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IDÉSTUDIE FÖR KVILLEDALEN:                              
WORKSHOP VID BACKAPLAN 19 SEPTEMBER 2015  

SAMMANSTÄLLDA RESULTAT FRÅN FRÅGELISTORNA 
 
 

VAD TYCKER DU OM KVILLEDALEN-OMRÅDET KRING KVILLEBÄCKEN?  
 
Ett trevligt och centralt område med mångfald. Tråkigt att Kvillebäcken är så stilla-
stående – skapa ett vattenflöde i bäcken. 
 
Bra lekplats i Slättadamm. Kommer hit till lekplatsen ibland, tar med te. Fler har 
intresse av att samlas för att göra saker (förut fanns det ett snickeri här ). 
 
Smutsigt med hundar, mycket skräp, behövs fler papperskorgar. Rensa! 
 
Cyklat idag, längs Kvillebäcken. Asfalt fram till golfbanan vid St Jörgen, funkar bra. 
Sedan grus. Industrierna: inte rent och snyggt, massa bilvrak. Kommunen sköter sig 
exemplariskt. 
 
Ej kul norrut, okej med trafik. 
 
(Är ute på promenad för att handla) Jag hade en affär här tidigare i gamla området. 
Hittade inte ny lokal, så jag började jobba på Myrorna i Angered. Området hade 
mycket problem, det är bättre idag. Använder lekplatsen med barnbarnen. Tråkigt 
med det smutsiga vattnet. 
 
Första promenaden här, nyfikna på Saluhallen! Åker till andra ställen, Bohuslän.   
 
Vi är här för att lämna in bilen på verkstad. Bra på lekplatsen: båten, rutschkanan, 
mer av det! Toys R Us och McDonalds är bra för barnen. Skulle vara bra om parken 
var finare.   
 
Låt det inte växa igen! Östra Kvillebäcken är för tätt.  
 
Det luktar illa från bäcken. Stäng av vägen/bron utanför fältet - det är kö på varda-
gar, det är farligt för barn och det är ju tänkt att vara ett miljövänligt område? Bra 
lekplats, att den är inhägnad och bra med bänkar.  
 
Bra med stora grönytor! Klipp inte alla, behövs oklippta för blommor/bin & insek-
ter.  
 
Det finns stora områden som inte är så hårt exploaterade. Det kan bli en väldigt in-
tressant utveckling där. 
 
Parken är bra, inte så mycket annat för barn. Billdal är bättre för barn.   
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Området skall vara till även för de som bor längre bort – skapa värden som drar folk 
även utanför området. Återskapa vattenmiljön längs hela Kvilledalen – ge möjlighet 
till kanot? Skapa fördröjningar! Arbeta med vattendirektivet och utnyttja och använd 
åtgärder positivt.  
 
Underutnyttjat, oinspirerande. 
 
Stor potential, vackert runt Hökälla. Otillgängligt på andra ställen. Tråkigt att man 
inte enkelt kan följa bäcken från älv till älv.  
 
Idag inklämt område mellan industrifastigheter och vägar. Fantastiskt centralt läge, 
men behöver få liv och rörelse för ett ”rikare” liv för alla generationer.  
 
Trevligt men saknar naturliga målpunkter för mig. Rör mig endast förbi.  
 
Anonym, outnyttjad fantastisk resurs, otillräcklig, okänd.  
 
Önskvärt att det är vackert precis längs bäcken så att det känns trevligt att promenera 
även norrut. Att vassen klipps bort, att man får känslan av ett grönområde. Önskar 
en cykelfil över bron så att man slipper trängas med fotgängare på trottoaren. Det är 
så smalt. Parkering för gäster – våra gäster har redan fått p-böter, känns svårt att 
bjuda bilburna gäster. Bättre belysning på Rundbäcksgatan.  
 
Gillar området, bra område! Nära stan, lekplatser, butiker, närhälsan.  
 
Det är mycket finare (nu?), men jag vill att det skall hållas efter bättre. Rensa vatt-
net, rensa ogräs och vass – städa! Plantera mer blommande buskar.  
 
Blandat nu. Vi är mycket på biblioteket. Lekplatsen är bra (men bullerstörd), skapar 
nätverk och kontakter i parken. Bra med närheten till stan. 
 
Positivt om området förändras. Nära till stan. Mer aktiviteter nu. Kollektivtrafik. 
Många lekplatser. Eländigt när man flyttande in.  
 
