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Bakgrund
Brickebacken är beläget cirka 4 kilometer från 
Örebro centrum. Bostadsområdet byggdes 
mellan 1969-1973, och har sedan dess i stort sett 
inte förändrats. Med grund i Örebro kommuns 
översiktsplan från 2018 och Övergripande 
strategier och budget 2018 har ett behov av att se 
över och ta ett helhetsgrepp kring området med 
omnejd fastställts, vilket resulterat i ett beslut om 
att ta fram ett planprogram för området.

Arbetet med att ta fram planprogrammet 
initierades under 2018. Ett mål för 
planprogramsarbetet är att samråda med 
fastighetsägare, boende i närområdet och 
andra aktörer utöver det plan- och bygglags-
reglerade samrådet. I arbetet med att ta fram 
ett samrådsförslag genomförde kommunen 
ett antal fördialoger för att tidigt få en bild av 
boende och aktörers synpunkter på området, 
idag och i framtiden. För att bidra med 
ytterligare dimensioner på samhällsplaneringen 
genomfördes särskilda dialoginsatser för att 
inhämta flickor och pojkars åsikter, i avsikt att 
utöka dessa målgruppers intresse och plats i det 
demokratiska rummet. Därmed låg fokus på 
barn och unga i val av metoder för dialogarbetet. 

Övergripande syfte 
Syftet med fördialogerna är att informera 
kring framtagandet av ett nytt planprogram för 
Brickebackenområdet och ge allmänheten chansen 
att uttrycka sina tankar kring Brickebackens 
framtid i ett tidigt stadie. Att definiera hur berörda 
vill att Brickebacken ska utvecklas är ett sätt att 
bredda kommunens beslutsunderlag. Av den 
anledningen genomfördes under sommaren och 
hösten 2018 dialoger med de boende i området. 
Detta dokument är en sammanställning av 
informationen som framkom i dialogerna. I det 
avslutande avsnittet redovisas samtliga skriftligt 
inkomna synpunkter och svar.

Resultatet kommer att användas som underlag 
och inspiration till det fortsatta planeringsarbetet 
med planprogrammet för Brickebackenområdet.

Genomförda dialoger
De dialoger som genomförts och redovisas i 
dokumentet är:

• Digital dialog via det digitala dialog- och 
kartverktyget Cityplanner, som ägde rum 23 
maj- 5 augusti 2018

• Dialog på evenemanget Brickebackens dag 
den 29 september 2018

• Casedagar med universitetsstudenter den 4 
april 2018, och den 21 november 2018

Inledning



Digital dialog via 
dialogverktyget 
Cityplanner
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Upplägg och omfattning
Sommaren 2018 (23 maj- 5 augusti) genomfördes 
en digital dialog med de boende i Brickebacken 
via ett webbformulär i det digitala verktyget 
Cityplanner. De boende fick möjlighet att svara på 
ett antal frågor kopplade till Brickebacken. 

Kontaktkort med länk till ett webbformulär 
delads ut i Brickebackens områdesgrupp samt på 
fritidsklubben. Det var första gången Cityplanner 
testades som verktyg i kommunen. Eftersom 
verktygets kapacitet inte var säkrad gjordes ingen 
stor marknadsföringsinsats kring dialogen.  

I detta dokument finns en sammanställning och 
analys av de inkomna svaren. Svaren används 
som bakgrundsinformation och underlag i 
arbetet med planprogrammet. 

Samtliga svar och synpunkter finns samman-
ställda i slutet av dokumentet.

Frågor i webbformuläret

1. Ålder

2. Jag identifierar mig som…

3. Vad har du för relation till Brickebacken?

4. Varför bor du i Brickebacken?

5. Varför gillar du Brickebacken? Vad är 
områdets fördelar?

6. Vad tycker du är mindre bra med 
Brickebacken? 

7. Vilken är din favoritplats?

8. Varför är det din favoritplats?

9. Vad brukar du göra här?

10. Vad skulle du vilja göra här?

11. Varför är det en otrygg plats? 

12. Hur kan platsen förbättras? 

13. Vad skulle få dig att använda cykel eller buss 
i större utsträckning?

14. Vad skulle du vilja fanns i Brickebacken 
som inte finns idag? 

15. Har du förslag på hur Brickebacken kan 
integreras bättre med omkringliggande 
stadsdelar?

16. Vad tror du skulle kunna få människor 
som bor i Örebro att oftare besöka 
Brickebacken?

17. Hur ofta besöker du Brickebackens 
centrum?

18. Anledning till besöket

19. Vad tror du skulle kunna få fler människor 
att oftare besöka Brickebackens centrum?

20. Har du några fler synpunkter eller 
önskemål?

21. Tycker du att det här är ett bra sätt att samla 
in synpunkter på? 

Digital dialog via dialogverktyget  
Cityplanner

orebro.se/brickebacken-tycktill

Tyck till om Brickebackens framtid.
Planprogram för stadsdelsplanering på gång  
Det handlar om hur området kan utvecklas.  
Dina synpunkter är viktiga!

Frågor? Servicecenter, 019-21 10 00

SVARA PÅ:  
orebro.se/brickebacken-tycktill

Kontaktkort till webbformuläret.
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Antal svarande och 
bakgrundsinformation (frågorna 
1-4)

30 personer svarade på frågorna i 
webbenkäten.

Könsfördelningen var jämn, 14 kvinnor 
och 16 män deltog. 

Målgruppen i webbenkäten var unga och 
ca ¾ (tre fjärdedelar) av de som svarade 
var under 26 år. 

Diagram som visar åldersfördelningen på de 
medverkande i dialogen.

Utsnitt från det digitala dialogverktyget Cityplanner.
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24
7

5

4
1 1

Relation till Brickebacken (en person 
kan ha valt fler alternativ)

Bor här Går i skolan här
Arbetar här Bor i närliggande stadsdel
Ingen relation alls Har ofta ärenden hit

16

65

5

5

4
3 1

Varför bor du i Brickebacken? (en 
person kan ha valt fler alternativ)

Ej självvalt När till natur
Nära till affär Bad
Förskola, skola Jag bor inte i Brickebacken
Annat Lätt att få tag i bostad i området

Diagrammet visar att majoriteten av de medverkande bor i Brickebacken.

Diagrammet visar att anledningen till att de medverkande bor i Brickebacken varierar.

Nära till natur
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I detta avsnitt redovisas de svar som inkom i 
dialogen uppdelade i fem kategorier: Generellt 
om området, Platser i Brickebacken, Kopplingar, 
Centrum och Övrigt. Då flera personer har 
svarat på liknande sätt har svaren sammanfattats 
i punkter, och inte som citat. Därför ges endast 
en kort sammanfattning av svaren i detta kapitel. 
Ett par citat har valts ut som exempel på svar 
som inkom, för att ge en mer detaljerad bild av 
synpunkterna. 

Generellt om området (5-6)
5. Varför gillar du Brickebacken?  
Vad är områdets fördelar? 

• Nära till stan

• Närheten till skog/natur/fina grönytor

• Parker för barn

• Stor tillgång till vårdcentral, affärer, 
tandläkare, fritidsgård, skolor/dagis, gym 
och bad

• Allting ligger nära, på gångavstånd, inte 
utspritt

• Bra struktur på gatorna vilket gör det lätt att 
orientera sig

• Engagemang bland de som arbetar i 
området

• Aktiviteter för alla åldrar, Saxons park, 
fotbollsplanerna och Trädet finns för alla

• Litet så man känner varandra

• Uppväxt här/bott här hela livet

Många av de boende lyfter Brickebackens närhet 
till skogen och naturen som något positivt, men 
också att det finns fina grönytor och parker för 
barnen att leka i. Samtidigt är det fler som nämner 
att Brickebacken ändå är beläget nära resten av 
Örebro och dess centrum. 

COMMENT Nära till naturen, bra förbindelser till stan 
och nära universitetet.

Några av de boende lyfter fram att gemenskapen 
i området är en styrka och att alla känner alla. Det 
upplevs även finnas ett stort engagemang bland 
de som arbetar i Brickebacken. 

COMMENT Fina grönytor, lagom stort - nära till det 
mesta. Härliga människor som bor här och 
mycket engagemang bland de som arbetar här.

I Brickebacken upplever de boende att utbudet 
av aktiviteter är bra, lik som medborgarservice 
som vårdcentral, tandläkare, affär, fritidsgård, 
skola, bad och gym. Allt ligger samlat och på 
gångavstånd, närheten för de boende är en 
styrka i dagens centrum. Området som helhet 
är lätt att orientera sig i. Några upplever att det 
finns aktiviteter och umgängesytor för alla i 
Brickebacken. 

COMMENT Det som jag gillar med Brickebacken är 
att det finns saker att göra för alla åldrar. För 
ungdomar finns det alltid aktiviteter att vara med 
på. För de yngre finns det alltid Saxonparken 
att gå till. Områdets fördelar är att allting ligger 
nära. Till de flesta saker som affär gym mm så är 
det gå avstånd. 

6. Vad tycker du är mindre bra med                  
Brickebacken? 

• För lite affärer i centrum

• Ett större, finare bad med rutschkanor

• Eftersatt centrumbyggnad som ska vara 
ansiktet utåt, upplevs mörkt och otryggt, 
måste satsas på centrum men behålla de 
servicefunktioner som finns

• Ingen bra livsmedelsaffär, ingen post eller 
bank, saknar apotek, bättre sportmöjligheter 

Resultat
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t. ex. paddeltennis som skulle göra att 
många åkte hit för att sporta 

• McDonalds i närheten

• Skadegörelse i området

• Saxons väg ner till Norra bro är otrygg, 
dåligt upplyst och mycket skog runtomkring 

• Höghusen upplevs som otrygga med 
skumma människor

• Finns vissa personer som står och pundar i 
centrum, och även öppen narkotikahandel

• Skottlossning, samt kriminalitet 

• Respektlösa barn, ungdomar som vill bråka 
på andra sidan förbi tandvården

• För få bostäder, fler bostäder kan få fler 
familjer att flytta hit

• Badplatsen (plaskis) används ej så mycket, 
skulle kunna tas bort till förmån för ett 
utebad för fler

• En del gårdar behöver förnyas

• Byggnationer på vägar

• För få lekplatser

• För få platser för boende som vill vara ute, 
exempelvis fler parkbänkar

• Dåliga fotbollsplaner

• Saknar plats för äldre att mötas

• Centralare läge för Trädet och bättre 
placering av familjehemmet

• Dåligt med aktiviteter 

• Politikens frånvaro

Boenden lyfter upp att det inte finns tillräckligt 
många affärer i centrum för att det ska täcka 
behoven och locka andra människor till området. 
De lyfter också att centrum är eftersatt och 
nedgånget med flera otrygga, mörka platser. 
Flera tycker även att badet är för litet och tråkigt 
i dagsläget.

 

COMMENT Det är för lite affärer i centrum och ett större 
bad skulle uppskattas.

Många boende lyfter upp frågan om otrygga 
platser och miljöer i Brickebacken. Områden som 
lyfts fram är Saxons väg till Norra Bro, området 
kring höghusen och andra sidan av centrum 
förbi folktandvården. Det lyfts fram att det är 
mycket skadegörelse i området, att personer 
öppet handlar med narkotika och även att annan 
kriminalitet förekommer.  

COMMENT Saxonvägen ner till Norra bro är läskig. för 
smal väg i en för stor skog, känns inte alls tryggt 
att gå där i mörker. Vägen har även en dålig 
belysning...

De boende i Brickebacken skriver att fler miljöer 
i området behöver göras om och rustas upp. 
Det som nämns är gårdarna mellan husen, 
badplatsen/plaskis som inte används så mycket 
och fotbollsplanerna som inte underhålls 
ordentligt. Det nämns även att det finns för få 
lekplatser och platser för boenden att umgås på 
exempelvis bänkar och bord. Någon nämner att 
det är för mycket byggnation på vägar och en 
annan lyfter fram att det finns för få bostäder för 
att fler ska kunna flytta till området. 

COMMENT Eftersatt centrumbyggnader - slitet och inte så 
trevligt. Tråkigt att Brickebackens ”ansikte utåt” 
ser ut som det gör, mörkt och upplevs otryggt stora 
delar av året. Ett nytt bad i centrum och satsning 
på Brickebackens skola och centrumanläggningen 
är så viktigt för området. Viktigt att det finns 
kvar service i centrum också, t ex livsmedelsaffär, 
möjlighet att köpa busskort, hämta paket etc.

