och den bortre, kala 
väggen lämnas remsan för biltrafik. Samma remsa leder även bilar till de 
parkeringsutrymmen som är belägna under jord. Även dessa nås i dagsläget via 
Ridhusplan.  

Önskad användning av Ridhusplan ur ett socialt perspektiv 

Som vi nämnt tidigare, finns det många möjligheter för Ridhusplan. Att göra 
platsen till en park, en saluhall eller kanske ett litet torg, skulle ändra användandet 
avsevärt. Inte bara ur ett marknadsmässigt perspektiv, utan även socialt. Fler 
människor skulle söka sig till platsen och ge den liv. Det vore ett effektivt sätt att 
utvidga handeln i centrum, vilken annars är koncentrerad till Kungsgatan. Idag 
räcker det med att avvika ett par steg från huvudgatan, så har man mer eller 
mindre klivit ur stan. 
 
En förändring i den här riktningen anser vi är ett bra sätt att göra kvarteret mer 
attraktivt, både för boende och för näringslivet. Det ligger rätt i tiden med aktiva 
innergårdar och granngemenskap. Om området blir mer attraktivt ur affärsmässiga 
och sociala aspekter, skulle vår föreslagna förändring av Ridhusplan även kunna 
bidra till att motverka sprawl.  
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