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GUSTAVSBERG 
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Gustavsberg 
4-5 maj 2013 
 

Detta dokument är en summering av Spelet om Gustavsberg som genomfördes den 4-5 maj 2013.  

Syftet var att engagera medborgare i Värmdö kommun att tänka nytt och komma med idéer och förslag 

på hur Gustavsbergs centrum och idrottsparken kan bli mer attraktivt. Förslagen kommer bli en del av 

underlaget i det detaljplanearbete för Gustavsbergs centrum som startar till hösten samt till 

detaljplanearbetet för idrottsparken som fortsätter till hösten. Fler medborgare kommer också att få 

möjlighet att tycka till om förslagen via nätet.  

Deltog som spelare gjorde ett 20-tal boende i Värmdö samt en handfull studenter inriktade på hållbar 

stadsutveckling. Förutom spelarna deltog ett tiotal personer som experter, inspiratörer och 

observatörer.  Experterna var tjänstepersoner från kommunen, inspiratörerna var lokala profiler och 

observatörerna var inbjudna lokalpolitiker som också fick rösta på förslagen. 

Summeringen innehåller en kortfattad beskrivning av processen, de fyra förslag som arbetades fram, de 

50-tal idéer som låg till grund för förslagen, länkar, samt en deltagarlista. 

 

 

Stockholm den 28 maj 2013 

 

Andreas Sidkvist, spelledare Future City Game Sverige 
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Future City Game, så funkar det 

 

Syftet med spelet 

Future City Game är en kreativ idéverkstad utformad som ett spel 

och har tagits fram av British Council för att hitta lösningar på 

utmaningar i urbana områden. Spelet har spelats över 200 gånger i 

70 städer i femton länder i Europa. I Sverige har ett tiotal spel 

genomförts. 

Syftet med Future City Games är att aktörer från olika sektorer, som 

har ett intresse av ett område ska utvecklas, tillsammans ska kunna 

ta fram idéer och utveckla konkreta förslag som förbättrar området. 

Future City Game är ett så kallat seriöst spel där deltagarna lotsas igenom tre 

stadier och 10 steg för att komma fram till innovativa lösningar på utmaningar 

som området står inför. 

Utmaningarna kan vara sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga. 

Lösningarna kan vara alltifrån tjänster, produkter, upplevelser till byggnader.  

Arrangörer och värdar för spelet kan vara en kommun, en myndighet, en 

organisation, ett bostadsbolag eller någon annan aktör som har ett intresse 

av att utveckla ett område. 

 

Om processen 

Future City Game börjar med att de 20-talet inbjudna 

spelarna delas in i fyra lag. Lagen får sedan under två 

dagar "tävla" om att ta fram det bästa förslaget som kan 

göra området för spelet mer attraktivt och förbättra 

livskvalitén för människorna där. En spelledare leder lagen 

genom tre stadier och tio steg som går ut på att låta 

spelarna visionera, idégenerera och slutligen presentera 

sina förslag.  
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Spelet om Gustavsberg i fem bilder 

 

�

�  



maj 2013 Summering, Spelet om Gustavsberg sid 5 av (31)   

Future City Game i samarbete med  

  �
�

 
GUSTAVSBERG 

Spelet om Gustavsberg – Vinnande förslagen 

Under denna rubrik presenteras de fyra förslag som utvecklades av de fyra lagen under spelet. 

Förslagen utvecklades utifrån de idéer som genererades fram tidigare under processen. För att få 

tydliga förslag så ombads spelarna att besvara frågorna, vad, varför, hur, vem, samt beskriva en vanlig 

dag när idén är genomförd. Alltså vad deras förslag går ut på, varför förslaget är viktig och vilka lokala 

utmaningar som det löser, hur det ska genomföras, och vem/vilka som gynnas av förslaget. Till sin hjälp 

hade de en illustratör som de kunde anlita, några av lagen valde också att illustrera sina förslag själva. 

 

 

�  

RUNDA TORGET, GRÖNA LAGET FUTURE CITY MOUNTAIN, GULA LAGET 

LEV OCH BO I ETT AKTIVT GUSTAVSBERG, BLÅ LAGET 
FUTURE CITY GUSTAVSBERG, RÖDA LAGET 
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Runda torget, Gröna lagets förslag 
Lagmedlemmar: Outi, Sara, Karin S, Lennart, Danuta, Sigurd och Hannah  

 

Presentation 
Idag står Gustavsbeg inför flera utmaningar, lokala och globala. Centrumet är idag ett geografiskt 

splittrat område, som består av isolerade öar såsom hamnen, centrumet och idrottsparken. Det upplevs 

som svårorienterat och otryggt. 