Några av de svarande anser att det inte finns 
tillräckligt med aktivitet för äldre personer i 
området. En del uppger att det generellt är för lite 
aktiviteter i området. Läget för familjehemmet 
och Trädet anses ha dåliga placeringar och bör 
istället vara en större del av centrum. 

COMMENT Det som inte är bra är att min önskan 
är att Café Brickan, Föreningen Trädet 
inte syns från centrum (Föreningen Trädet 
fungerar som fritidsgård kvällstid och 
Fritidsverksamhet för 10-12 åringar em- tid, 
helger har de familjearrangemang som riktar 
sig till barnfamiljer). Det skulle vara super 
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om Föreningen ligger mer synligt i centrum och 
eftersom de har långa öppettider så kanske allt 
dåligt som händer i centrum dag o kvällstid inte 
sker.  ex droghandel, bråk o stök.

En boende framhåller att det är fler som har sagt 
att politikens frånvaro från området får dem att 
uppleva sig som ett bortglömt område. 

Platser i Brickebacken (7-13)
Kartan på följande sida visar hur de boende 
placerade ut olika taggar till sina svar, knutna till 
olika platser, i frågeformuläret. Det finns en brist 
i programvaran att inte kunna se vilket svar som 
hör till vilken plats.  Men det går att utläsa i en 
del textsvar vilken plats de valt och i kombination 
med kartan så går det att urskilja ungefärlig plats. 

Frågorna som är geotaggade är:

• Vilken är din favoritplats?  
-  Vad brukar du göra här? 
-  Vad skulle du vilja göra här? 
-  Varför är det en otrygg plats? 
-  Hur kan platsen förbättras? 

• Vad skulle du vilja fanns i Brickebacken 
som inte finns idag?

7. Vilken är din favoritplats? 

Tyvärr kunde programvaran inte koppla ihop 
markering på kartan och svaret på frågan. 

8. Varför är det din favoritplats?

• Trädet ligger där, fint sälle att vara på, 
mycket aktiviteter och även läxhjälp

• Där är jag oftast

• Centrum är en viktig mötesplats där folk rör 
sig, Saxons park är även en sådan plats

• Jag bor där

• Bor i närheten, men man ser också alltid 
människor och barn, känns vardagligt och 
det finns en basketplan

• Bodde där innan, rent och fint

• Min favoritplats är Björkrisvägen xx det är 
lugnt och grannarna är otroligt trevliga och 
snälla

• Centrum är min favoritplats för att man 
hittar alla sina kompisar och nya vänner och 
så

• Kan köpa grejor och träffa kompisar

• Det är en bra skola, med tre fotbollsplaner

• Trevlig lekpark för barnfamiljer, grillplats, 
stor gräsyta

9. Vad brukar du göra här?

• Vara med vänner

• Få läxhjälp

• Vara med familjen

• Hänga i centrum

• Spela fotboll

• Grilla och fika

 

10. Vad skulle du vilja göra här? 

• Fler aktiviteter för barn över 13 år

• Bara vara i parken som är nygjord

• Renovera gårdarna som på andra ställen

• Spela fotboll och vara med vänner

11. Var tycker du det finns otrygga platser 
i området? Varför är det en otrygg plats?

På frågan om varför platsen de svarande valt är 
otrygg skilde sig svaren något. Vissa tyckte inte 
att den plats de valt var otrygg. Dessa punkter 
inkom på frågan: 

• Matöppet

• Mörka platser där inte vuxna rör sig

• Droger, våld och vandalism

• Inte otryggt med den tomma gräsytan bör 
användas

• Saxons väg är mörk och otrygg
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De gula markeringarna på kartan visar platserna som de 
medverkande pekade ut och kommenterade i dialogverktyget. 
Den vita streckade linjen visar ungefärlig omfattning av 
planområde. 
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• Kriminalitet

• Björkrisvägen och Enrisvägen är jobbiga för 
det händer mycket där

• Vid höghusen, gatan ifrån höghusen och till 
centrum samt gluggen som man går i vid 
folktandvården

• Ungdomar som samlas och skriker

• Det finns vilda djur

12. Hur kan platsen förbättras?

Gällande hur de olika platserna som boende 
fick sätt ut på kartan kan förbättras inkom några 
konkreta förslag:

• Verksamheter som är öppna kvälls- och 
nattid samt har helgöppet

• Mer belysning och ombyggnation av 
centrum

• Lokalpolis och mer kontroller samt 
kameraövervakning 

• Närvarande politiker

• Bygga nytt som lockar fler människor dit

• Utöka busslinjen till Norra Bro

• Ta bort bänkar längs vägen då det blir 
samlingsplatser för människor som inte 
beter sig

• Ta bort buskarna mot pizzerian

• Ta bort muren

• Fixa gräs och hål i fotbollsplanerna

13. Vad skulle du vilja fanns i   
Brickebacken som inte finns idag?

När boende fick lyfta fram vad de skulle vilja 
fanns i Brickebacken kom några konkreta förslag 
in och några större, innovativa förslag in. De 
konkreta förslagen rör sig mycket kring fler 
bänkar, samlingsplatser och parker att umgås 
i. Det handlar också om bättre matbutik, nyare 
bad, fler affärer, medborgarservice och apotek 
i anslutning till vårdcentral. Många lyfter även 
att ungdomsverksamheten behöver utökas i 
området samt att badet behöver förbättras. De 

större förslagen som inkom var att tillskapa 
en samlingsplats likt Tegelbruket, skatepark, 
karuseller och badplats i det närliggande brottet. 

COMMENT Ett nytt bad med liten attraktion, t ex enkel 
rutschkana (typ Ekbacksbadet i Arboga eller 
badet i Lindesberg). Det skulle betyda mycket för 
området att fler skulle nyttja badet och med någon 
liten attraktion utöver en bassäng skulle nog fler 
familjer välja Brickebackens bad till exempel 
framför att åka till Kumla eller Hallsberg. 
Viktigt att badet ligger i själva centrum.

Kopplingar (14-16)
14. Vad skulle få dig att använda cykel    
eller buss i större utsträckning?

Många av de svarande uppger att de redan åker 
buss eller cykel i dagsläget. De som inte åker buss 
eller cyklar i dagsläget vill ha bättre avgångar i 
rusningstrafik, bättre underhåll av cykelbanan 
vintertid, gratis busskort till ungdomar, billigare 
bussbiljettpriser och fungerande cykelpump. 

COMMENT Cyklar redan dagligen. Mkt bra med 
snöröjning som sköts med ”sop-saltbilarna” - det 
underlättar enormt. Fler sådana vore bra vintertid. 

COMMENT Om det inte vore så dyrt och om det kunde 
finnas en pump som kunde vara hel. Den i 
Brickebacken är ju paj hela tiden.

15. Har du förslag på hur  
Brickebacken kan integreras bättre        
med omkringliggande stadsdelar?

• Bygga bostäder emellan områdena

• Cykelväg till Adolfsberg

• Bygg ut bilväg i anslutning till Norra Bro 
och även till väg 52

• Förläng Saxons väg

• Utöka med busshållplatser ner mot Norra 
Bro

• Parker för ungdomar och event
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• Mer samarbeten med andra föreningar 
och hitta på aktiviteter som inte ligger i 
Brickebacken

• Bättre mötesplats i centrum, inte en stor 
parkering

• Brickebacken ska vara ensam

• En lång bro

• Attraktivare centrum med mer kommersiella 
verksamheter 

• En riktig restaurang istället för pizzeria

• Bättre välkomnande miljö. En balkong 
på badet med en snygg vy? Bättre 
bensinstation. Fler övergångställen. Snygg 
välkomstskylt som visar att det inte er en 
avvecklad stadsdel utan en stadsdel under 
utveckling

• Ha bättre koll på de som är kriminella

• Rustar upp befintlig miljö, skapa saker att 
göra, inte bara mataffär 

Flertalet lyfte fram att aktiviteterna i området 
behöver blir fler och att föreningar behöver 
samarbeta med varandra för att skapa möten 
över olika bostadsområden. Centrum behöver 
också utvecklas till en mötesplats som fler 
människor söker sig till. Några tycker också att 
centrum ska stärkas upp med fler kommersiella 
verksamheter och en riktig restaurang. Det 
behöver också vara en mer välkomnade miljö när 
man kommer in i Brickebacken. Det lyfts också 
fram att Brickebacken behöver byggas ihop via 
bostäder och parker mellan de omkringliggande 
områdena. Ett förslag som framkommer är också 
att bygga bostadsrätter och villor längs Saxons 
väg. 

COMMENT Att man bygger ut området och rustar upp 
befintlig miljö. Gör området mer attraktivt med  
ett centrum som det finns saker i och inte bara en 
matbutik.

Det var fler boenden som lämnade idéer att 
bygga ihop området med bil- och cykelvägar, 
samt busslinjer. Exempelvis inkom förslag om att 

förlänga Saxons väg, skapa fler busshållplatser till 
Norra Bro, bygga ut bilvägen till Norra Bro och 
väg 52, samt skapa en cykelväg till Adolfsberg. 

COMMENT Cykelväg till Adolfsberg, bygg ut bilväg i 
anslutning till Norra Bro och även till väg 52.

En person lyfter frågan om kriminalitet och att 
det är viktigt att få koll på det för att fler ska vilja 
besöka området. En annan person lyfter fram att 
Brickebacken ska vara skilt från övriga områden. 

16. Vad tror du skulle kunna få människor      
som bor i Örebro att oftare besöka 
Brickebacken?

Flera av de bonde i Brickebacken tror att fler 
skulle besöka Brickebacken om det fanns fler 
aktiviteter i området. Det kan även handla om 
att skapa mötesplatser för ungdomar liknande 
Tegelbruket i Örebro, spolad skridskoyta på 
vintern och skatepark eller andra temaparker. 

Ett flertal av de boende riktar in sig även under 
denna fråga på upprustning av området, så som 
centrum, badet, fler bostäder, mer unika butiker, 
etablering av företag och firmor samt att göra om 
Saxons park. En boende har lyft frågan om att 
göra naturen runt Brickebacken mer tillgänglig, 
vilket skulle öka attraktiviteten för besökare.  

Några lyfter att området behöver marknadsföras. 
En person lämnade en idé om att det behövs 
ungdomar som är ambassadörer för området för 
att kunna vända det negativa rykte som upplevs 
finnas om området. 
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22

5

1

Hur ofta besöker du Brickebackens centrum? (en 
person kan ha valt fler alternativ)

Dagligen Flera gånger i månaden Aldrig

Diagrammet visar att majoriteten av de medverkande i dialogen 
besöker Brickebacken dagligen.

Centrum (17-18)
17. Hur ofta besöker du Brickebackens 
centrum?

Anledning till besöket:

• Handla småsaker eller mat

• Ta en promenad till föräldrarna

• Träffa vänner

• Bor här

• Äter

• Tar en rundtur och går förbi

• Kommer från skolan

• Finns inget i centrum förutom att handla

18. Vad tror du skulle kunna få fler  
människor att oftare besöka  
Brickebackens centrum?

På denna fråga återkom flera av svaren från 
föregående frågor, och ett flertal hänvisade till 
sina tidigare svar. Några nya åsikter som lyftes 
fram var att göra centrum större, skapa en bättre 
struktur, att utveckla centrum istället för att 
avveckla det, samt att området syns i nyheterna.

COMMENT Sälja det som folk vill ha, skapa ett 
attraktivt centrum. Inte stänga bad och butiker 
utan utveckla istället för att avveckla.
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Övrigt (19-20)
19. Har du några fler synpunkter     
eller önskemål?

Några övriga förslag som lyftes fram av de 
svarande:

• Håller dagar för ungdomar

• Stora parker för familjer

• Upprustning och nytänk

• Post och servicebutik till centrum

• Förnya alla gårdar

• Bygg fler områden där man kan sitta 
med vänner

• Områdespoliser

• Nytt centrum

• Dreamhack till Brickebacken

20. Tycker du att det här är ett bra 
sätt att samla in synpunkter på? 
Finns det andra sätt eller kan man 
göra det här sättet bättre?

