SAMMANSTÄLLNING

Sommardialog Sundbyholm 2021
Som en del i arbetet med att ta fram ett planprogram för Sundbyholm gjordes under sommaren en
dialog med besökare i området. Tre praktikanter på stadsbyggnadsförvaltningens utvecklingsenhet
fångade in besökarnas upplevelse av Sundbyholm. 60 personer intervjuades under tre platsbesök.
Det gick också att lämna kommentarer på kommunens Facebook och Instagram.

Vad frågade vi besökarna om?

Vidareutveckling av Sundbyholm

Frågorna handlade om vad som är roligt att göra i
Sundbyholm och vad som gör området speciellt.
De flesta gillar att promenera i området som beskrivs
som ett fint, grönt område nära vattnet.

För att få veta vad som kan förbättras inom området
frågade vi om:

Vad vill du
se mer av i
Sundbyholm?

Beskriv
Sundbyholm
med ett ord!

Vad brukar du
göra när du är i
Sundbyholm?

• tillgänglighet till och i området
• alternativ för övernattning
• sådant som saknas
89 förslag på förbättringar lämnades in. Det som
främst nämndes var upprustning av lekplatsen, fler och
fräschare toaletter, ett större mat- och caféutbud samt
fler grillplatser.
Här är några av de mest återkommande förslagen:
• Större och upprustad lekplats som passar flera åldrar
• Bättre, fräschare och fler toaletter
• Fler matställen och caféer, även billigare alternativ,
och en affär/kiosk

Många av de tillfrågade var på besök första gången
i Sundbyholm. En stor grupp var de som besöker
Sundbyholm regelbundet under sommaren, cirka
2–3 gånger i veckan. 60% av besökarna var där under
dagen medan 40% skulle stanna minst en natt varav
majoriteten på campingen.
Av de som besvarade frågorna hade de flesta åkt bil,
och 65% av dem hade gjort resan till Sundbyholm
inom kommunen.
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• Fler bord och bänkar
• Bättre skyltning
• Fler båtplatser
• Se över parkeringssituationen
• Fler soptunnor som töms oftare
• Färre fåglar som smutsar ner vid badet
• Fler och tydliga instruktioner och ordningsregler
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• Fler grillplatser
(också i hamnen för de som kommer med båt)

n Båt (5%)
n Cykel (3%)
n Motorcykel eller
moped (2%)

n Buss (2%)

• Fler boendealternativ till ett överkomligt pris, till
exempel ett vandrarhem
• Fler evenemang som musik och dans
• Fler vattenaktiviteter
• Bättre belysning kvällstid