Framtidens Gustavsberg ska vara ett tryggt, sammanhållet centrum för och av människor som bor i och 

använder det. Runda torget länkar ihop politiker, idrott, kultur och handel.  

Navet i Gustavsberg ska vara Runda Torget, en mötesplats som kopplar samman de idag utspridda 

områdena. Vi vill skapa infrastruktur för möten, samarbeten och kommunikation mellan medborgare, 

politiker och tjänstemän. 

Gustavsberg ska präglas av rundabordssamtalen som glashuset på torget symboliserar. I Gustavsberg 

räknas varje individ, och delaktighet för alla är möjligt. 

Det här är en stad, ett flexibelt forum som är redo att möta framtiden. Vi vill lyfta fram styrkorna och 

fokusera på hållbarhet ekonomiskt, socialt och ekologiskt.  

Det vi sår nu kommer att växa i framtiden. 
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Varför?  
Varför är idén viktig? Vilka lokala utmaningar löser den? 

 

o Otrygghet i centrum; få vuxna 

o Segregation 

o Bristande delaktighet och lokalt engagemang 

o Få mötesplatser för föreningsliv 

o Isolerade öar av verksamheter 

o Miljömässig ohållbarhet; avfallshantering, energi och matförsörjning 

 

Vad? 
Vad består idén av? Beskriv idén. 

 

1. Runda torget – Navet i Gustavsberg 

o Binder samman verksamheter & människor 

o Trevliga, tydliga och upplysta gång- och cykelvägar till andra verksamheter; 

idrottsområdet, Ösbyträsk, skolan, bussterminalen, bostäder och hamnen. 

o Är en trygg plats där invånare i alla åldrar med olika bakgrund och social tillhörighet 

trivs och gärna vill vara 

På torget finns restauranger, caféer, lokalproducerade delikatesser och småbutiker och många sittytor. 

Torget används som marknads- och mötesplats under hela året. 

o Skapar möjlighet för gemenskap & delaktighet  

Glashuset mitt på torget används av kommunen, föreningar och lokala konstnärer som utställnings- och 

möteslokal. Vid torget ligger mötesplatsen ”Runda bordet” som är en lokal som drivs i kommunens regi 

dit man kan komma och distansarbeta, ha föreningsmöten, möta väljare och hänga och använda datorer 

och tidningar. 

 



maj 2013 Summering, Spelet om Gustavsberg sid 8 av (31)   

Future City Game i samarbete med  

  �
�

 
GUSTAVSBERG 

2. Bostadsområdet – Det goda livet 

o Med utgångspunkt från torget byggs nya bostäder med lokaler i bottenplanet för 

livsmedel, restauranger, friskvårdsaktiviteter, och andra småbutiker för ett levande 

centrum 

o Hållbara energilösningar och kretslopp i avfallshanteringen 

o De boende kan påverka närmiljön 

o Bostäderna ska vara hyres- och bostadsrätter och vara flexibla för att möta framtidens 

behov. T.ex gemensamhetsanläggningar, distansarbete, samägande etc.  

o Det ska finnas möjlighet för urban odling på taket 

 

3. Glashuset 

o Glasväggar ger ett uttryck för transparens 

o Ett stort runt bord finns i mitten som en symbol för det goda samtalet 

o Politiker kan välja att sitta och arbeta där och möta sina väljare naturligt 

o Kommunen kan kommunicera med medborgarna genom utställningar 

o Föreningar har plats för möten och utställningar 

o Barn och ungdomar kan kommunicera och vara delaktiga   

 

4. Ekrarna i navet – en bilfri miljö 

o Tydliga upplysta gång- och cykelvägar till andra verksamheter 

o Idrottsområdet kopplas ihop med centrum och öppnas upp mot samhället genom glasade ytor 

o Vägarna ändrar karaktär allteftersom de möter målet 

o Lånecyklar och sparkcyklar finns att tillgå 

� �
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Vem/vilka gynnas av er idé? 
o Invånare i Värmdö kommun 

o Föreningar & idrottsrörelsen 

o Kommunen & politiker 

o Barn & ungdomar 

o Föräldrar  

 

Beskriv en vanlig dag när idén är genomförd 

Berättelsen, en dag på torget 

Före arbetslivet 
Andreas 9 år går från bussen tillsammans med sina föräldrar då Andreas ser glashuset där hans klass 

har en utställning om naturens kretslopp och säger ”titta vad vi har gjort” och drar in föräldrarna i 

glashuset för att stolt visa vad han och klassen har gjort. 

Vad duktiga ni har varit säger en av föräldrarna, nu går vi och fikar. 