Många svarande tyckte att metoden för 
insamling var bra, men att det behöver 
kompletteras med fler former av dialoger. 
Här är förslagen som framkom: 

• Bra men önskar att få stöd i hur 
verktyget fungerar och någon 
kompletterande metod eftersom alla 
inte visste om denna dialog

• Samtala med boenden, stå i centrum, 
knacka dörr

• Skicka ut brev så alla är medvetna om 
att förändring kommer att ske

• Vara med på olika event i 
Brickebacken

Samtliga synpunkter 
Alla inkomna svar från den digitala dialogen hit-
tar du i slutet av dokumentet.



Dialog på 
Brickebackens dag
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Upplägg och omfattning
Lördagen 29 september genomförde Örebro 
kommun en dialog med de boende i Brickebacken. 
Dialogen ägde rum under Brickebackens dag 
som anordnades kl. 12.00-16.00 i Brickebackens 
centrum. Under dagen fanns möjlighet att prata 
med tjänstemän, märka ut platser på en karta 
som var mindre omtyckta och mer omtyckta, 
samt skriva synpunkter, tankar och idéer kring 
Brickebackens framtid på post-it-lappar. 

I montern fanns information kring ett 
planprogram generellt och specifikt kring 
utgångspunkter som mål och syfte med 
planprogrammet för Brickebackenområdet, samt 
historiska bilder av platsen.

Dialog på Brickebackens dag 

Bilder från Örebro kommuns monter under Brickebackens dag.
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Syfte
Syftet med dialogen var att informera kring framtagandet av ett nytt planprogram för 
Brickebackenområdet och i samband med detta få reda på vilka platser de boende i 
Brickebacken upplever som de bästa, respektive de mindre bra. 

Fokus låg på följande punkter, som är utgångspunkt för vad planprogrammet fram-
förallt ska beskriva: 

• Behov av nya bostäder och var vi ska bygga dessa

• Hur Brickebacken ska integreras med omkringliggande stadsdelar

• Hur vi skapar ett ännu mer levande centrum   

På gång i Brickebacken

Ett planprogram för Brickebacken är under framtagande. 
Det handlar om hur Brickebacken kan utvecklas i framtiden.  

Brickebacken är ett område med många kvaliteter. Här finns ett centrum som innehåller bibliotek, 
gym, bad, vårdcentral, folktandvård och matbutik med mera. I stadsdelen finns även fina parker och 
närhet till naturen. Området kan fortfarande utvecklas och förbättras, vilket beskrivs i kommunens 
nya översiktsplan från 2018. 

I det nya planprogrammet för Brickebacken vill vi framförallt beskriva:
• Behov av nya bostäder och var vi ska bygga dessa
• Hur vi kan integrera Brickebacken med omkringliggande stadsdelar 
• Hur vi skapar ett ännu mer levande centrum

         

Hur kan du tycka till idag?

HÄR PÅ KARTORNA kan du visa oss var enligt dig de bästa platserna 
i Brickebacken finns, som är värda att ta hänsyn till och bevara samt, var 
de mindre bra platserna finns, som kan utvecklas. Du kan även motivera 
eller skriva ner övriga tankar och idéer på en post-it.

Vilka är de bästa platserna i Brickebacken tycker du?
- Ta GRÖNA nålar och peka ut dessa platser  

Vilka platser tycker du är mindre bra i Brickebacken? 
- Ta RÖDA nålar och peka ut dessa platser  

Motivering/övrigt               
- Ta en post it-lapp, skriv, rita och sätt på kartan

En av fyra planscher som visades upp på Brickebackens dag i Örebro kommuns monter, 
med information om dialogens fokusområden och den uppgift som förberetts för  de 
medverkande.
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Metod
Med hjälp av gröna och röda 
nålar ombads de boende peka ut 
sina bästa platser i Brickebacken, 
respektive de som upplevs som 
mindre bra. Detta gjordes på en 
karta över området. 

De boende kunde även skriva 
en motivering och förklaring på 
post-it-lappar till varför de valt att 
sätta en nål på just den specifika 
platsen.

Under dialogen efterfrågades även 
medborgarnas framtidsvision för 
Brickebacken år 2040. 

Dåtidens Brickebacken

Brickebackens centrum 1974 Brickebacken 1970-talet

Enrisvägen 1973 Bostad 1972

Barn som leker Bakom centrum 

Flygfoto Flygfoto 1973

Innergård 1972 Bostad och skog 1972Saxons väg Höghusen sett från norr

TYCK TILL OM BRICKEBACKENS FRAMTID

Vad är ett planprogram? 

Ett planprogram tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner för 
en plats, samt ta fram en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. 

Innan man tar fram detaljplaner för ett kvarter eller för del av en stadsdel kan man behöva utreda 
och illustrera helheten i ett större geografiskt område. Detta görs i ett så kallat planprogram. 
Planprogrammet ska klarlägga hur ett område kan utvecklas på bästa sätt i framtiden. Det kan 
handla om bland annat vilka ytor som är lämpliga att bebygga, vad som är viktigt att bevara, om 
det finns behov av fler grönområden, hur man får området mer levande och hur man binder 
samman området med omkringliggande stadsdelar.

Kommunen kommer att kommunicera med boende, fastighetsägare, föreningar och företagare, 
innan beslut fattas. Detta sker i ett senare stadie i processen, under 2019, i ett så kallat samråd. Vid 
samrådet ges berörda möjlighet till insyn och påverkan i ett tidigt skede, innan planprogrammet 
godkänns. 

Håll utkik för mer information. 
Vi syns på samrådet i vår! 

BRICKEBACKENS
 DAG 

29/9 2018

FÖRSLAG
-PLANPROGRAM

SAMRÅD
2019

GODKÄNNANDE DETALJPLANE-
PROCESS

HÄR ÄR VI NU

Skriv din vision för Brickebacken 2040 nedan:

BRICKEBACKEN 2040

Tre av fyra planscher som visades upp på Brickebackens dag i Örebro kommuns monter. En med 
information om vad ett planprogram är, en med tillbakablick på historiska bilder från Brickebacken och 
en att måla upp en vision för 2040 på. 
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Sammanlagt besökte cirka 65 personer i varierande 
åldrar Örebro kommuns tält under Brickebackens 
dag. 

39 stycken gröna nålar användes för att peka 
ut vilka platser de boende tycker är de bästa i 
Brickebacken. 

29 stycken röda nålar användes för att peka ut 
de platser de boende tycker är mindre bra, och 
därmed kan utvecklas och förbättras. 

Sammanlagt klistrades 82 post-it-lappar upp på 
affischerna. Dessa var både skrivna av de boende 
själva samt baserade på samtal som förts mellan 
tjänstemän och besökare. 

Genom tolkning av de 82 post-it-lappar 
som skrevs under dialogen framkom det att 
medborgarna hade synpunkter inom följande 
områden/kategorier:

• Centrum

• Natur/grönområden

• Saxons park

• Trafik

• Idrott/fritid

• Trygghet

• Skola

• För barn och unga

• Boende

• Nöjd med området

• Övrigt

Resultat

0

5

10

15

20

25

30

Diagrammet visar vilka kategorier de medverkandes synpunkter berör, och fördelningen av dessa. 
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Vilka är de bästa platserna i 
Brickebacken tycker du?

Nedan redovisas ett urval av de platser som 
markerades i kartan med motiveringar som inkom 
under dialogen: Centrum är en av de platser som 
pekades ut som den bästa i Brickebacken.

COMMENT Centrum är bra för där är jag med vänner.

Föreningen Trädet, beläget i centrum, märktes ut 
som en av de bästa platserna i Brickebacken. Flera 
av besökarna lyfter Trädets verksamhet och vill 
att de ska ha en mer central plats i Brickebackens 
centrum.

COMMENT Älskar Trädet!

COMMENT Centrum ska vara samlat och beläget inne i 
Brickebacken. Badet kan dra folk till centrum. 
Bygg på höjden, Trädet som nav.

Positiva värden som nämns och som vill bevaras 
är områdets grönska, naturen och närheten till 
skogen.

COMMENT Bra med tillgänglig stig i skogen, fungerar 
bra med permobil.

COMMENT Ta vara på den fantastiska skogen! Låt 
den växa.

Flera av besökarna märkte ut Saxons park som 
en av de bästa platserna i Brickebacken och 
beskrev det som en rolig plats. Dock önskades 
ett större utomhusgym samt fler fotbollsmål. 
Någon önskade även återkommande evenemang, 
gärna med karuseller. Även Blå Parken märktes 
ut som en av de bästa platserna. 

Odlingslotterna, belägna i närheten av Saxons 
park, märktes ut som en av de bästa platserna i 
Brickebacken. Det uppskattas att det finns plats 
att odla grönsaker på och någon önskar fler 
odlingslotter i området.  

Brickebackens IP märktes ut av flera personer 
som en av de bästa platserna i Brickebacken. 
Detta gällde även fotbollsplanerna vid skolan. 
Möjlighet till att spela fotboll och utöva andra 
lagsporter är något som nämns återkommande 
i dialogen, framförallt av barn och unga. Någon 
önskar även en skatepark.

COMMENT Fotbollsplanen är bra. Bevara skogsområdena 
däromkring.

COMMENT Mer lag från Brickebacken. Spela exempelvis 
Brickebacken mot Vivalla.

Vilka platser tycker du är mindre bra i 
Brickebacken

Området kring plaskdammen märktes ut som 
mindre bra. Många av besökarna önskar en större 
utomhusbassäng som liknar de som finns i Vivalla 
och Varberga. Den befintliga plaskdammen 
beskrevs som liten och otillräcklig, ibland tom på 
vatten. I övrigt önskades varmvatten i bassängen 
samt att det ska finnas duschmöjligheter.

Kartbilden på föregående visar de platser besökarna pekade ut som sina bästa platser i 
Brickebacken (grön punkt) respektive de platser de tycker är mindre bra (röd punkt). 

Antal utpekade platser på kartan med grön nål är 39, och 29 platser är utpekade på kartan 
med röd nål. Flest nålar var placerade på Brickebackens IP, Blå parken, Centrum och 
Saxons park.
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COMMENT Önskar en utomhusbassäng som i Vivalla! 
Nu måste vi åka dit.

COMMENT Större utomhusbassäng!

COMMENT Större bad, gärna med bubbelpool.

Blå parken märktes ut som en av de platser som 
är mindre bra i Brickebacken. 

Även höghusen i centrum märktes ut som en 
av de mindre bra platserna. Platsen beskrivs 
som läskig och otrygg och att det behövs mer 
belysning. 

Flera beskriver även Brickebackens centrum som 
en mindre bra plats. Ett mer levande centrum 
önskas med ökad trygghet, mer belysning och 
mer grönska. Fler restauranger efterfrågas och 
en butik med större sortiment som inte byter 
ägare så ofta. De boende önskar mer service som 
exempelvis apotek, att Brickebackens centrum 
ska vara samlat och att man ska bygga på höjden.

COMMENT Vill ha mer liv i centrum, mer att göra, plats 
att mötas för äldre, Brickebacken behöver fixas 
mer modernt. Stort problem med ungdomar som 
röker hasch.

COMMENT Bra om matbutiken inte bytte ägare så 
ofta. Att bankomaten fungerar. Vill kunna ta 
ut mediciner i Brickebacken. Förut hade Coop 
utlämning, saknar ett apotek.

COMMENT Höghus i centrum. Trädet längst ner, 
serviceboende, studentbostäder - allt i samma hus. 
Trädet kan ha restaurang och affär, de äldre kan 
också äta där.

Innertorget i centrum märktes ut som en 
mindre bra plats på kartan. Här önskas någon 
typ av blickfång, exempelvis fontän, växter och 
sittplatser.

Röda nålar sattes även ut i områdena kring 
Granrisvägen, Enrisvägen, Björkrisvägen samt 
vid Norrköpingsvägen. Vid Norrköpingsvägen 
önskas anslutning till Saxons väg. Andra typer 
än nuvarande parkeringslösningar efterfrågas, 
främst kring centrum.

COMMENT Ont om parkering för de som jobbar, 
exempelvis lärare. 2h parkering är för lite.

COMMENT Saknar husvagnsuppställning. Behöver 
ligga synligt för att undvika inbrott – förslag 
Björkrisvägen.

�
�Gemenskap

�

�

�Modernt

Tillgänglighet

Levande

�Aktivitet

�Grönt

�Natur



�Trygghet

Närhet

�Mötesplats

Blandning

Öppet

En sammanställning av de värden som sammanfattar de boendes 
vision för Brickebacken 2040.
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a 

Brickebacken. 

Det är fint här. 

