
          Projekt 9219  
Planprogram Henriksdal  

Projektaktivitet ”Enkät – Fritidsgården Glada Henkan”  
 
 

1 
 

PM - Sammanställning av projektaktivitet, dialog på fritidsgården HenkanKarnevalen 
Organisation: Utförd av sommarpraktikanterna Emelie Resvik och Emilie Larsen 26/6 2015 
 

Ett dialogprojekt har gjorts under pågående Henkankarnivalen, i syfte att lyfta fram barn och ungas 
perspektiv på Henriksdalsområdet. Detta är utfört inom ramen för programarbetet för Henriksdal. 
Detta gjordes genom en enkät med 13 frågor om Henriksdal samt en idélåda för idéer på 
förbättringar. Henkankarnivalen anordnas av fritidsgården Glada Henkan där sommarpraktikanter 
från kommunen (16-17 åringar) fått i uppdrag att annordna en karneval för barn i alla åldrar samt 
familjer. Karnivalen ägde rum  fredagen 26/6 2015 mellan kl. 14.00-17.00 utanför fritidsgården som är 
beläget på innergården av Henriksdalsringen.  
 
Fritidsgården är öppen på eftermiddagar och kvällar, måndag till fredag, för barn och ungdomar i 
åldrarna 12-18. På fritidsgården kan ungdomarna laga mat, spela spel, spela pingis, sjunga i studion, 
titta på film, dansa, pyssla och måla. Ett 30-tal ungdomar brukar regelbundet vara på Glada Henkan. 
Informationen härstammar från Linda Karlsson, som är fritidsledare på Glada Henkan och 
kontaktperson.  
 
Enkätundersökningen genomfördes på plats mellan 14.00-16.00. 12 personer svarade på enkäten 
varav hälften var tjejer och hälften var killar, dem flesta i åldrarna 7-18 år. Av de svarande var ca 50% 
boende utanför Henriksdalsberget. De flesta av de tillfrågade transporterar sig till och från området 
med buss, medan gång är det vanligaste färdsättet inom området.  
 
 

 
Röd markering visar Glada Henkans fritidsgård innanför Henriksdalsringen  
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Röd markering visar Glada Henkans placering i förhållande till Sickla ön som visas i kartan 

 
 
Sammanställning enkät 
Vilka platser som används mest…  
Fotbollsplanen utanför fritidsgården verkar vara en viktig plats för ungdomarna, främst för killar men 
även för ett fåtal tjejer. Vad gäller torget, är Ica och möjligheten till att handla viktigt för ungdomarna. 
De allra flesta har dock beskrivit fritidsgården med dess olika aktiviteter som den mest använda 
platsen på Henriksdalsberget, och de anser inte att det finns ett behov av att förbättra eller utveckla 
fritidsgården. 
 
Vad som saknas/efterfrågas/önskas är… 
Att fontän på torget repareras eftersom den är en uppskattad del av platsen. Belysning lyfts fram av 
flera som undermålig, t.ex. på fotbollsplan, gator och torget. Förslag ges att torget och vägen upp på 
berget kan ha belysning likt Nacka strand och att fotbollsplanen kan ha belysning med lampknapp vid 
fritidsgården. En del tycker att det saknas café eller restaurang inne i Henriksdalsringen. En anordnad 
utsiktsplats är också ett förslag för att förbättra området. 
 
Flertalet personer svarar att Glada Henkan är bra för att “alla känner alla” där och att det finns en 
stark gemenskap. Det kan tolkas som att det finns en stark gemenskap mellan dem som bor på 
Henriksdalsberget men även mellan dem som använder fritidsgården, oavsett härkomst.  
 
En av de största kvaliteterna med Henriksdal är att det är ett tryggt område. Många svarade att de 
inte upplever otrygghet, men att de föreställer sig att andra kanske upplever sick-sackvägen och 
trappan ned för berget som otrygga platser. 
 
Torget används mest för att nå bussar och handla på Ica. Ett fåtal påpekar att parkering och bilar 
dominerar platsen på ett negativt sätt. 
 
En person uttryckte sig att det var svårt att hitta till Glada Henkan fritidsgård. Detta kan bero på att 
personen bor på annan plats.  
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Framsidan på enkäten 

 
Sammanställning idélåda  
Större fotbollsplan och pool var några önskemål i idélådan. Även godis skrevs som önskemål, vilket 
skulle kunna tolkas som att det finns önskemål om tillgång till en kiosk i området. En annan idé var 
att barnen och de unga skulle vara 10 år för att komma in på fritids. Detta skulle kunna tolkas som 
att det barnet/unga kände behov av en egen plats där inte mindre barn är, utan snarare barn och 
unga i samma ålder. 
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Idélåda som barnen kunde lägga sina idéer i  

 
 
Foton från dialogprojektet  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialog mellan kommunen och boende i området 

Kartor som användes under dialogprojektet Besökare till karnevalen svarar på enkät 
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Hoppborg på karnevalområdet 

 
Engagerade ungdomar fyller i enkät 

 
 
 
 
Kontaktuppgifter:  
Linda Karlsson, fritidsledare 
e-mail: linda.karlsson@nacka.se  
tfn: 08-718 79 76 (Glada Henkan) 
 
Bilagor: 
Enkäter ”Vad tycker du om Henriksdal?” (12 st à 6 sidor) 
Idélåda (8 st) 
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