När de sitter och fikar ser de hur folk rör sig på torget och de ser en skolklass som odlar för framtiden i 

en av jordlådorna som finns där. Nu går vi och handlar säger en av föräldrarna ”nej ropar Andreas” jag 

vill åka skateboard och sen vill jag titta på Lisa när hon idrottar. 

Under arbetslivet 
Ullrika 40 år kliver ur bussen och solen gassar “det är 28 grader ute och 18 grader i bussen” vilken 

värmechock tänker hon och tittar efter en plats att dricka något svalkande. Ullrika beställer det hon vill 

ha och sätter sig ner och funderar på vardagen. 

När hon ser att det finns politiker som rör sig i Runda lokalen går hon dit. 

När hon kliver in i lokalen känner hon att hon blir vänligt bemött och hon känner att hon kan ta upp de 

problem som tynger henne och lämna de förslag som hon tänkt på. 

Nu vill hon handla och sen gå till bilen och åka hem. Men nu träffar hon en bekant och sätter sig och 

fikar/samtalar en stund innan hon handlar. 
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Efter arbetslivet 
Sven, Maria och Mirsa är tre pensionärer som spelar boule vid Kyrkparken men känner att dom har fått 

nog för i dag. Klockan börjar närma sig sextiden då Mirsa säger “vi går till cafét och tar en fika”. Bra idé 

säger Sven och undrar vad som finns i glashuset i dag. 

När de kommer till cafét hjälper Maria en rullstolsbunden person att ta sig in i cafét trots att det inte 

behövs för det är så bra ordnat för alla. 

När de sitter och fikar tänker Sven på idrottsparken ”ska vi titta på hockey det börjar snart “ frågar han. 

Det kan vi göra säger Mirsa för nu är det så lätt att komma in och vara där men först vill jag tala med 

den där politikern igen. 

�  

GRÖNA LAGET IN ACTION 
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Future Mountain, Gula lagets förslag 
Lagmedlemmar: Elida, Felicia, Hannes, Simon, Isabelle, (Alfred var med under dag 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad? 
Vad består idén av? Beskriv idén. 

En park med futuristiska saker, en cool lekplats med utomhusgym, klasser som t ex zumba, yoga och 

det ska finnas en motionsbana. Det ska finnas rutschkanor, ett utomhus café en gångbana i hela skogen 

och möjlighet till bergsklättring. Man kan hyra longboard och åka med på en bana som går nedför 

berget. 
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Varför?  
Varför är idén viktig? Vilka lokala utmaningar löser den? 

Kråkberget som det heter idag är tråkigt, fult och 

nedskräpat. Själva namnet Kråkberget får en att 

tänka på kråkor som man förknippar med skräck 

och deprimerande omgivningar. När man kollar på 

bilderna som vi tog av Kråkberget tänker man 

dystra nedlåtande tankar.  

De lokala utmaningar som finns idag är ett tråkigt 

och otryggt centrum dit man inte vågar gå eller 

tycker det är roligt att vara på. Kråkberget är en 

trist plats och därför tycker vi att man borde göra 

berget till en rekreationsplats för alla åldrar att 

vara på. Genom att erbjuda olika aktiviteter kan man locka olika 

åldersgrupper och vi får då ett tryggare samhälle. Man får dessutom röra på sig och det blir mer socialt 

när folk får träffas.  

Future mountain gör Gustavsberg mer trivsamt. Man lär känna nya folk i olika åldrar och det är otroligt 

bra för folkhälsan. Det ska finnas bra belysning så man kan vara här även på kvällarna. 

 

Vem/vilka gynnas av idén? 
Alla i olika åldrar kan komma dit, även folk från 

hela Värmdö och kanske kan det locka dit turister 

som vill komma ut hit och besöka Future Mountain 

– hälsans berg. Vi får in pengar från caféet och 

genom tian som man betalar yogan för. Det går 

även att vara här på vintern och regniga dagar, för 

då flyttar aktiviteterna in i glashuset som finns 

byggt där. 

 

 

KRÅKBERGET IDAG 
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Beskriv en vanlig dag när idén är genomförd 
Efter jobbet eller skolan måste man få slappna av då kan man gå eller åka till Future Mountain. Yogan 

börjar kl halv sex, du har ditt barn med dig och hon eller han leker i lekplatsen. Din tonåriga dotter eller 

son chillar med sina kompisar på ett café som finns där eller sitter på en trapp i solen. Alla som kommer 

dit ska ha något att göra, men man ska också bara kunna sitta och slappna av. Det ska finnas klasser 

med t ex zumba, yoga, dans, som kostar en tia men det går även att köpa årskort, alla ska ha råd. Det 

finns också ett café som har utomhusservering på sommaren.  