”Folket är bäst 

med 

Brickebacken” 

”Tryggt för barnen. Vi 

känner varandra”

”Jag brukar besöka 

Brickebacken. Det 

är fint här” 

”Brickebacken är 

bäst!”

”Skolan och kompisarna 

är bra här!”

Vision Brickebacken 2040
Då synpunkter och visioner blandades i de 
medverkandes kommentarer så har de boendes 
visioner för Brickebacken 2040 sammanställts 
och tolkats till ett antal värdeord:

• Levande

• Modernt

• Natur

• Öppet

• Blandning

• Aktivitet

• Trygghet

• Gemenskap

• Tillgänglighet

• Grönt

• Närhet

Övrigt
Flera av de som besökte Örebro kommuns 
tält under dagen är positiva till Brickebacken 
i sin helhet. De trivs i området och tycker 
bland annat att det bästa är människorna och 
sammanhållningen.

Flera av dem som lämnade synpunkter betonade 
att det saknas platser att umgås på, framförallt 
för äldre ungdomar. Det uttrycktes en oro över 
att detta bidrar till stökighet i området. 

Någon önskar mer aktiviteter och kurser för 
barn, särskilt vintertid. Förslag på barnaktiviteter 
är programmering och KomTek med hänvisning 
till att det är långt till KomTek i Sörbyängen och 
att många inte har bil så att de kan ta sig dit.  

En bönesal för muslimer efterfrågas i 
Brickebacken, då de boende i dagsläget åker till 
Vivalla för att besöka moskén.

Några nämner att det ofta är skräpigt i 
Brickebacken, exempelvis i centrum och vid 
Brickebackens IP. Ett förslag som inkom var att 
anordna en tävling där de deltagande ska plocka 
skräp och sedan kan vinna priser för sin insats. 

Återkommande i dialogen är att de boende 
upplever belysningen i området som bristfällig 
och att detta bidrar till ökad otrygghet. Förutom 
området i sin helhet nämns centrum som en 
specifik plats som är dåligt upplyst, men någon 
önskar även belysning på stigarna i skogen.   

Många barn och unga önskar mer lagsport i 
Brickebacken som exempelvis fotboll och basket. 
Även fler och större lekplatser, eller andra platser 
man kan vara på sommartid, efterfrågas.
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Bilder från Brickebackens dag.  
Foto: Örebro kommun och Föreningen Trädet.
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Casedagar med 
universitetsstudenter
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Upplägg och omfattning
Vid två tillfällen genomförde Örebro kommun, 
ÖBO och Örebro universitet tillsammans en 
dialog med universitetsstudenter i form av två så 
kallade casedagar. Under casedagarna ställdes de 
deltagande studenterna inför olika på förhand 
formulerade problemställningar med fokus 
på Brickebacken, i så kallade case (fall). De 
medverkande fick under en dag chansen att titta 
närmre på problemställningarna och platsen. 
Med hjälp av metoden Design-thinking arbetade de 
deltagande studenterna fram kreativa idéer med 
utgångspunkt i ’casen’. 

Vårens dialog ägde rum på Örebro universitet 
den 4 april 2018 kl. 09:00-15:00. Sammanlagt 
deltog nio studenter under Casedagen, sex 
tjejer och tre killar. Samtliga var studenter 
på Samhällsplanerarprogrammet på Örebro 
universitet. Studenterna arbetade under dagen i 
två grupper om fyra respektive fem personer.

Dialogen under hösten 2018 arrangerades på 
Örebro universitet den 21 november kl. 09:00-
16:00. Sammanlagt deltog 24 studenter under 
Casedagen. Samtliga deltagare var studenter på 
Samhällsplanerarprogrammets första och tredje 
termin. Studenterna arbetade under dagen i fem 
grupper om fyra respektive fem personer.

Syfte
Syftet med Casedagarna var att fånga studenternas 
kreativa tankar om vad Brickebacken behöver för 
att utvecklas på ett bra sätt och vara en attraktiv 
plats för studenter, utifrån studenternas eget 
perspektiv.

Metod
För att arbeta med de olika ’casen’ och besvara 
frågeställningarna hade studenterna metoden 
Design-Thinking till sin hjälp. Metoden syftar 
till att skapa kreativt tänkande och få deltagarna 
att använda sin fulla kompetens, samt att inte 
dra förhastade slutsatser. Arbetet sker i team, 
har fokus på användaren/målgruppen och är 
”människonära” genom intervjuer, fältstudier 
och observationer. Under casedagarna användes 

 

en enklare variant av metoden, med en 
förståelsefas, en idéfas, samt en lösningsfas. 
Avslutningsvis under dagarna presenterade 
studenterna sina idéer genom en pitch/
presentation av sina förslag. Studenterna hade 
olika kartor, post it-lappar, pennor, papper och 
annat material som exempelvis lego till hands, för 
att kunna rita, skissa och bygga modeller i syfte 
att förmedla sina idéer. 

Våren 2018

De deltagande studenterna delades in i två 
grupper. Studenterna ombads att utgå från någon 
av följande frågeställningar:

• Varför ska man/studenter välja att bo i 
Brickebacken 2025?

• På vilka sätt kan studenter involveras 
för att öka dynamiken och livskvalitén i 
Brickebacken?

• Hur kan man skapa Örebro universitets 
bästa studieyta utifrån de lediga lokaler som 
finns i centrumhuset?

 
Hösten 2018

Deltagarna delades upp i grupper om 4–5 
studenter och en tjänsteman. Tillsammans 
genomförde tjänstemän och studenter en ”walk 
and talk” där studenterna fick besöka området, 
samtidigt som information presenterades. 
Tillfället gav även studenterna möjlighet att prata 
med boende i området.

Studenterna fick i uppgift att titta på Brickebacken 
som stadsdel och kopplingarna till intilliggande 
områden, med fokus på universitetet. Temat var 
”Hitta till Brickebacken!” med frågeställningen:

• Hur kan stråket och entréerna mellan 
Örebro universitet och Brickebackens 
centrum utvecklas?

Casedagar med universitets- 
studenter
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Kartan ovan delades ut till studenterna för att visa 
stråket och platserna som var fokusområden under  
casedagen hösten 2018.

Planschen som sattes upp på universitetet inför case-
dagen hösten 2018, Bild: Örebro universitet.

De tre övre bilderna visar några av studenterna som 
medverkade på casedagarna vid tillfället då de 
presenterar sina idéer.

Är du den mest kreativa 
studenten på campus? 

När:  21 november  
Tid:  Kl. 09:00-15:30 
Var:  Nova, sal N1008 (glasrummet) 

Anmälan sker via oru.se/casedag eller QR-koden. Anmäl dig 
själv eller som en grupp. Sista anmälningsdag är 19/11

Brickebacken genomgår en stor förändring de kommande 
åren. Vi söker nu de mest kreativa studenterna som vill vara 
med och utveckla Örebros mest attraktiva studentområde.

Under en fartfylld casedag får du och ditt team vara med och 
jobba fram ett förslag på hur området skulle kunna se ut, om 
just era förslag blir verklighet. Caset presenteras av Örebro 
kommun, Örebro universitet och ÖBO. 

Vi bjuder på fika, lunch och goodiebag till alla deltagare samt 
ett trevligt pris till det vinnande laget.  Att detta är ett tillfälle att 
knyta värdefulla kontakter med potentiella arbetsgivare är bara 
ännu ett plus. 
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Våren 2018
Nedan redovisas de tankar som studenterna i 
de båda grupperna presenterade för respektive 
fråga, sammanställda och tolkade. Utöver 
frågeställningarna lyfte studenterna gruppvis 
generella tankar kring hur Brickebacken ska 
utvecklas väl och vara ett attraktivt område för 
studenter med varsitt övergripande koncept. 

Varför ska man/studenter välja att bo i 
Brickebacken 2025?

För att locka fler att bosätta sig i Brickebacken 
lyfte studenterna att det behöver underlättas 
för studenter att välja Brickebacken framför 
universitetsområdet. Exempelvis föreslog de 
båda grupperna att studentlitteratur bör kunna 
hämtas och lämnas på biblioteket i Brickebacken. 

Studenterna konstaterade att det behöver bli 
mer liv och rörelse i Brickebacken för att lyfta 
området. Förslagsvis kunde detta ske med 
hjälp av en uppfräschning av centrum samt fler 
aktiviteter utspridda i området med utbud för 
varierande åldrar.  

Centrumbyggnaden bör även utvecklas för att 
studenter ska välja att bosätta sig i Brickebacken. 
En grupps förslag är att bygga på höjden och 
samla studieplatser, studentbostäder med mera i 
en och samma byggnad. Detta för att även gynna 
befintliga verksamheter, som matbutiken.

Ett förslag är att skapa en attraktiv studieyta 
genom att bygga ett växthus/orangeri som 
inrymmer både café och studieplatser. 

På vilka sätt kan studenter involveras 
för att öka dynamiken och livskvalitén i 
Brickebacken?

Den ena gruppen föreslog att studenterna kan 
involveras till att bli en del av olika aktiviteter i 
området. För lärarstudenter kan läxhjälp vara 

en del av utbildningen, kockutbildningen kan 
ha restaurang och café, musikstudenter någon 
form av kulturskola. Det blir ett sätt att skapa 
en koppling mellan universitet och Brickebacken 
samt inspirera barn och unga till fortsatta studier. 

Genom intervjuer kom den andra gruppen fram 
till att vissa studenter som bor vid Grankottevägen 
sällan eller aldrig besökt Brickebackens centrum. 
Ett förslag för att få dem att röra sig mer i 
området var att färglägga cykelvägar för att skapa 
nyfikenhet och locka människor att fortsätta upp 
till centrum och vidare till Saxons park. Gruppen 
föreslår att färgsystemet kan utökas till hela 
staden, för att öka orienterbarheten. Väl i Saxons 
park kan det finnas studieplatser utomhus med 
bra bord att använda under varma dagar.    

Studenterna ville även bryta fysiska och mentala 
barriärer som finns i området. Exempel på 
sådana befintliga barriärer är broar, tunnlar, stora 
skogspartier och liknande som kan bidra till 
ökad otrygghet och minskad rörelse i området, 
framförallt under kvällstid.  

Hur kan man skapa Örebro universitets 
bästa studieyta utifrån de lediga lokaler 
som finns i centrumhuset?

Den tänkta lokalen behöver fräschas upp till 
samma stil som Congrego som finns i Örebro 
centrum. Lokalen kan med fördel samnyttjas för 
exempelvis läxhjälp på kvällar.  Därtill önskas 
generösa öppettider (exempelvis kl. 8–18), och 
att lokalen kan vara tillgänglig övrig tid med 
Universitetskortet som alla registrerade studenter 
har. Det kan även vara lämpligt med en separat 
ingång till lokalen. Det är även viktigt att det finns 
tillgång till kaffe på platsen.

Båda grupperna lyfte att det finns en risk att 
lokalytan kan komma att bli för liten. Genom 
intervjuer fick den ena gruppen kännedom om 
att många studenter efterfrågar öppna ytor med 

Resultat
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mycket ljusinsläpp. Om det dessutom är fullt i 
lokalen finns det inte någon annan plats i närheten 
att sätta sig på.

Ena gruppen föreslog att studieytor bör placeras 
i en omskapad centrumbyggnad, om denna byggs 
ut till 3–4 våningar. Den kan då även inrymma 
studentbostäder. Lokalen som finns i biblioteket 
i centrum föreslogs därtill byta användning till 
fritidsgårdsverksamhet eller liknande.

Övrigt Grupp 1: 

Rörelse - aktivitet - trivsel

Den första gruppen lyfte aktivitet som ett 
sätt att skapa attraktivitet i Brickebacken, med 
motiveringen att rörelse genererar rörelse. 
Gruppen lyfte olika delar som särskilt viktiga för 
att Brickebacken ska kunna utvecklas väl och bli 
en ännu mer attraktiv plats. Något som gruppen 
såg ett behov utav var öppna, inbjudande entréer 

som är välkomnande, oavsett transportmedel. 
Vidare föreslogs ett lyft och uppöppnande av 
centrum, exempelvis med glastak över innetorget, 
café, fler och tydligare entréer, glaspartier och 
digitala anslagstavlor. 