Det är ganska bra.  
 
Bäcken verkar smutsig, verkar inte finnas liv i den.  
 
Bra att gå med hunden, men mycket folk och mycket ljud från trafiken.  
 
Mitt förslag är att man bygger ett pärlband av lekplatser, vuxengym, kafé. När man 
är med barnen på en lekplats kan det vara roligt att gymma lite själv.  
 
Får en känsla av att bäcken blivit en uppdelare – de nya husen på ensa sidan och 
missbrukarna på Backaplanssidan längs bäcken… 
 
Kvilledalen som den plats där människor producerar! Kreativt. 
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Har en spännande historia! 
 
Totalt anonymt idag. 

 

VAD SKULLE DU VILJA ATT OMRÅDET INNEHÖLL?  
 
Hjalmar Brantingsgatan bör omvandlas till stadsgata med 50 km/h-begränsning. 
Flyttas samman till en enkelsidig gata på ena sidan av leden. Den lediga sidan ut-
vecklas med bostäder och cykelleder. 
 
Trevligt med vatten, man dras dit. ”Björnlya!” 
 
Vem tar hand om vattnet? Behöver underhållas mer! Lekplatsen fantastisk! Har 
barnbarn som är två år. Förbättra skyltning för cykel och fotgängare.  
 
Idé: mer sammanhängande stråk, inspirerat av Holland.  
Gör i ordning mer! Det saknar belysning på kvällen, läskigt med missbrukare, men 
det är bra utveckling. Mer park och grönt! 
 
Gör vattnet mer synligt, nu är det igenväxt. Mer lekplats – mycket yta men mer lek 
behövs. Göra det trevligt att sitta längs med vattnet.  
 
Fint om man kunde promenera. Badstege? 
 
Låt följa bäcken hela vägen, ordna cykelleden. 
 
Ta bara bort bilarna så är vi nöjda! 
 
Lite utegym. 
 
Ett gemensamt rum. Man talar ofta om ”det gemensamma rummet” och då menar 
man ofta utomhusmiljö. Jag skulle vilja ha ett gemensamt inomhusrum där verk-
samheter som inriktar sig på möten/gemenskap/samverkan mellan människor. För 
att orka med en utåtvänd ideell verksamhet. Staden behöver ta ansvar för att det inte 
blir en värmestuga och kaos.  
 
Stråket skall vara cirkulärt: skapa rundvandringsmöjligheter, kanske vidare ut och 
koppla ihop med Nordre älv, Osbäcken etc. Stadsbävern skall ha en framtid i den, 
skall fördämma själv? Kanske området blir en ”rough” karaktär, inte park. Planera 
också för ”cykelmotorvägar”, dvs. vägar för att snabbt ta sig till jobbet t.ex. med 
elcykel – större krav på rakare, genare och inga stopp. Utvecklade cykelkartor med 
tidsangivelser samt gärna kontaktpunkter mot kollektivtrafik, p-platser, etc. Över-
svämningsområden borde redovisas på kartor (om sådant finns). 
 
Pumptrack! Trots att cykel fått ett uppsving finns det så vitt jag vet inget i Gbg-
trakten. (Pumptrack = ungefär bana för sportcykling) 
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Möjlighet att ta sig från älv till älv, ta bort barriärer som t.ex. vid Hjalmar Bran-
tingsgatan och industriområdet. Gör gärna Kvilledalen till ett ”matstråk”, från små-
skaligt stadsjordbruk till medelstora odlingslotter & gemensam djurhållning som 
höns och getter i mitten.  
 
Aktivitetsplats för pop-upaktiviteter, konst- och musikverkstad, ljussatt cy-
kel/promenadväg längs Kvillebäcken. Utomhusgym. 
 
Mötesplatser. Ljussättning. Fiske. Konstutställning, motionsanläggningar. Stärka 
kopplingar och stråk. Café, restaurang, pub. Odling. Musik & ljud. Paddling i bäck-
en – möjligt? Event för att skapa identitet & intresse – en ”Kvillebäcksdag”? 
Enkla skjul som upplåts/hyrs ut till småskaliga aktörer, caféer, hantverkare, konstnä-
rer, etc.  
 
Intressanta målpunkter med tydligare funktioner som inte bygger på konsumtion 
utan på produktion och rekreation. Målpunkter som är bra sammanlänkade dels med 
varandra, dels med övriga staden, t.ex. områdets grönområden såsom Flunsåsparken, 
Keillers park, Hisingsparken.   
 