För att få några åsikter på vår idé har vi intervjuat sju personer i olika åldersgrupper. Frågorna var: Hur 

ser du på Kråkberget? Vad skulle du tycka om kommunen gör om Kråkberget till ett rekreationsområde, 

skulle du gå dit då?  Har du någon annan idé till oss om Kråkberget?         

Alla vi frågade stödjer våra idéer och skulle kunna tänka sig att besöka Future Mountain – hälsans berg. 

Eftersom kommunens invånare består av en fjärdedel unga tycker vi det är viktigt att skapa en plats där 

ungdomarna trivs och har kul.  

När vårt förslag är genomfört kommer man på Kråkberget se en färgglad klätterställning som det leker 

flera barn i, ungdomar ligger på en gräsplätt och solar och några äldre står och skrattar åt ett skämt 

som någon ungdom precis sa.   

 

 

 

 

 
�

�

�

�
GULA LAGET SPÅNAR 
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Lev och Bo i ett aktivt Gustavsberg, Blå lagets förslag 
Lagmedlemmar: Anna, Maria, Karin, Stina och Alfred, Calle och Johannes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad? 
Vad består idén av? Beskriv idén. 

1. Bostäder integrerade i hela området för att få ett levande område dygnet runt - med funktioner som 

idrott, skola, kultur och samhällsservice.  

Gör området tryggt, attraktivt och tillgängligt för människor i alla åldrar att leva och bo 

2. Öppna upp mot Ösby träsk, integrera naturen och knyt ihop Gustavsbergs olika områden så som 

Ösby och Skogsbo. 

3. Fungerande knutpunkt för pendling och trafik i och till området med nedgrävd parkering från flera 

håll och därmed minskad trafikflaskhals vid Blekängsvägen 
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Varför?  
Varför är idén viktig? Vilka lokala utmaningar löser den? 

o Upplevd otrygghet, inklusive kriminalitet.  

o Gustavsbergs centrum möter hård konkurrens från Gustavsbergs hamn, andra lokala 

köpcentrum i Värmdö samt andra kommuner 

o Dött centrum kvällstid.  

o Ösby träsk och dess natur är avskuret. 

o Behov av att integrera Gustavsbergs olika områden så som centrum, Ösby och Skogsbo.  

o Segregation – ålder, kultur, aktivitet… 

o Inte en plats som skapar möten mellan människor 

o Ful miljö 

o Saknar fungerande och hållbar pendling till arbete (kollektivt, cykel, bil och promenad) 

o Gamla idrottsanläggningar 

o Byggförbud inom en radie av 100 meter, pga amoniakexplotionsrisk 
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Hur? 
Hur ska er idé förverkligas? Vilka resurser behövs för att genomföra idén och vilka resurser behövs för att hålla 
den vid liv?  

o Finansiering kan ske genom försäljning av bostadsrätter och hyresrätter i vacker naturnära miljö 

genom bostadsbyggande på Kvarnbergsskolans tomt. 

o Finansiering sker också genom ekonomiska och hållbara energisystem 1 

o Samarbete mellan kommunen, fastighetsägare och föreningsliv 

 

��������������������������������������������������������������������
1 se Fjällräven center i Örnsköldsvik, ”Bygga ishall” www.swehockey.se�
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Vem/vilka gynnas av idén? 
o ALLA!!! 

o Idrottsföreningar 

o Barn & unga 

o Vuxna 

o Pensionärer 

o Besökare 

o Boende 

o Personer med 

särskilda behov 

o Skolelever

 

Beskriv en vanlig dag när idén är 
genomförd 
En vanlig dag är det liv och rörelse. Barn och ungdomar 

går och cyklar genom vackra alléer till och från sina 

aktiviteter. En pappa går till affären för att handla. De 

många vackra gångstråken skapar bra flöden och är 

integrerat i naturen, bostäderna, idrottshallarna, 

kulturhus och samhällsservicen. Känslan av liv och 

rörelse fortsätter fram på kvällen. Gustavsberg är en 

attraktiv knutpunkt för alla. 

 

Summering 
Vi upplever Gustavsbergs centrum som: 

1. Otryggt, segregerat och oattraktivt 

2. Ösbyträsk och dess natur skärs av, liksom 

Ösby och Skogsbo 

3. Flaskhals för trafik 
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Vi löser detta genom: 

1. Integrera bostäder i hela området för att få ett levande område dygnet runt - med funktioner 

som idrott, skola, kultur och samhällsservice. Göra området tryggt, attraktivt och tillgängligt för 

människor i alla åldrar att leva och bo. 