Vidare lade gruppen fram att fler målgrupper 
önskas aktiveras och att det ska finnas något för 
varje årstid och möjlighet att låna fritidsutrustning 
för den som saknar. Exempel på aktiviteter som 
lyftes var boulebana, odling på tak, äventyrsbana, 
skatepark, hundrastgård, skuggade lekmiljöer, 
graffitivägg med mera. Dessa aktiviteter föreslogs 
även vara utspridda och framtagna med hjälp av 
föreningslivet. Aktivitet kan även skapas med 
en variation av evenemang, sommar som vinter 
enligt studentgruppen. Exempel på evenemang 
var Open Art, matmarknader, foodtrucks, glassbil 
och utomhusbio sommartid.

Slutligen föreslog gruppen vikten av att ha olika 
aktörer i området. Ett förslag på det var ett 
kontorshotell med billigare alternativ för den 
egna företagaren. 

Fotografier tagna i Brickebacken av den enda studentgruppen. Bilderna är kommenterade med förslag på 
möjlig utveckling på platserna.  
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Kartan är framställd av den ena studentgruppen och visar förslag på  
möjlig utveckling placerad med post-it-lappar på respektive plats. 

Den ena studentgruppen hade attraktivitet, aktivitet 
och röresle som ledord i sitt förslag. 

Under presentationerna fördes intressanta 
diskussioner mellan tjänstemän och studenter. 
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Bilden visar den ena studentgruppens tankar 
redovisade i en karta, exempelvis kring omdragning 
av stråk. 

Aspekter som den ena studentgruppen lyfte som 
viktiga att ta hänsyn till i utvecklingen av Brickebacken.

Övrigt Grupp 2: 

Orienterbarhet - mötesplatser - trygghet

Utifrån utgångspunkten att Brickebacken ska 
utvecklas väl och vara ett attraktivt område för 
studenter lyfte den andra gruppen ett flertal 
aspekter som särskilt viktiga. Gruppen föreslog 
att tillskapa fler mötesplatser - och på så sätt 
möjliggöra för fler människor i rörelse. Vilket 
även kan bidra till en ökad trygghetskänsla. 

Gruppen upplevde att det behövs fler platser 
för ungdomar att hänga på. Exempelvis kan Blå 
parken utvecklas till mer än enbart en kulle. Att 
Brickebacken även är en så högt belägen plats 
med förutsättning att inneha en utsiktsplats 
över staden borde nyttjas. Därtill föreslogs en 
upprustning av de befintliga idrottsplaner som 
finns i området.

Vidare föreslogs att placera ut ett konstverk i 
området, vilket kan bli ett landmärke och bidra 
till ökad orienterbarhet. Ett landmärke kan även 
skapas med en högre centrumbyggnad, vilken i 
dagsläget är ganska gömd.  

En uppmaning som gruppen uttryckte var 
att skynda på utvecklingen mot snabbare 
kollektivtrafik (BRT, som är en typ av snabbussar), 
för att sätta Brickebacken på kartan.  

Gruppen menade även att skogen runt 
Brickebacken både är en styrka och svaghet. 
Svagheten är att skogen upplevs avgränsande mot 
omkringliggande områden. Gruppen tyckte att 
skogen med fördel kan glesas ut på vissa ställen 
för att inte utgöra en barriär.
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Hösten 2018
Överlag var studenterna som medverkade under 
höstens casedag positiva till att modernisera 
Brickebacken, skapa genare kopplingar till 
centrum och mer inbjudande entréer. Många såg 
även att Brickebacken skulle kunna inneha mer 
aktiviteter som lockar studenter. Med närheten 
till universitetet skulle studenter kunna bidra 
till en annan stämning i Brickebacken ansåg de. 
Nedan finns de fem studentgruppernas förslag 
sammanställda i punktform. Därefter följer 
generella reflektioner av gruppernas förslag kring 
de tre utvalda entrélägena. 

Grupp 1

• Nytt torg i centrum (skjuta centrum 
närmare vägen), omslutet av nya bostäder 
med verksamhetslokaler i bottenvåningarna. 

• Göra centrum synligt från Saxons väg. 

• Höja Saxons väg för att knyta samman båda 
sidor av vägen.

• Skapa en genare koppling mellan fastighet 
Tallkotten/Grankottevägen och centrum. 

• Bredda tunneln under Gällerstavägen, 
arbeta med ljussättning i den tunneln. 

• Utveckla busshållplatsen på Barkvägen till 
rondell/torg. 

• Studentfokus med bostäder, service, 
fik och pubar på fastighet Tallkotten/
Grankottevägen. 

• Skapa en naturlig lekmiljö i Blå parken. 

Grupp 2

• Flytta centrum till fastighet Tallkotten/
Grankottevägen, för att fler ska kunna nyttja 
funktionerna och för att binda samman 
stadsdelar. På platsen för befintligt centrum 
kan utveckling av nya bostäder tillskapas.

• Skapa ett stort torg där det finns skyltning 
om var Brickebacken börjar som tydliggör 
Brickebackens entré.

• Möjliggör för bussarna att köra genom 
fastighet Tallkotten/Grankottevägen.

• Bygg nya hus/bostäder i gamla centrum och 
i högre skala för att kunna bevara det gröna 
runtomkring. 

• Utveckla Blå parken med exempelvis 
grillplats och utegym. 

• Bevara grönområden i möjligaste mån. 

Grupps 1s förslag på utveckling. Grupps 2s förslag på utveckling. 
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Grupp 3

• Skapa en genomfart genom Tallkotten/
Grankottevägen med trädallé.

• Placera skola och park i Tallkotten/
Grankottevägen, samt byggnation i form av 
högre hus och matbutik. 

• Flytta Blå parken närmare gång- och 
cykelbanan och gör Brickestigen mer synlig. 
Mellan Blå parken och Brickestigen föreslås 
utegym. 

• Bygg bostäder i centrum (vars verksamhet 
är kvar i befintligt läge) med service i 
bottenplan. 

• Utveckla centrum så att det blir lättare att 
orientera sig till och inom centrumområdet. 

• Ta inspiration av Haga centrum vid 
omdaning av centrum. 

Grupp 4

• Skapa samlingsplats i Tallkotten/
Grankottevägen, nya bostäder och mataffär. 
Förlägg verksamheterna i bottenplan. 
Ytan framför mataffären ska vara flexibel 
för parkering och event. Tallkotten/
Grankottevägen blir nytt centrum för 
kommersiell verksamhet. 

• Befintligt centrum blir kvar för icke 
kommersiella verksamheter, samtidigt byggs 
byggnaderna ut på höjden. 

• Det ska vara möjligt att göra boendekarriär 
i området. För att möjliggöra det behöver 
olika boendetyper tillskapas i området. 

• Flytta den befintliga skolan mot 
Gällerstavägen. Den kan förslagsvis bli en 
skola med grön identitet. Locka andra som 
bor utanför Brickebacken till den nya skolan 
och möjliggör på så vis för integration. 

• Sammanväv delarna till en helhet, Örebro 
ska bli en hel stad. 

Grupps 3s förslag på utveckling. Grupps 4s förslag på utveckling. 
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Grupp 5

• Flytta centrum till platsen där bensinmacken 
finns idag. All service flyttas dit. I gamla 
centrum blir det nya hus, utformningen av 
husen ska ge identitet för Brickebacken. 

• Under butikerna ska det finnas garage. 

• Det behövs platser för att kunna studera 
i Brickebacken, vilket skulle göra området 
attraktivare för studenter. 

• Välkomnande till området kan ske med 
skyltar, där de boende är motiven (tänk 
ankomst Arlanda).

• Girlanger (belysning) och konst i tunneln 
under Gällerstavägen skulle höja tryggheten 
och upplevelsen av tunneln. 

• Integrera olika samhällsklasser i Brickebacken. 

Grupps 5s förslag på utveckling redovisat i karta.

Grupps 5s förslag på utveckling redovisat i skisser.
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Generell reflektion kring 
entrélägena
Fastighet Tallkotten/Grankottevägen 

Studenternas förslag visade på att Tallkotten/
Grankottevägen ligger i ett bra läge att koppla 
ihop Brickebacken med Brickeberg. 

Samtliga grupper ansåg att en förändring behövs 
i Tallkotten/Grankottevägen, då dagens entré 
inte ansågs vara välkomnade. Istället föreslogs en 
tydlig entré i form av olika torgförslag, där möten 
mellan människor kan ske.

Grupperna hade olika infallsvinklar i sina förslag. 
Några ansåg att området är ett bra läge för skola, 
några ansåg att all kommersiell service bör 
placeras där, men även att studentbostäder passar 
bra på platsen. 

Förslagen innefattade generellt en genare 
vägdragning för buss, alternativt annan trafik 
genom området. 

Området ansågs också vara lämpligt att bebygga 
med högre bebyggelse än det finns på plasten 
idag.

Korsningen Gällerstavägen/Saxons väg

En grupp föreslog placering av centrum på 
denna plats vid den större genomfartsleden 
Gällerstavägen. Platsen anses därmed utgöra 
ett geografiskt bra läge för handelsverksamhet. 
Bensinstationsläget (som området även kallades) 
ansågs överlag inneha potential att bli något 
annat än det är idag. Det ansågs inte heller vara 
den självklara entrén för området som det skulle 
kunna bli. 

Tunneln som går under Gällerstavägen beskrevs 
som otrygg och i behov av omarbetning, 
förslagsvis med belysning och konst. 

Det behövs även ställen för ungdomar att vara på 
och områdets geografiska läge anses kunna locka 
studenter. 

Utveckling och ett synliggörande med 
skyltning och belysning föreslogs för Blå 
parken och Brickestigen. Därtill fanns förslag 
om att tillskapa ett utegym, en grillplats och 
en naturlig lekmiljö för barn på platsen.  

Brickebackens centrum

Förslagen varierade kring om centrum ska 
fortsätta vara lokaliserat i befintligt läge. En 
flytt av centrum skulle möjliggöra att bygga 
bostäder där centrum ligger idag, och då i olika 
våningshöjder och upplåtelseformer. Dock ansåg 
samtliga grupper att något behöver göras med 
centrum exempelvis för att öka orienterbarheten 
och skapa en sammanhängande plats. Konkreta 
förslag var att:

• bygga bostadshus i en högre skala med 
verksamheter i bottenvåningarna

• förskjuta och synliggöra centrum mot 
Saxons väg

• ha ett delat läge för centrum, där den 
kommunala delen bevaras och den 
kommersiella delen flyttas till ett annat 
läge.
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Redogörelse av 
samtliga svar och 
synpunkter
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Redovisning av samtliga svar inkommna i den digitala dialogen 
via dialogverktyget Cityplanner (1/8)

Vi inleder med några 
bakgrundsfrågor om dig och din 
relation till Brickebacken.

Ålder

Jag identifierar mig 
som

Vad har du för relation till 
Brickebacken?

Varför bor du i Brickebacken?

1. 16-25, Kvinna, Bor här, Arbetar här, Ej självvalt, 

2. 16-25, Man , Bor här, Annat, 

3. 16-25, Kvinna, Bor här, Ej självvalt, 

4. 16-25, Kvinna, Bor här, Arbetar här, Går i skolan här, Ej självvalt, 

5. 46-65, Kvinna, Arbetar här, Jag bor inte i Brickebacken, 

6. 46-65, Man , Bor här, Nära till naturen, Nära till affär, bad, förskola, 
skola, 

7. -15, Kvinna, bor i en närliggande stadsdel, Ej självvalt, 

8. 16-25, Man , Bor här, Nära till affär, bad, förskola, skola, 

9. 16-25, Kvinna, bor i en närliggande stadsdel, Ej självvalt, 

10. 16-25, Man , Bor här, Annat, 

11. 26-35, Kvinna, Bor här, Nära till naturen, 

12. 26-35, Kvinna, ingen relation alls, Jag bor inte i Brickebacken, 
13. 36-45, Man , Bor här, Annat, 

14. 46-65, Kvinna, Arbetar här, bor i en närliggande stadsdel, Jag bor inte i Brickebacken, 

15. 16-25, Man , Bor här, Går i skolan här, Nära till naturen, Nära till affär, bad, förskola, 
skola, Lätt att få tag i bostad i området, 

16. -15, Man , Bor här, Ej självvalt, 
17. -15, Man , Bor här, Ej självvalt, 

18. -15, Man , Bor här, Ej självvalt, 

19. -15, Kvinna, Bor här, Ej självvalt, 

20. -15, Kvinna, Bor här, Ej självvalt, 

21. -15, Man , Bor här, Nära till affär, bad, förskola, skola, 

22. -15, 16-25, Man , Bor här, har ofta ärenden hit, Nära till affär, bad, förskola, skola, 
23. -15, Man , Bor här, Går i skolan här, Ej självvalt, 

24. -15, Man , Bor här, Ej självvalt, 
25. -15, Kvinna, Bor här, Ej självvalt, 

26. -15, Man , Bor här, Går i skolan här, Ej självvalt, 

27. -15, Man , Bor här, Går i skolan här, Nära till naturen, 
28. -15, Kvinna, Bor här, Går i skolan här, Ej självvalt, 
29. -15, Man , Bor här, Går i skolan här, Ej självvalt, 

30. 46-65, Kvinna, Arbetar här, bor i en närliggande stadsdel, Jag bor inte i Brickebacken, 
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(2/8)

Var tycker du att vi ska bygga nya bostäder i och runt 
Brickebacken?

