
Sammanställning dialogträff 2, 2022-05-12

Planprogram för Odlaren och Hugelsta

Dialog med boende, föreningar och näringsliv
TEMA: Framtidsbild, mål och strategier

Stor tack till alla som deltog i projektets andra stora 
dialogmöte!

Följande sidor är en sammanställning av de spännande och
givande diskussioner och gruppuppgifter som genomfördes.
Materialet kommer först och främst användas i framtagandet 
av planprogrammet för Odlaren och Hugelsta.

Vi ser fram emot fortsatt dialog och idéutbyte med alla som 
bor och verkar i området!

Vilka var med på dialogen?
12 maj 2022 bjöds allmänheten in för att diskutera Odlaren och 
Hugelsts framtidsbild, mål och strategier.

Tillsammans med tjänstepersoner från Eskilstuna Kommun arbetade vi 
i olika grupper med att skapa en gemensam kollagebild av hur området 
kan komma att se ut i framtiden. 

Mötet anordnades av stadsbyggnadsförvaltningen. 52 personer kom till 
Djurgårdsskolans matsal för att delta i dialogen.

Antal personer:    60 (varav åtta tjänstepersoner)

Åldersfördelning:   3 mellan 0–18 år 
        4 mellan 20–35 år 
        13 mellan 35–50 år 
        14 mellan 50–65 år 
        18 mellan 65–80 år



 

 

 

 

 

 

GRUPPÖVNING 1: 

Skapa ett kollage där man men hjälp av inspirationsbilder uttrycker 
viljan av att utveckla området 

 

 

 

 

 



Övning 1: Skapa ett kollage där man men hjälp av inspirationsbilder uttrycker viljan av att utveckla området

MABPEN
Överstruket











MABPEN
Textruta
Bord 6. Station för barn och unga



 

 

 

ÖVNING 2: 

Ordmoln i menti: Värdeorden som beskriver områdets framtida 
utveckling. 

 

 

 

 

 





 

 

 

ÖVNING 3: 

Rösta på olika påståenden om mål och strategier för utveckling av 
området 



Instruktioner:
- Dessa meningar kommer att vara ett viktigt stöd i arbetet med att formulera målen och strategierna för framtidens Odlaren och Hugelsta

- Du kan antingen ta inspiration och rösta på en eller flera av formuleringarna nedan eller så kan du skriva in dina egna förslag

Mål och strategier för Odlaren och Hugelsta

En trädgårdsstad i harmoni med naturen

Nya kopplingar skapas som bjuder in till vistelse och rörelse

Skapa förutsättningar för att nya och befintliga mötesplatser 

Upplevelserika mötesplatser

Ett bredare bostadsutbud möjliggörs i området

Utveckla boendeformer för stärka den unga vuxna befolkning 
i området

Förbättra tillgängligheten till Natur och rekreations områden

Ett område som utvecklas i samklang med sitt jordsbrukshistoria

Skapa förutsättningar för turism och besöksnäring. 

Förbättra möjligheterna för motion och friluftsliv

 Förbättra barns möjligheter att röra sig fritt och säkert
Bredda bostadsutbudet med olika boende- och upplåtelseformer

Utveckla det nya bebyggelse med god arkitektur

Utveckla och skapa mötesplatser med aktiviteter för alla åldrar

Förbättra förutsättningarna för lokal service och handel

 Skapa förutsättningar för att stärka lokalt föreningsliv

Ny bebyggelse i mänsklig skala

Ny bebyggelse med hänsyn till klimatanpassnig

Ett grönt odlar-område

Möjliggöra för utvecklad odling i olika dimensioner

Ett hälsosamt och aktivt område

Ett inkluderande och integrerande område

Ett bostadsområde och ett friluftsområde

Ett bostadsområde och ett rekreationsområde

Ett lättillgängigt grönt område

Förbättra förutsättningar för smarta och klimatanpassade resor

Småstad skala som anpassas till omgivning

Utveckla med en variation av boendemöjligheter genom livets
alla skeden.

Bevara och utveckla det öppna landskapet i området

Stärk och skapa nya rekreativa stråk

En attraktiv miljö för vistelse och rekreation

Stärka kopplingen till och utveckla idrottsklustret

Stärka östra entren till staden som idrottsentré (Ekängen IP,
golfbanan, m.m)

Använda kulturmiljön och rekreation för att skapa attraktivitet

Skapa förutsättningar för att involvera intressenter i området 
i planens genomförande

Skapa möjigheter för lokala verksamheter att samlas och utvecklas
Ett område som inspirierar framtida generationer

klimatanpassad och framtidssäkert område

integreras med fler aktiviteter både utomhus och inomhus

 Skapa attraktiva gång och cykelkopplingar

 Skapa förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik

 Skapa förutsättningar för en hållbar biltrafik

Skapa förutsättningar för utveckling av besöksnäring

Framtidssäkra tillgången till skola, förskola och äldrebonde 
för alla

Lyft fram områdets historia som en del av besöksnäring

Skapa möjligheter för en aktiv jord- och skogsbruk

Stärka och utveckla områdets karaktär med nyskapande arkitektur
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MABPEN
Anteckning
Bevara skogen i Odlaren för t.ex. rekreation, bär- och svampplockning (12)

MABPEN
Anteckning
Säkrad och utbyggd infrastruktur VA, Vägnät, fiber och elnät (6)

MABPEN
Anteckning
Inbjudande entré längs strängnäsvägen "Snygga till" (3)

MABPEN
Anteckning
KlimatanpassningMångfaldNatur

MABPEN
Anteckning
Gestaltning av området. Utsmyckning som passar in i naturen "I samklang med naturen" (2)
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