2. Öppna upp mot Ösby träsk, integrera naturen och knyta ihop Gustavsbergs olika områden  

3. Fungerande knutpunkt för pendling och trafik i och till området med nedgrävd parkering från 

flera håll och därmed minskad trafikflaskhals vid Blekängsvägen 

�

�

�

�  

BLÅ LAGET IDÉUTVECKLAR 
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Future City Gustavsberg, Röda lagets förslag 
Lagmedlemmar: Christina, Carolina, Rickard, Sasja, Bibiana och Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation 
Idén på 20 sekunder 

 

o En upplyst stadsstig genom centrum med lekstationer.  

o En saluhall i Runda Huset som erbjuder närproducerade varor.  

o Ett nytt centrumhus som rymmer parkering för 1500 bilar under mark 

o Ett nytt boende för alla, inklusive seniorer och studenter på 100 000 kvm. 

o Ett öppet centrum med en piazza och stora trappor som förstärker och förlänger dalen 

Så skapar vi ett Future City Gustavsberg – en mötesplats där man vill dröja sig kvar. 
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Vad?  
Vad består idén av? Beskriv idén. 

Följ med på vår vandring! 

Vi börjar vår promenad gåendes på en upplyst stadsstig som slingrar sig genom ett tryggt och öppet 

centrum. Barnen skuttar ivrigt fram mellan olika interaktiva lekplatser utmaningar. Vi föräldrar är 

tacksamma för att lekplatserna är så inspirerande och lockar till fri lek. Vi har följt stadsstigen ”Stad i 

parken” från hamnen via den välbesökta saluhallen i Runda Huset. Där stannade vi för lunch och har 

med oss närproducerade delikatesser som vi köpt. Vi njöt av att sitta vid uteserveringen vid saluhallen, 

utsikt mot vattendraget som nu sträcker sig in mot dalen och centrum.  

Centrumbyggnaden är borta och ersatt av en mindre centrumhus. Om vi hade kommit med bil hade vi 

lätt hittat parkering eftersom det nu finns en rymlig parkering under mark. Nu finns istället en öppen 

piazza med trappor som bjuder in till en paus. Vi dröjer oss kvar.  

Här ser vi skolungdomarna hänga med varandra, en 5-åring äter glass med sin mormor och paret som 

väntar på bussen in till city. Mormor bor i ett av de nybyggda flervåningshusen som står på den 

ombyggda parkeringsplatsen. Husen är organiskt formade, byggda i gult tegel och erbjuder boende för 

seniorer, studenter och andra. I moderna flervåningshus njuter dem av utsikten ner mot viken och 

vattnet som förstärker känslan av en skärgårdsnära bruksort.   
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Varför?  
Varför är idén viktig? Vilka lokala utmaningar löser den? 

Vi åstadkommer ett öppet, tryggt och 

välkomnade centrum för människor i 

alla åldrar. En plats som erbjuder lek 

och aktivitet, möjlighet att äta en bit 

mat, sitta i solen med en kaffe samt 

köpa med sig närproducerade varor 

från saluhallen. En plats där man vill 

stanna kvar.  

Vi har byggt bort den befintliga 

kommersiella och oinspirerande 

handeln och ersatt det med en 

modern och attraktiv saluhall i Runda 

Huset samt en ny mindre byggnad i två våningar vid piazzan som 

erbjuder möjlighet till nytt affärsutbud. Vi bekostar att köpa loss centrumbyggnaden och riva den, 

genom att sälja byggrätter till flervåningshus på den nuvarande parkeringen. De otrygga och ödsliga 

områdena i centrum är ersatta av en upplyst stadsstig med lekstationer och en öppen välkomnande 

piazza. 

Hur? 
Hur ska er idé förverkligas? Vilka resurser behövs för att genomföra idén och vilka resurser behövs för att hålla 
den vid liv?  

De flesta befintliga byggnader i centrum får stå 

kvar, förutom centrumhuset. Finansieringen av att 

möjliggöra stadsstig och piazza sker genom 

försäljning av byggrätter som är möjligt tack vare 

att nuvarande parkering flyttas under mark. 

Ett ny kommersiell centrumhandeln på två 

våningar byggs vid piazzan. Under mark finns 

parkering i två våningar som ger plats för 1500st 

bilar. Runda huset byggs om till saluhall vilket 

möjliggörs med nya underjordiska ytor för kylrum 

och förråd. Vi bygger inte bort möjligheten att få 

ett genomgående vattendrag med slussar från 
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Ösby Träsk till hamnen.   

Vem/vilka gynnas av idén? 
Alla innevånare på Värmdö gynnas av skapandet av ett Future City Gustavsberg. 