Varför gillar du Brickebacken?
Vad är områdets fördelar?

Skriv i rutan nedan. 

jag tycker att bostäderna i Brickebacken är väldigt fina och att det skulle behövas flera 
bostäder i närheten av området. Med lika stora kvadratytor för att flera familjer ska kunna 
flytta närmare Brickebacken. På så sätt ökar man både infrastruktur och bygger ett större 
Örebro. Men även så folk har nära till stan istället för att bo ute på landet. Eller behöva 
flytta ut till tex exempel Karlskoga pga att bostäderna i Örebro är för små för familjerna. 

Brickebacken är ett fint område, man har inte så långt att åka intill stadens kärna. Det är 
även fint pågrund av att man har så nära till skog och det är många familjer som även bor 
här pågrund av stora bostäder. vilket gör att det inte heller är så svårt att hitta vänner 
här.

man trivs

FIn natur och fint byggt. Bra parker för barnen.

jag tycker om brickebacken för att det är ett litet område där alla människor känner 
varann, vilket gör det mer tryggt. Dessutom har vi tillgång till väldigt mycket som 
vårdcentral, affärer, tandläkare, fritidsgård, skolor/dagis, gym och bad.

Trygghetsboende för äldre. Fina grönytor, lagom stort - nära till det mesta. Härliga människor som bor här och mycket 
engagemang bland de som arbetar här.

Natur, bra kommunal/Region service.

Den typ av bostad som jag tycker borde byggas i brickebacken är lägenheter. Fler 
lägenheter så att fler människor vill bo här. Lägenheterna ska vara anpassade både för 
ensamboende och barnfamiljer.   

Det som jag gillar med brickebacken är att det finns saker att göra för alla åldrar. För 
ungdomar finns det alltid aktiviteter att vara med på. För de yngre finns det alltid 
saxonparken att gå till. Områdets fördelar är att allting ligger nära. Till de flesta saker som 
affär gym mm så är det gå avstånd. 
Jag gillar miljön i Brickebacken, man är nära till vänner och matbutiker, en kiosk och 
fritidsgård. Det finns dessutom gym o bad. allt ligger nära och inte utspritt vilket är väldigt 
skönt. 

så det inte är så mycket skog överallt ganska litet, vilket gör att man känner sig trygg då man känner till alla områden. husen har 
även en väldigt bra struktur. Man ser lätt vilken gata som är vilken

byggnader byggs om och det väntas att se om det finns plats för nya bostäder jag har bott här hela mitt liv och har mina vänner och familj här. jag känner mig bekväm 
och har det bra i denna miljö. fördelarna är affärerna som ligger nära och platser som 
fotboll planerna eller trädet finns för alla.

Ingen stans det ska vara skog någonstans i stan Mkt skog ligger på utsidan av stan då jag inte är en stadsmänniska 

Björkrisvägen 23 J Brickebacken är nära till natur och  skog vilket andra delar av Örebro saknar

Blandade bostäder med hus och hyreslägenheter. Äldreboende och seniorboende Nära till naturen
bra förbindelser till stan och nära universitetet

UPPVÄXT HÄR 

Det finns mycket att göra
Man kan spela fotboll här, jag har mina vänner här, Matöppet har bättre utbud än innan.
Jag har vännerna här. Trädet är bra!

Alla känner alla, bra stämning. Känns som en stor familj. 

Bra stämning, bra människor, bra fritidsgård, Trädet är bäst. 

Jag gillar brickebacken för att den skolan ja går på är bra och att själva området är hrlt 
okej och att grabbarna i brickebacken är sköna att vara med.
det är ett roligt område mycket händer
Föreningen Trädet är bra. Bra uppkoppling på internet. 

trädet gör aktiviteter för alla, finns gott om fotbolls planer i brickebacken
bygga över matöppet och över alla andra affärer jag gillar BB för att det är bra kompisar och  bra skolor  man lär sig mycket i skolan 

villor det är bra att bo på trevliga mäniskor
det är tryggt
naturen är ganska bra
kioskerna är bra finns bra lägenheter

det ska vara rad hus det är fint och man har vener nära sig
villor det finns nära till skola, affä och lekparker.

För att det finns mycket att göra. Jag har många vänner här. Nära till affär, bad och 
fotbollsplaner. Det finns många skolor och dagis.

jag bor i Brickeberg Brickebacken är ett trevligt bostadsområde och har trevlig miljö , nära skogen. Att vi har 
bra förningssamarbete och att Föreningen Trädet är spindeln i nätet mellan alla 
samarbetspartner i området. Det händer mycket aktiviteter och arrangemang . Skönt att 
man inte är för nära stan och man kan välja om man vill åka dit. Vi har ett centrum med 
folktandvård, familjecentral, vårdcentral, skola, bad, Föreningen Trädet, matbutiker , 
pizzeria, frisör och det uppskattas väl. Hoppas att vi får behålla allt .
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Vad tycker du är mindre bra med Brickebacken? 

Skriv i rutan nedan. 

Vilken är din favoritplats? Varför är det din favoritplats?

det som är mindre bra med Brickebacken är att det finns för få bostäder i området och att 
det kan byggas flera bostäder för att både förbättra och få flera familjer att flytta hit.

dettaq är min favoritplats eftersom jag tror att trädet ligger där. vilket gör det till min 
favoritplats eftersom det är ett fint ställe att vara på. även att de har så många aktiviteter för 
barn och ungdomar. Men det är inte heller bara lek utan de erbjuder även läxhjälp för de 
som vill. 

inget

det är för lite affärer i centrum och ett större bad skulle uppskattas. Jag är där ofts

Att det finns få platser för de som bor där att vara ute tex bänkar. föreningen trädet

Eftersatt centrumbyggnader - slitet och inte så trevligt. Tråkigt att Brickebackens "ansikte 
utåt" ser ut som det gör, mörkt och upplevs otryggt stora delar av året.
Ett nytt bad i centrum och satsning på Brickebackens skola och centrumanläggningen är så 
viktigt för området.
Viktigt att det finns kvar service i centrum också, t ex livsmedelsaffär, möjlighet att köpa 
busskort, hämta paket etc.

I centrum möts människor i alla åldrar ; skolan, Trädet, biblioteket, affären, badet, kyrkan , 
vårdcentral och folktandvård  mm finns här. Vissa delar av centrum har öppet stor del av 
dagen - viktigt!
Saxonparken är också en viktig mötesplats i området, inte minst sommartid.

Politikens frånvaro. Jag och många boende i Brickebacken skulle uppskatta större närvaro 
från politiken.

Jag bor där.

Det som är mindre bra är att centrum ser väldigt tråkigt, då man på länge inte gjort något 
för att rusta upp det lite.  Det som också är mindre bra i brickebacken är skadegörelsen. 

Det är mysigt och skönt.

Badplatsen (plaskis) används ej så mycket. Man skulle kunna öppna ett utebad där istället 
och riva ner barnbadet och ta bort dendär spindeln. badet behöver inte vara stor. något 
för barnen sedan en pool för de äldre med lite höjder och planker räcker för att skapa lite 
mer liv i brickebaken.

Jag bor i närheten, dessutom ligger det väldigt centralt så man ej är utanför. Man ser alltid 
människor och barn omkring vilket gör det mer vardagligt och inte så segt som att bo vid 
kanten. Det finns en basketplan som lockar några ungdomar i min ålder även äldre.

saxonvägen ner till norrabro är läskig. för smal väg i en för stor skog, känns inte alls tryggt 
att gå där i mörker. vägen har även en dålig belysning. Vissa gårdar behöver förnyas med 
bättre leksaker och fräshare miljö för barnen och de om bor där. 

bodde där innan, har släktingar där nu. Rent och fint känner sig som hemma när man är 
där

finns vissa personer som står och pundar i centrum, de stör inte andra på ett stort sätt 
men ungdomar kan se upp till dom vilket inte är bra. ungdomar ska inte se upp till sådana 
personer för att de kan vara ett dåligt inflytande.

för att jag bor där

Centrum de skulle kunna göras något åt typ ett mindre köpcenter med apotek o affär o så 
i 

Centrum och det är för miljön är så utsatt speciellt när man nu måste gå vid andra sidan 
och passera tandvården där brukar det oftast samlas ungdomar som vill bråka. Det jag 
också saknar är övervakningskameror lite mera vid just såna utrymmen även uppe vid 
skolan 

Min favorit plats är Björkrisvägen 23 det är lugnt och grannarna är otroligt trevliga och 
snälla

Ingen bra livsmedelsaffär
Ingen post eller bank
saknar apotek
Bättre sportmöjligheter tex paddeltennis som skulle göra att många åker hit för att sporta
Finare badhus
Vi saknar MC-donalds, alla andra har MC i närheten utom vi, 
saknar badhus med rutchkanor he,lst ska den vara i centrum.

CENTRUM,

Skottlossningar. 

Sluta bygga på vägarna. Respektlösa barn. 

Pizzerian drar tills sig mycket lömskt folk och det är obehagligt. Ett ställe kan behövas där 
gamlingar kan träffa andra gamlingar så dom inte behöver röra sig i området på samma 
sätt som dom gör idag. Få bukt med kriminaliteten främst narkotikahandeln som sker 
öppet. Trädet ska ligga i centrum så dom blir en central del av centrum. Ett bättre läge för 
familjecentralen! 
Folk som säljer knark. Vissa idioter är ute och knivhugger, kriminellt folk som härjar lite 
fritt. Småbarnen är respektlösa. 

Det som är dåligt med brickebacken är att de finns typ ingetv att gölra här. För att det är den ända platsen att vara på.

kriminela 
Mycket konstiga typer, folk som snattar och gör dumma grejer. 

vet ej
det som jag tycker är mindre bra med BB är höghusen där finns alkoholister och pedofiler 
och det är väldigt smutsigt och man vågar typ inte vara där

Centrum är min favoritplats för att man hittar alla sina kompisar och nya vänner och så

höghusen är ganska smutsig i ut sidan av balkongen och skulle att gör rent
att ta hand om naturen bra

för man kan träffa sina vänner och kan köpa grejer där

inget det är roligt
att det inte finns så många lekparker. för att det är en bra skola
Att fotbollsplanerna är ganska dåliga. Skolan: För att det finns tre fotbollsplaner där. Och alla dom planerna är bra.

Det som inte är bra är att min önskan är att Café Brickan , Föreningen Trädet inte syns 
från centrum ( Föreningen Trädet fungerar som fritidsgård  kvällstid och Fritidsverksamhet 
för 10-12 åringar em- tid, helger har de familje arrangemang som riktar sig till 
barnfamiljer) det skulle vara super om Föreningen ligger mer synligt i centrum och 
eftersom de har långa öppettider så kanske allt dåligt som händer i centrum dag o kvällstid 
inte sker.  ex droghandel, bråk o stök.

Trevlig lekpark för barnfamiljer, grillplats, stor gräsyta
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Vad brukar du göra här? Vad skulle du vilja göra här? Var tycker du det finns otrygga 
platser i området? Varför är det en 
otrygg plats?

jag brukar gå dit för att vara med vänner, eller 
gå på läxhjälpen efter skolan.

jag skulle helst vilja se flera aktiviteter för 
ungdomar över 13 med tanke på att vi ite har 
lika mycket erbjudna aktiviteter som barnen 
under 12 år.

jag tycker faktiskt inteatt det finnns otrygga 
platser i området,

Vara med vänner vet ej

hänga med vänner vet inte matöppet

Det är mörka platser som där inte så många 
"vanliga vuxna" rör sig när det är mörkt.

Leva Sova mer. Knark försäljning. Våld. Vandalism.

Det som jag brukar göra där är att antigen sitta 
och prata med kompisar eller vara med 
familjen. 

