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Anteckningar från dialogmöten i Älta, december 2012 
 

 

 

 

 

5 dialogmöten hölls i Kulturknuten i Älta den 1 och 8 december 2012. Vid mötena deltog 

sammanlagt ca 60 boende och verksamma i Älta. Från Nacka kommun deltog Per 

Wilhelmsson, Helena Joseph, Johan Håkansson och konsulten Mattias Berg, Property 

People. Syftet med mötena var dels att presentera och få respons på förslaget på vision för 

Älta, dels att fånga in synpunkter och önskemål från boende och verksamma i området 

inför det förestående programarbetet. 

 

Följande är minnesanteckningar från de fem mötena, som var tematiskt uppdelade på 

Mötesplatser, Idrott och friluftsliv, Handel och service, Kultur samt Föräldrar och 

ungdomar. Kommentarerna är inte sorterade eller viktade och att de redovisas här betyder 

inte att kommunen tar ställning för eller emot de olika förslagen och idéerna. Däremot har 

dialogmötena gett ett mycket bra underlag för det fortsatta arbetet med att utforma 

framtidens Älta centrum. 

 

De viktigaste medskicken från dialogmötena är följande: 

 

 Den föreslagna visionen är i stort sett bra. 

 Idrott- och friluftsliv är en viktig samlingsgenerator. 

 Starkt önskemål om fler mötesplatser och förstärkt småstadskänsla. 

 Positivt med förtätning i och runt Älta centrum om det leder till ovanstående. 

 Gärna förnyat centrum (delvis utomhus). 

 En tydlig utvecklingsvision är viktig för att handlare ska vilja och våga satsa här. 

 Ännu mera Älta - visionen är större än planprogrammet. Även mindre/enkla 

förbättringar bör ingå. 

 Viktigt att hålla processen – planarbetet – vid liv. 
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Mötesplatser 

 Fler restauranger önskas. 

 Ta bort gränsen mellan området runt Älta centrum och resten av Älta 

(Ältavägen/våtmarken öster om Ältavägen) – både fysiskt och mentalt 

 Skapa flera skäl att röra sig över gränsen och gå till centrum 

 Strandparksskolan – kan de tomma lokalerna användas till något? 

 Mer plats för spontanidrott behövs - Älta IF bidrar. 

 Bygg ett vandrarhem i området, det ger möjlighet till läger som kan använda 

närheten till Hellas och alla faciliteter i Älta. 

 Fotbollsplanen vid Stavsborgsskolan/Strandparken har gett positiva effekter. 

 Spontan skridskoyta efterfrågas. 

 Skridskobibliotek finns. 

 Skapa spontanidrottspark. 

 Skapa skatepark. 

 Placera ytor för spontanidrott centralt. 

 Märk ut entréer till naturen/samlingsplatser. 

 Gör hela Älta till en startplats för att nå naturen. 

 Gör bästa pulkabacken. 

 Älta är hemligt och det finns hemliga delar av Älta. 

 Kulturhuset har blivit en mötesplats - ett argument för att besöka Älta centrum. 

 Stor och central lekplats (som i Tyresö) önskas. 

 Gärna stadskärna - ett torg. 

 Skapa en gågata? 

 Visionsbilden för Nacka strand gillas. 

 Skapa uteserveringar. 

 Bygg en dansbana. 

 Kulturknuten behöver en bättre entré. 

 Parken i Hedvigslund är ett föredöme. 

 Kan tomma lokaler i centrum komma till användning? 

 BVC/Mödravård/Öppna förskolan är bra mötesplatser men kan behöva bättre 

lokaler. 

 Utveckla Strandparken: Lekplats, spontanidrott, sjökontakt, kafé. 

 Skapa en virtuell mötesplats för Älta. 

 Älta centrum måste synliggöras och bli mer tillgängligt. 

 Förbättra skyltning till Älta centrum. 

 Flytta ICA närmare Ältavägen. 

 Bygg ihop (t.ex. spiraltrappa) och utveckla biblioteket och Kulturknuten (förebild är 

Dieselverkstaden i Sickla). 

 Fler platser för spontanidrott och nischsporter (Strandparken och 

Strandparksskolan) 

 Gymmet i Älta centrum går bra - vidareutveckla? 
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 Natur, idrott och friluftsliv är en generator för möten i Älta. 

 Tillgängliggör naturen: Bättre entréer/skapa namn som t.ex. har gjorts i Tyresö 

(Gröna Milen). 

 Förbättra kopplingen mellan Älta och Hellas. 

 Centrumet och ishallen känns som slutna skal. 

 Skapa fler lekplatser för äldre barn/ungdomar/vuxna. 

 

Idrott och friluftsliv 

 Ny idrottshall är högt prioriterad. 

 Plats för fler/nya idrotter. 

 Gärna idrottshall vid Strandparksskolan. 

 Mer plats för spontanidrott - Älta IF bidrar. 