Centrum tilltalar alla åldrar med möjlighet för lek, aktivitet och boende. En mötesplats mellan 

generationer i nybyggda flervåningshus med fantastisk utsikt över dalen o hamnen, för alla boende, 

som består av både familjer, seniorer och studenter. 

Näringsidkare ges möjlighet till handel i nybyggda lokaler. Föräldrar har möjlighet att umgås medan 

barnen leker i en trygg och stimulerande lekmiljö.    

Tack vare den attraktiva saluhallen lockas besökare fortsätta sitt Gustavsbergsbesök från hamnen till 

centrum där de möts av stadsstigens möjligheter till lek.

Beskriv en vanlig dag när idén är genomförd 
Vi börjar stadsstigens promenad från hamnen och stannar till i Saluhallen för en lunch med 

lokalproducerade delikatesser. Vi köper med oss honung och äppelmust för att njuta av till kvällen.  

Vi går vidare längs vattnet in mot centrum 

där vi möter en nybyggd centrumhandel. 

Om vi kört bil hade vi lätt hittat parkering i 

den underjordiska parkeringen under det 

nybyggda centrumhuset. I 

eftermiddagssolen sätter vi oss på 

trapporna vid piazzan och dröjer oss kvar 

med en glass. Barnen är ivriga att fortsätta 

stadsstigen som slingrar sig förbi de 

nybyggda organiskt formade 

flervåningshusen i gult tegel. Barnen 

skuttar mellan de olika stationerna och vi 

föräldrar är tacksamma för att centrum är 

en sådan öppen och trygg plats. Stigen 

leder oss runt i ”Stad i Parken” området 

och vi leds lätt både till simhall, ishall, sporthall och den fina nybyggda tennishallen.  

Nöjda med dagen tar vi bussen hem från den smidiga och lättillgängliga bussterminalen. 
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RÖDA LAGET DISKUTERAR 
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Lokala utmaningar 

Nedan listas de utmaningar som lagen identifierade och som sedan låg till grund för de idéer som 

genererades.   
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Lagens idéer 

På kommande sidor presenteras de 50-talet idéer som låg till grund för de fyra förslag som utvecklades 

under spelet. Idéerna genererades fram utifrån de globala och lokala utmaningar som lagen identifierat 

tidigare i processen. 

 

 

�  
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Gröna lagets idéer, utvecklades vidare till Runda torget 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsrelaterade idéer 
Teater och bioscen uppgraderad. Kopplat ihop med resten. Attraktivt för alla! (man slipper åka till stan för sånt) 
Idrottsfestival, uppmuntra eldsjälar visa upp kompetensutveckling där 
föreningar får möjligheten att årligen visa upp sin verksamhet och sina 
sponsorer en gång på vintern för 
vintersport och en gång på sommaren för sommarsport 

Elevdrivet centrum för: 
� Teknik 

� konst idrott 

� För att visa upp belysa, höja 
kvaliteten i skolan i Värmdö 

Gungpark för barn och vuxna, tema Gustavsbergs historia 

� i form av toalettstolar 
� lisa larsson figurer 
� kaffekopp 

Sparkcyklar 

Klättervägg 

� klätterträd 

Äventyrsbana vid kyrkan 
Idrottsfestival  

� parad 

� karneval 

Öppna uppvisningar 
Linbana - kopplar olika områden 

�

Samhällsrelaterade idéer 

Se till att det blir - lättorienterat; välskyltat, 

välbelyst 

� träspångar att gå på, glasfasader på 

idrottshall mm. för att skapa delaktighet, 

trygghet.  

Alternativa sätt att transporteras i Gustavsberg = 

Navet + hamnen, Mölnvik Värmdö Marknad 

� Linbana 

� Spårtrafik 

� sparkcykel /cykel att låna 

Runda torget, med gungpark för alla åldrar 

�

Ekonomiska idéer 

Lokal marknad 

Satsa på restauranger / caféer med    lokalt 

utbud 

Miljörelaterade idéer 
Återvinning / hållbara lösningar framförallt för nybygge. Solceller på tak. Matavfallshantering. Modern torrdassalternativ till vattentoalett. 
Rusta upp Återvinningscentralen.  
Satsa på bilfritt centrum 
Stadsodling "omställningsodling" Biodling på tak.  �
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Gula lagets idéer, utvecklades till Future Mountain 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kultur- och fritidsrelaterade idéer 
Mer fritidsaktiviteter för äldre (ca 14-17 år) som t ex gymnastik. 
Bygg futuristiska lekplatser 

 

�

Samhällsrelaterade idéer 

Bostäder 

o Bygg fler bostäder med låg 

hyra 
o Satsa på passivhus 

Vårdcentral/sjukhus 

o Placera det i centrum på 

Bagarvägen 

Ekonomiska idéer 

Satsa på fler sommarjobb för yngre 

(från 13 år) 

Locka fler klädbutiker, spelbutiker 

och matbutiker till centrum 

 

Miljörelaterade idéer 
Anlägg fler rekreationsområden, motionsspår, parker och lekplatser.  
Utveckla stuprörsgeneratorer som genererar el när vattnet 
flödar. 