Man har nyligen fixat parken och nu är det kul 
och bara vara där. 

på grund av skadegörelse.

renovera om gårdarna som dem har gjort på 
resten av Granrisvägen

Känns inte som en otryggplats. Men den 
tomma gräsytan bör absolut användas. man 
kanske kan bygga något roligt för ungdomarna 
runt 12-16 år så att dem lockars till något.

allt och inget. Umgås med vänner och familj 
framför allt

förnya gården, väldigt gamla leksaker och 
ruttet

saxon vägen är mörk och otrygg

vad jag än vill inget jag inte redan gör kriminella aktiviteter kan hållas på i dessa 
områden

Björkrisvägen och enrisvägen är lite jobbigt mkt 
som händer där tkr ja 

Här bor jag just nu men skall snart om ett par 
år flytta då det inte finns så mycket lägenheter 
lediga just nu och poäng system i ÖBO är så 
kasst

Om ja fick önska skulle jag vilja ha det som på 
andra delar att man rustar upp byggnaderna 
och sopprum

Vid höghusen, gatan ifrån höghusen och till 
centrum samt gluggen som man går i mellan 
vid folk tandvården

Mycket ungdomar som samlas och skriker och 
röker.

Jag tycker inte att det är ett otrygg plats i 
brickebacken.

jag brukar chilla och hänga i centrum 

för jag kan köpa grejer de jag vill ha och hänga 
med mina vänner och vara med min familj

det är läskit att gå till höghusen på kvälen

ingen stans
för det finns vilda djur

Jag brukar spela fotboll på skolansplaner. Spela fotboll. Och vara med vänner.

Fika umgås grilla sommartid
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Hur kan platsen förbättras? Vad skulle få dig att använda cykel 
eller buss i större utsträckning?

jag använder tyvärr inte cykeln intill stan med 
tanke på den gigantiska uppförsbacken som 
sker påväg hem. vilket gör att jag mestadels 
åker buss till och från skola och till stan. 

träningar

vet faktiskt inte då jag till mestadels använder 
cykel eller buss 

byt ut personalen som jobbar där att komunen ska dela ut gratis busskort till 
ungdomar

Belysning och genom ombyggnad av centrum och centrumanläggningen . Om 
verksamheter som har öppet kvällstid och helger är närmare själva centrum och 
parkeringen blir det tryggare..

Cyklar redan dagligen. Mkt bra med snöröjning 
som sköts med "sop-saltbilarna" - det 
underlättar enormt. Fler sådana vore bra 
vintertid.

Lokal polis. Att politiken är närvarande, samtalar med boend och näringsidkare. Åker buss varje dag. Bra turtäthet förutom 
sommar.

Platsen kan förbättras genom att ha mer kontroller Fler cykel banor och fler busshållsplatser

Man bygger något nytt där och locka mer människor dit Jag använder redan cykel som jag 
transporterar mig med över hela Brickebackens 
och till skola och till stan. De inte så långt ca 
4,5km till stan

bussen kan åka ännu längre ner till norrabro, vägen kan bli större. belysningen kan bli 
uppdaterad. ta bort bänkarna som finns på vägen, många alkoholister och pedofiler brukar 
sitta där, vilket gör det ännu läskigare och osäkrare

ifall det är snabbare att komma hem eller till 
ställen man vill komma fram till snabbt och 
smidigt när man inte har skjuts eller orkar gå

ta bort de kriminella från den platsen jag använder redan det på grund av 
sommarkortet jag fått som gör det möjligt att 
åka långa sträckor utan kostnad

Önskar de vore frid Åker bara de då ja ej har körkort

Genom reglera med kamror som det även finns i andra stats delar vi vet ju även om att det 
ibland  finns drog handel och även i ett av hörnen när man går ner till vårdcentralen och 
ÖBO kontoret där brukar det ofta stå ungdomar för att göra jävlestygg

Om det inte vore så dyrt och om det kunde 
finnas en pump som kunde vara hel. Den i 
Brickebacken är ju paj hela tiden  

Jag använder både cykel och buss

Använder det varje dag.

Soppa upp grus ordentligt! Gillar åka 
skatebord. 

Åker redan mycket buss. 

bra vägar och föngerande pump
Elcykel. Bättre busstider, kortare intervaller 
mellan tiderna under rusningstrafik. Gör 
bussarna rosa! 
kanske en cykel park

ta bort buskarna  mitt i mot pizzerian jag åker mest buss

att ta bort muren

vi går till skolan för att vi bor nära
Att fixa gräset och hålen i planen. Om jag ska åka någonstans själv så brukar jag 

åka buss eller cykla
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Vad skulle du vilja fanns i Brickebacken som inte finns idag? 

Skriv i rutan och markera i kartan. 

Har du förslag på hur Brickebacken kan integreras bättre med 
omkringliggande stadsdelar?

jag har faktiskt inga idéer på vad jag vill ska finnas mer som inte redan finns. kanske en 
hangplats som tegelbruket skulle vara kul att h här. det skulle få fler ungdomar hit.

jag tycker att ifall man trycker samman Brickeberg, norra bro och Brickebacken , alltså att 
man bygger samman de med flera bostäder emellan blir det bra.

nej

en stor park för ungdomar och familjer att man bygger det t.ex. lägenheter eller parker för ungdomar. Att man gör events för 
ungdomar och inte bara barn.

mer uteplatser för ungdomar att hänga på vet inte

Ett nytt bad med liten attraktion, t ex enkel rutschkana (typ Ekbacksbadet i Arboga eller 
badet i Lindesberg). Det skulle betyda mycket för området att fler skulle nyttja badet och 
med någon liten attraktion utöver en bassäng skulle nog fler familjer välja Brickebackens 
bad till exempel framför att åka till Kumla eller Hallsberg. Viktigt att badet ligger i själva 
centrum.

Cykelväg till Adolfsberg, bygg ut bilväg anslutning till Norra Bro och även till väg 52.

Post, Apotek, Svenska spel. Medborgarservice. Bygg villor och bostadsrätter. Förläng Saxonsväg.

ett fungerade badhus Göra så att busshållsplatserna går längre ner till norra bro 

Brickebacken är inte så långt bort allt annat som alla tror. staden börjar byggas utåt mer 
och det närmar sig Brickebacken . Det ändras och byggs enormt mycket vid 
ladugårdsängen som drar in Brickebacken till staden mer.  

mer saker för ungdomar, underhållnings aktiviteter som håller ungdomar i området 
sysselsatta. Lite mer bänkar (bänkar med bord) som man kan sitta på lite överallt i 
Brickebacken inte i för offentliga platser. 

mer samarbeten med andra föreningar och kanske ibland hitta på aktiviteter som inte 
ligger i Brickebacken så ungdomar lär sig om resten av Örebro stad. 

har inget på tanken nej

Nytt badhus och aktiviteter Brickebacken ska  vara ensam

Jag skulle vilja och har hört mig för med äldre ett apotek i anslutning till Vårdcentralen. 
Många saknar detta, när man dessutom går ifrån läkaren ska man kunna gå rätt in till 
apoteket som i Tybble

Försöka få ett mera öppnare samhälle idag möts man av en stor yta ex en parkering som 
inte ser så trevlig ut och ett centrum som saknas blommor och andra utsmyckningen. Ja 
tror ni ser felen också om ni öppnar ögonen

Apotek
Post
Bank
Paddelbana
Äldreboende
MC-donalds i centrum och ett badhus med ruchtkanor i centum. Flytta föreningen  Trädeto 
Café Brickan, mot centrum

Har vi ett attraktivt badhus i centrum och MC och att affären , pizzeria m.m. är kvar då 
kommer fler att besöka oss

Mer affärer och allt äckligt folk ska sluta hänga i centrum! Ingen kommentar
Ingen kommentar Få folk att komma och uppleva området. Gör det mer attraktivt för allmänheten, det är 

skräp idag.
Större lokaler för föreningen Trädet. Badet borde ligga i "dungen" så att man möts av en 
finare vy än dagens. Mer sportanläggninger såsom självförsvar och basket.

Fatta fett med en neonskylt över badet? Bättre välkomnande miljö, det ser för jävligt ut 
idag. En balkong på badet med en snygg vy? Bättre bensinstation. Fler övergångställen. 
Snygg välkomstskylt som visar att det inte er en avvecklad stadsdel utan en stadsdel under 
utveckling" 

Större utomhuspool istället för "plaskis". Ändra Matöppet till Coop! Kiosken måste sluta 
sälja cigg, framför allt till mindreåriga! Flytta actic till dungen så man ser det när man 
kommer in till Brickebacken sådet blir en välkomnande bild. Just nu ser det ut som ett rysk 
kvarter från efter-krigstiden. Flytta Trädet närmare centrum så dom får en mer central roll 
i området! Dom gör bra saker och kan göra större skillnad med en mer central plats. FYLL 
SWEROCKS BROTT MED VATTEN OCH BYGG BADPLATS!! 

Ha bättre koll på det som begår kriminella aktiviteter i centrum och smutsar ner ryktet. 
Gör om pizzerian till en legitim Restaurang. 

Allt är bra i brickebacken men det som behövs i brickebacken är att bygga mer lägenhet

rena ställen
Bättre lokaler för ungdomsverksamheter. Större möjlighet till typ internetcafé. Att man bygger ut området och rustar upp befintlig miljö. Gör området mer attraktivt med  

ett centrum som det finns saker i och inte bara en matbutik. 

nope
i andra gårdar så skulle jag att dem bygger om lite i gården t.ex. nya ruschkana 

NEJ

en skeit park nej
karusell en lång bro
Jag vill att en skatepark ska finnas. Där pilen är ska dom bygga ett dagis. Jag tycker att 
det redan finns många dagis i Brickebacken.
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Vad tror du skulle kunna få människor som bor i Örebro att oftare 
besöka Brickebacken?

Hur ofta besöker du 
Brickebackens centrum?

Anledning till besöket

jag tror att ifall man bygger ett tegelbruksliknande ställe io Brickebacken kommer det 
mycket fler ungdommar att komma hit.

Dagligen, jkag brukar handla småsaker till föräldrarna 
eller t5a en promenad med mina vänner

nya saker Dagligen, 

vet ej Dagligen, träffar vänner, köper lite mat

göra mer engagemang med tex trädet Dagligen, bor här

Ett nytt fräscht bad som är attraktivt för familjer med mindre barn (där ex Gustavsvik inte 
är ett alternativ). Ett gym och en idrottshall som där man inte behöver gå igenom ett bad 
för att   komma till . Kanske även  någon "unik butik" som etablerar sig i centrum (liknande 
Dollarstore) och ett apotek.

Dagligen, 

Förlägga föreläsningar, andra aktiviteter i området. Dagligen, Handlar. Äter.

Ett fint badhus so, kan vara attraktivt för alla och ett aktivitetshall Flera gånger i månaden, Olika saker kan vara att man behöver köpa 
något i affären eller träffa släktingar och 
kompisar som bor här 

inte mycket det är ett område för människor som bor här och bör vara så. Dagligen, vänner, mat, rundtur 

nyare och fräschare bostäder, bättre butik i centrum, en butik som inte är så dyr men 
ändå säljer fräscha och bra produkter, då syftar jag op en matbutik. varorna kan vara 
saker som är anpassade för vad byborna i brickebacken är ute efter 

Flera gånger i månaden, går bara förbi, eller ska ibland handla något 
från matöppet eller frukt och grönt

vet inte Flera gånger i månaden, kan vara att jag ska köpa något eller träffa 
några vänner

Saxonparken skulle få folk hit nu när den gjorts om Flera gånger i månaden, 

Genom att marknadsföra Brickebacken, genom att placera badet här. Genom att öppna  
upp centrum så den blir med levande, våga släppa in företagare så så olika firmor kan 
intrigerar sig med oss som bor här.

Dagligen, 

Ett centrum med en mer inbjudande atmosfär tex ett bad som har cafe och restaurang. 
Paddelbana och på vintern kanske spolad is för skridskor

Dagligen, 

som jag skrev tidigare Har vi ett attraktivt badhus i centrum och MC och att affären , 
pizzeria ,kiosken .m. är kvar och att vår fritidsgård Föreningen Trädet, Café Brickan flyttas 
till centrum så alla kan se hjärtat i Brickebacken  då kommer fler att besöka oss

Dagligen, 

Att att kriminella och lösdrivande hänger i centrum , det ser obehagligt ut! Dagligen, Bor här
Bygg ut stan åt Brickebackens håll, inte bara för studenter utan för allmänheten! Dagligen, Bor här 

Samma som innan Dagligen, Bor här, svårt att missa. 