 Vandrarhem ger möjlighet till läger - Använder närhet till Hellas och alla faciliteter i 

Älta. 

 Läger för hockey, handboll, konståkning mm. 

 Älta IF är en integrerande faktor. 

 Innebandy kan beredas mer plats med sporthall. 

 Bowlingbanor nämns som önskemål. 

 Simhall nämns som önskemål. 

 Älta IF:s ambition är att rekrytera ledare från området runt Älta centrum, det är 

lättare om hallen ligger här. 

 Idrottsliga och sociala resultat lika viktiga för Älta IF (handboll). 

 Idé: Belyst gångväg runt Ältasjön. 

 Idé: Märk ut löpslingan/promenadstigen Sju Sjöar. 

 

Handel och service 

 Skapa fler arbetsplatser: kontorshotell, industriby, företagshotell. 

 Önskas fler restauranger. 

 Önskas flera skäl att röra sig över gränsen (Ältavägen) och gå till centrum. 

 Viktigt vid utveckling av centrumområdet att inte tappa de befintliga 36% som 

handlas här. 

 Bättre parkering nära ICA önskas. 

 Bättre kollektivtrafik önskas av vissa, andra menar att den är bra. Finns önskemål 

om direktlinje in till city. 

 Gärna ny service, t ex fler restauranger och småbutiker. 

 Blomsterhandel önskas. 

 Tydlig utvecklingsvision är viktig för att handlare ska vilja och våga satsa här. 

 Tandläkare önskas. 

 Reparatör önskas. 

 Kemtvättar önskas. 

 Mer lättillgängligt centrum för funktionshindrade. 
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 Bättre skyltning - centrumet syns ej. 

 Önskas mer öppenhet och tillgänglighet. 

 Gör något med/åt de tomma lokalerna i centrum. 

 Idé finns att starta second hand-butik. 

 

Kultur 

 Vill vidareutveckla samarbete mellan fritidsgården och Kulturknuten. 

 Saknas koppling mellan biblioteket och Knuten. 

 Replokaler har kommit igång - kan bli bättre. 

 Finns visst samarbete med Stavsborgsskolan - kan bli bättre. 

 Vill skapa fler platser för spontankultur, platser för kultur utomhus. 

 Friluftsscen önskas. 

 Dansbana önskas. 

 Film kan visas för alla åldrar. Älta Bio – finns men kan bli bättre. 

 Musikskolan använder Kulturknuten - kan bli bättre. 

 Stavsborgsskolans profilklasser för dans är här – positivt. 

 Offentlig konst är bra - men det måste finnas ett samband med Älta. 

 Bra exempel konst är lekplatserna vid Vinkelvägen, där finns koppling till Ältas 

historia. 

 Ältaboken är en bra källa. 

 Skapa fler kulturvandringar. 

 Integrera kulturaktiviteter. 

 Kulturen har idag svårt att nå de yngre.   

 

Föräldrar och ungdomar 

 Önskar bättre kommunikationer. 

 Ungdomsbostäder behövs. 

 Bättre gång- och cykelstråk behövs. 

 Studentbostäder nära idrottshallen. 

 Bussar direkt till Södertörns högskola. 

 Älta IF:s barn cyklar mest - fler cykelbanor. 

 Gärna gymnasium i Älta. 

 Bredare bostadsutbud önskas.  

 Idé: Studentbostäder vid Strandparksskolan. 

 Idé: utveckla våtmarken öster om Ältavägen så att den blir mindre av en barriär och 

mer av ett besöksmål. 

 Skolvägar/promenadvägar till t.ex. Stavsborgsskolan kan förbättras/göras tryggare. 

 

Övrigt 

 Visionen är rätt formulerad - känsla av småstad centralt. 
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 Flytta gärna centrum närmare Ältavägen – men undvik att det blir svårare att nå från 

Oxelvägen. 

 Älta kan och vill vara föregångare med många olika former av boende och blandad 

bebyggelse. 

 Idé: lyft fram att det är miljösmart att bo i flerbostadshus. 

 Oro för att nya hyresrätter blir för dyra. 

 Gör något år Strandparksskolan nu. 

 Var tydlig med att det behövs fler invånare. 

 Var tydlig med att det handlar om en förtätning. 

 Bredda bostadsutbud (för att kunna bo i Älta utan gräsmatta/kunna bo kvar vid 

skilsmässa/när barnen flyttat). 

 Lyft fram arkitekturen. 

 Förbättra skyltningen. 

 Förbättra belysning på gångvägar och lekparker. 

 Utveckla/använd Stavsborgsskolan – Ältas enda högstadieskola. 

 Bättre och fler gångvägar. 

 Idé: Boardwalk vid sjön. 

 Idé: "Fiskeläge" vid sjön. 

 Bygg bort det fula - skapa mysigare miljö. 

 

 

 

 

 

 

Per Wilhelmsson 

Projektledare 