Satsa på en ordentlig 
återvinningsstation 
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Blå lagets idéer, utvecklades till Lev och Bo i ett aktivt Gustavsberg 

 

 

 

 

 

 

 

�  

Samhällsrelaterade idéer 
Belysning, Skyltar + gångstråk i artistiska och spännande former 

Enskilda och flerbostadshus på taken 

Flertalet bostäder inlemmade i hela området som små enheter. Större bostadskomplex med djupa terrasser på valda ställen 

Låg bebyggelse i mitten. Större enheter runtom 

Torg och gränder i småskaliga former. Trapp- och hisshus i sköna färger springer fram ur huskomplexens fasader och skapar avbrott med plats för piazzor och nischer.  

o Skapa Flöden --> Följ ljusmarkeringen eller färgslingan 
o Tillgänglighet 
o Trivsel 
o 24 timmar liv 
o Möjligheterna till kollektivt ansvar ökar o Accentuerat mål för idrotten 
o Idrottsgymnasium 
o flytta ner Kvarnbergsskolan �

Skulpturslinga visar vägen. Mer utrymme för offentligt skapande. 

Bussterminal ändras,  
o alternativ Blekängsvägen 
o ligger kvar 
o med trädallé 
o inglasad 
 

Integration 
o Industri Hantverk o Garage under Bostadhus. Se skiss.  
o Bostadshus kan byggas runtom och integreras i sporthallarnas stela fasader. o Sportplatser på taken av större byggnader och över P-garage. �

Ekonomiska idéer 

500-1200 bostäder samt företag finansierar 

omdaningen. Kommunalt bolag säljer och hyr ut. 

 

Miljörelaterade idéer 

Dagvattendammar med grodor och fiskar, fågelöar, 

broar. Bersåer intill. 

Porlande småvatten utifrån flera nivåer, gärna 

kopplade till vind och regn. Allt länkat till ett aktivt 

vattensystem försörjande flertalet gröna oaser. 

Mikroparker- det absolut lilla och nära visar sitt 

ansikte. 

Småträdgårdar bland husen, också på taken. Detta 

skapar trivsel. Odla kryddor och grönt. 

Solfångare, regnvattensamling till grönt under tak. 

Överglasning av olika offentliga rum- vi har kallt 

väder 8 månader. 

Gråvatten separeras ut och göder växter i 

växthus/uterum. 

Grön kil mot Ösbyträsk. 

Kultur- och fritidsrelaterade idéer 
Inglasade offentliga rum för ökade möjligheter till samvaro + aktiviteter 

Torget integrerat med ett forum med öppningsbart tak 
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Röda lagets idéer, utvecklades till Future City Gustavsberg 

 

 

 

 

Samhällsrelaterade idéer 
Bort med befintliga kommersiella 
centrumbyggnaden. In med saluhallen istället 
Otrygga gömda områden � Stadsstig med lekstation och barnvänligare miljö. Upplysta, interaktiva lekutmaningar som slingrar sig 
genom området 

Ödsligt - Piazza 

Bort med parkeringen in med bostäder som liknar organiska fyrar 

Boende, vårdboende densitet!!! x 10. 
Gustavsberg gult tegel. Organiskt formade 
flervåningshus i gult tegel. 

Ny skola, ersätter Kvarnbergsskolan 
Lokala hänget - Gustavsbergsbornas Piazza, vardagsrum, fontän levande paus. 
Gustavsbergarnas centrum där man ska vilja vara. Där Gustavsbergarna möts. Knutpunkt.  
Riv centrumbyggnaden! Plats kvar:  
o Närbutik 
o Pressbyrå 
o Landstingshus 
o Samhällsservice 
o utbildning (skola) 

 
Stadsstig - upplyst interaktiva lekutmaningar som slingrar sig genom området. 

Ekonomiska idéer 

Led trafik genom Kvarnberget 

 

Miljörelaterade idéer 

"Häng"-centrum, titta på folk, 

trappsteg, vatten. Offentligt 

"nav" i centrum för alla 

Viken till Rondellen 

�

Kultur- och fritidsrelaterade 
idéer 

Möte folkets salong, väntrum 
för resenärer. 
Nytt skyltsystem: Guida till 
sevärdheter med skyltar i 
samarbete med 
hembygdsförening.  
Sport - På tennishallen, 
gräsplaner på taken. 
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Vill du veta mer? 