Brickebacken är redan extremt nedsmutsat ryktesmässigt. Fixa unga ambassadörer för 
området som visar den bättre sidan av Brickebacken.

Dagligen, Handlar, kommer från skolan, går föbi, finns 
hundra anledningar

Att fixa brickenbacken finnare Flera gånger i månaden, 

mindre kriminela Dagligen, Flera gånger i månaden, 
Fixa saker som folk gillar och blir attraktivt att besöka. Något unikt kanske? Aldrig, Nästan aldrig där. Finns inget för mig i centrum 

att hämta förutom att handla iste och mat med 
familjen. 

skatepark Dagligen, jag bor här
att slektingar kommer hit Dagligen, är med kompisar 

vet ej Dagligen, för vara med min familj och vänner

vet ej Dagligen, 
stor nöjesfällt Dagligen, 
Göra fler parker. Att göra så att man vill vara ute i naturen Dagligen, Jag går förbi när jag ska gå hem

Dagligen, 



SA MM ANSTÄLLN ING FÖRD IALOGER • REDOVI SN ING AV SA MTL IGA SYNPUNK TER     46

(8/8)

Vad tror du skulle kunna få fler 
människor att oftare besöka 
Brickebackens centrum?

Har du några fler synpunkter eller 
önskemål?

Tycker du att det här är ett bra sätt att samla in synpunkter på? 
Finns det andra sätt eller kan man göra det här sättet bättre?

kanske ifall man gör området mindre tråkigt 
med att bygga ut centrum.

nej det var ett bra ställe. jag har inte provat andra ställen så jag vet inte riktigt om de4t finns 
bättre ställen.

nä nej detta är bra

fler affärer t.ex. willys, stora aprker för familjer 
och ungdomar, att man håller dagar för 
ungdomar som t.ex. cityfesten 

ett mycket bra sätt

byta ut matöppet nej det är bra

Se tidigare svar; bad, handel, apotek, 
trygghetsaspekter, utseendeet på centrum mm

Brickebacken är ett fantastiskt område med 
med stort behöv av upprust och nytänk. 
Hoppas verkligen att centrum får det lyft som 
behövs - det kommer att generera mycket 
gott.

Bra om det blir känt bland de som bor här. Krävs kanske mer stöd i hur verktygen 
fungerar och bör nog kompletteras med annan enkät eller intervjuer-

Att det finns service som människor 
efterfrågar.

Se till att Brickebacken har service som Post, 
Spelbutik osv i centrum.

Ni kunde komma till Brickebacken och samtala med boende. Stå i Centrum, knacka dörr 
vandra runt i området.

Variation i affärerna Nej Det är bra då man kan involvera alla som har synpunkter om hur brickebacken ser ut 

Om man ändrar som det där skoltalet och 
lägger något café på den plasten eftersom det 
ser väldigt tråkigt ut.

Man borde skicka ut brev till alla lägenheter så att människor är aktiva och medvetna om 
att det kan ske ändringar och att dem kan vara med och förändra.

bättre matbutik och är fräschare och inte så 
utländsk av sig

försök att förnya alla gårdar så snart som 
möjligt och bygg fler områden där man kan 
sitta med vänner och hitta på aktiviteter så 
kommer brickebacken bli ännu bättre

ja det är bra. annars kan man ha ett bord när det är olika event i Brickebacken och 
försöka locka till sig åhörare och få de att säga sina synpunkter där också för det är 
många som inte vet att man kan svara på enkäter online. 

vet inte nej det är ett bra sätt då de som har några synpunkter att ge kan göra det.

det finns andra sätt också men detta verkar vara ganska effektivt och enkelt att göra

Att göra om centrum och sen få en mer svensk 
affär 

Att få ett nytt centrum Nej

Cafe, mötets plats mitt i centrum, våga ha 
mera evenemang gent mot kommunen

Absolut sen vet jag att alla förslag inte kan gå igenom men matchar man så kommer blir 
bra. Att flytta centrum skulle betyda längre sträckor för äldre och gör det då på ett 
smartare sätt. Lägg krut på att samla ihop allt och gör rätt

som jag skrev tidigare Har vi ett attraktivt 
badhus i centrum och MC och att affären , 
pizzeria ,kiosken .m. är kvar och att vår 
fritidsgård Föreningen Trädet, Café Brickan 
flyttas till centrum så alla kan se hjärtat i 
Brickebacken  då kommer fler att besöka oss

Svårt att säga Ja
Fixa bättre butiker. Ja men det hjälper inte för om man vill ha en förändring så händer inget det är känslan 

jag sitter på.
Göra det större! Större studio och bättre 
struktur. 

Ja

Byt ut Matöppet mot en riktig affär. Bygg 
bättre bad med sportanläggning i anslutning tex 
basketplan m.m.

Fler områdespoliser. Dom är här i en minut sen 
försvinner dom . Dom behövs!

Om ni tar åt er av kritiken och gör något åt saken. Politiken gör mycket snack och lite 
verkstad, ändra det !

nej jag tycker det är bra
Sälja det som folk vill ha, skapa ett attraktivt 
centrum. Inte stänga bad och butiker utan 
utveckla istället för att avveckla. 

Dreamhack vill jag ha i Brickebacken. Ingen kommentar

vet inte nej ja
komma i nyheterna prata med folk

vet ej fixa håghusen JA

vet ej nej det är ett bra sät
bättre miljö nej nej
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Redovisning av samtliga synpunkter lämnade på post-it-lappar 
under Brickebackens dag

Centrum

• Älskar trädet!

• Flytt av busshållplatsen i centrum eftersom den blir en bromskloss vid påstigning. 

• Saknar affär, för mycket utländska varor

• Affären är bra

• Vill ha mer liv i centrum, mer att göra, plats att mötas för äldre, Brickebacken behöver fixas mer 
modernt. Stort problem med ungdomar som röker hasch

• Badet centralt. 

• Önskar mer grönt i centrum. 

• Centrum behöver bli tryggare!

• Mycket mer belysning överallt!!!

• Större sortiment i affären idag

• Trädet och biblioteket är bra 

• Att matbutiken inte bytte ägare så ofta. Att bankomaten fungerar. Vill kunna ta ut mediciner i 
Brickebacken. Förut hade Coop utlämning, saknar ett apotek. 

• Fler matställen. Sushi och hamburgare (Max). Bättre mataffär med större sortiment. 

• Större kök i caféet

• Mer säkerhet i centrum. Otryggt. 

• Med äldreboende, ha apotek i centrum. 

• Mer levande centrum!

• Vårdcentral och gym&bad. Trevligt med graffiti istället för en grå vägg. 

• Centrum ska vara samlat och beläget inne i Brickebacken. Badet kan dra folk till centrum. Bygg 
på höjden, Trädet som nav. Haga centrum är mer öppet. 

• Höghus i centrum. Trädet längst ner. Serviceboende. Studentbostäder. Allt i samma hus. Trädet 
kan ha restaurang och affär, de äldre kan också äta där. 

• Innertorget: Något blickfång, exempelvis fontän, växter, sittplatser. 

• Centrum är bra för där är jag med vänner. 

• Centrum – mer som i Vivalla. Inte så öppet. Snygga till centrum. 
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Natur/skog/grönområden

• Mycket är bra i Brickebacken. Nära till naturen

• Bra med tillgänglig stig i skogen, fungerar bra med permobil. 

• Skogsområdena är bra

• Ta vara på den fantastiska skogen! Låt den växa

• Röja i skogen (Enrisvägen, egen ant.) så det ser mer trivsamt ut

• Bevara den natur som finns här. 

• Nära till naturen. 

• Bra att grönsakerna växer. 

• Fler odlingslotter

Saxons park

• Saxon och spindeln är bra

• Fotbollsplan i Saxon

• Ett bättre och större gym i Saxon

• Saxon är inte bra

• Saxon är dålig

• Saxon är dålig

• Fixa ett mål till vid Saxon

• Saxons park är rolig

• Fler fotbollsmål i Saxon

• Saxons park. Rolig att leka i. 

• Utveckla centrum och Saxons park ännu mer. Gärna karuseller varje år. 

Trafik

• Anslutningsväg från Saxons väg till Norrköpingsvägen. 

• Ingen utbyggnad av cykelväg från Granrisvägen 

• Inga skyltar om p-förbud. Behövs vid varje gata. 

• Ont om parkering för de som jobbar ex lärare. 2h parkering är för lite. 

• Boende parkerar vid vårdcentralens parkering. 
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• Saknar husvagnsuppställning. Behöver ligga synligt för att undvika inbrott – förslag Björkrisvägen.

Idrott/fritid

• Plaskdammen! Gungor! Finns inga gungor i kv. Granspiran. 

• Bastu för alla. Större utomhuspool. Blombutik. 

• Mer lag från Brickebacken. Spela exempelvis Brickebacken mot Vivalla. 

• En skatepark vore roligt. 

• Önskar en utomhusbassäng som i Vivalla! Nu måste vi åka dit. Badet är bra att det finns här. 

• Ett fotbollslag eller basketlag. 

• Fotboll är roligt. 

• Jag skulle vilja ha en plats som erbjuder gruppträning (likt Friskis och svettis). Idag finns endast 
gym. 

• Utomhuspool

• Större bad gärna med bubbelpool

• Önskar utomhusbad som i Vivalla och Varberga

• Mer sport och lag i BB. 

• Det är ofta skräpigt vid fotbollsplanen (den nere vid Grankotten, egen anteckning), därför är det 
en plats jag tycker kan bli bättre. 

• Duschar vid plaskdammen

• Plaskis är lite litet. 

• Ibland är plaskis tom på vatten

• Ny pool i plaskis. Större. Det ska vara varmvatten.

• Badställe att bada på. 2-3 meter djupt.

• Det vore bra med bättre fotbollsplaner, det är dåligt gräs. (Två killar i ca 10 årsåldern)

• Fotbollsplanen är bra. Bevara skogsområdena däromkring. 

• Större badbassäng. 

Trygghet 

• Tryggt för barnen. Vi känner varandra. Lite kriminalitet.

• Mer ljus vid centrum. 
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• Det saknas belysning på vissa platser. Då blir det mörkt och otryggt. Önskar belysning på den 
fina stigen i skogen. 

• Fett läskigt. Mer lampor. 

• Brickebacken är bäst. Men det behövs mer ljus överallt men mest i centrum. 

Skola

• Skolan och kompisar är bra här!

• Mulleskola så barnen får lära sig om skogen. 

För barn och unga

• Ungdomsgård för äldre ungdomar. Nu hänger de i Saxons park och förstör. Vissa kvällar i 
”kvarterslokalerna” för ungdomar

• Mer platser/saker att göra för lite äldre ungdomar

• Fler platser för ungdomar att vara på

• Mer aktiviteter/kurser för barn – särskilt vintertid. Vill ha komtek och programmering för barn. 
Dåligt med barnverksamheter idag. För långt till Komtek i Sörbyängen. Många har inte bil. 

• Jag vill att ni fixar mer lekparker och att där man kan sitta i sommar och med mera lekplatser på 
olika ställen och det ska vara nära där man bor. 

• Fler och större lekplatser. 

Boende

• ÖBOs lägenheter är mer rustade – vilket är bra. 

• Björkrisvägen is nice but ÖBO need to develope their backyard and fix it more comfortable and 
safe for each other like the other company

• Uteplatser kan rustas

Nöjd med området

• Folket är bäst med Brickebacken. 

• I stort sett väldigt bra

• Jag gillar allt 

• Allt är bara bra

• Jag brukar besöka Brickebacken. Det är fint här. 
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• Vi gillar Brickebacken. 

• Brickebacken är bra.

Övrigt

• Fler och större hundlatriner

• Det skulle vara bra med en bönesal för muslimer i Brickebacken. Idag åker vi till Vivalla för att 
besöka moskén.

• Mindre skräp. Ha en tävling där man samlar skräp och vinner saker. 

• Koppling mot Norra Bro för att få ett mer levande centrum. 

• Göra roliga möbler. 

• Åker till Maxi från Norra Bro och handlar.

• Bra om det kan vara blandat, både människor av olika bakgrund och i olika åldrar. 

• Jag är orten x 3

• Jag är king. 
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