Nedan finns länkar till mer information om spelet, resultat från andra spel, bilder från spelet om Gustavsberg 
plus lite annat smått och gott. 

 

Värmdö kommuns hemsida 
 Vinnande förslagen presenterade på Värmdö kommuns hemsida 

 

Bilder 
Här finns bilder från spelet 

 

Mer om Future City Game och resultat från andra spel 
 Senaste nytt om Future City Game i Sverige - facebook.com/FCG.Sverige  

 Officiella hemsidan för Future City Game - http://www.futurecitygame.se 

 British Councils sida om spelet - britishcouncil.org/urban_co-design_tools/future_city_game  

 Presentation om Future City Game - http://prezi.com/introduktion-till-future-city-game 

 

 

Kontakta oss 
Andreas Sidkvist, spelledare Future City Game, andreas@futurecitygame.se, 070 756 63 03 

Tove Sandström, projektassistent Värmdö kommun, tove.sandstrom@varmdo.se, 073 988 87 02 

 

  

https://www2.varmdo.se/Resource.phx/pubman/templates/372.htx?id=13566
Andreas Sidkvist 


Andreas Sidkvist 
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https://plus.google.com/photos/110844760111673156183/albums/5876284717092051009
http://www.facebook.com/FCG.Sverige
http://www.futurecitygame.se/
http://creativecities.britishcouncil.org/urban_co-design_tools/future_city_game
http://prezi.com/ead-0bi_aa1d/introduktion-till-future-city-game-spelet-om-staden/
mailto:andreas@futurecitygame.se
mailto:tove.sandstrom@varmdo.se


maj 2013 Summering, Spelet om Gustavsberg sid 31 av (31)   

Future City Game i samarbete med  

  !
!

 
GUSTAVSBERG 

Deltagarlista 
Nedan listas de spelare och övriga deltagare som deltog.  

 

Nr Namn Sysselsättning Ålder Lag/Roll
1 Johannes Björkman Kaospilotstudent 27 Blå
2 Anna Karlsson Marknadsförare, konstnär 33 Blå
3 Maria Olsson Jurist 36 Blå
4 Karin Ekelund Malmros Projektledare 39 Blå
5 Stina och Alfred Juhlin VD och designer 44+11 Blå
6 Calle Ring Arkitekt 66 Blå
7 Sigurd Bjerre Kaospilotstudent 24 Grön
8 Hannah Werling Student 29 Grön
9 Outi Kilkki Geovetare 33 Grön
10 Sara Böhlmark Egen företagare 39 Grön
11 Karin Schulz Det naturliga steget 45 Grön
12 Lennart Qvarfordt Politiker o föreningsaktiv 52 Grön
13 Danuta Bäckman Konstnär 59 Grön
14 Elida Strömberg Elev 13 Gul
15 Felicia Johansson Elev 13 Gul
16 Hannes Taube Elev 13 Gul
17 Simon Ax Riise Elev 13 Gul
18 Isabella Kenne Elev 14 Gul
19 Andrea Aasholm Kaospilotstudent 22 Röd
20 Bibiana Acosta Student 29 Röd
21 Christina Unger Lithner Forskare 39 Röd
22 Sasja Sonnesjö Jobbagent 39 Röd
23 Carolina Sölvelid HR, Kronofogden 45 Röd
24 Rickard Willebrand Arkitekt 58 Röd

Övriga deltagare
1 Andreas Sidkvist Processledare Spelledare
2 Jan Bergman Centrumutvecklare Spelledarassist.
3 Lena Gullmert Kulturchef Expert
4 Moa Öhman Projektledare / Tjänsteperson Expert
5 Tove Sandström Projektassistent / Tjänsteperson Expert
6 Marlene Wåhlstedt Ungdomssamordnare / Tjänsteperson Expert
7 Megha Huber Miljösamordnare / Tjänsteperson Expert
8 Kajsa Balkfors Cirkus Cirkör Lokal Expert
9 Magnus Andersson Värmdö kulturskola Lokal Expert
10 Birgit Wahrenberg Journalist Värmdöjournalen
11 Monica Petterson Kommunstyrelseordförande Observatör
12 Malin Åberg Aas Kommunalråd Observatör
13 Mikael Lindström Led. Gustavsbergsutskottet Observatör
14 Annika Andersson Oppositionsråd Observatör
15 Jan Landqvist Adj Gustavsbergsutksottet Observatör
16 Mats Skoglund Ers. Gustavsbergsutskottet Observatör