Gärna en samlingslokal, kyrka, kapell om det kommer att bo ca 5000 personer i om-
rådet.  
 
Problem med alkoholism. Utveckla grönstråket! Djur i parken. Ankor i bäcken, 
mata. 
 
Mer blommor och mer belysning + fler bord och soffor att fika på.  
 
Barnvänligt café, utomhusgym, mindre trafik, det är störande i utemiljön. Bra om 
det blir ett kulturhus. 
 
Biograf! Fler bostäder, men även offentliga ytor. Mindre bilar! 
 
Mer grönområde och mindre smutsiga papperskorgar. Viktigt att det är fint och rent! 
 
Bygg inte i parken! Mer lekgrejer så att folk kommer, barn som vuxna. Djur och 
fåglar, att sitta och titta. Fokusera på att fräscha upp! 
 
Vill ha det rofyllt! 
 
Kanske samma slags möbler på båda sidorna och nån färg i marken som gör det till 
en ”runda” runt på båda sidorna så kanske folk skulle blandas mer.  
Flytta lådan vid COOP till grönytan vid Färgfabriksgatan och gör den till en sam-
lingspunkt. Aktiviteter för nyanlända. 
 
Öppenhet, röra sig dygnet runt, trygghetsvandra. Stadsodla. Grön rehab. Bänkar, 
papperskorgar – som töms regelbundet.  
 
Mycket – området behöver hög densitet av en mångfald av aktiviteter.  
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Lånecyklar – även på Hisingen! Krav på produkten. Inga raka kanter, mer romantisk 
karaktär! Ex hamnar.  ”Stationer” där man låter saker hända, testa platsen! Pop-
upstaden bra!   

 

HUR SKULLE DU SJÄLV VILJA VARA AKTIV – SKAPA, DRIVA, 
SAMORDNA AKTIVITETER, PROJEKT (ODLING, T.EX.) 
 
Utveckling av området kring Wieselgrensplatsen och av cykelbanor och cykelleder. 
 
Snickeri, gemensamt! 
 
Är nyinflyttad, har inte funderat över hur bli aktiv.  
 
Mycket bilar här med alla människor som flyttar in. Jag använder bil endast till job-
bet. Promenerar varje dag efter jobbet. 
 
En till båt, en till rutschbana i lekplatsen! 
 
Sänk hastigheten till 30 km/h eller gör gångfartsbegränsningar. Bort med bullret! 
Pendeltågsstation i Kville vid Biltema.  
 
Jag skulle gärna engagera mig och jag driver redan ett projekt med den här inrikt-
ningen – se www.crazyoldpeople.se på hemsida och Facebook.  
 
Hasselodling – många vill äta nötter, ekologiskt odlade. Nötter är dyrt. Fint om vi 
kunde odla det i större skala. Kanske ihop med bökande djur. Jag skulle informera 
och sprida info om fysisk planering – ”vattenåtgärdet” via mitt företag. Jag hoppas 
också kunna starta en intresseförening i Göteborg/Utby. 
 
Bygga och använda Pump-tracket.  
 
Jag är gärna delaktig, framförallt vill jag ha möjlighet att odla bra nära mig. Jag 
skulle gärna ha möjlighet att ha djur tillsammans med andra. Det är viktigt att via att 
alla kan få vara delaktiga, men även drivande.  
 
Jag vill vara med, så kontakta mig!  
 
SCH är gärna med och engagerar och skapar dialog.  
 
Jag är aktiv i SCH (www.sch-gbg.org) vi är aktiva genom att föra dialog, samordna 
aktiviteter. Vi skulle även kunna ordna vandringar utmed dalen.  
 
Ställer gärna upp för intervju  
 
Har tyvärr inte tid. Vi har en odlingsplats (Rosenträdgården) som också behöver mer 
stöd.  
 

http://www.crazyoldpeople.se/
http://www.sch-gbg.org/
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Odling – vara med, men inte driva. Ring gärna för intervju 
 
Ungdomsfullmäktige kan ordna protest för att bäcken skall städas och göras fin.  
 
Vill gärna hålla mig underrättad om vad som sker  
 
Tänker! Promenader? 
 
Ja, öppna upp för entreprenörer och akademi också!  
 

ÖVRIGA KOMMENTARER  
Rensa bäcken med fågelfarm 
 
Man vill inte alltid vara konsument – hur kan kommunen hjälpa till att skapa platser 
utan konsumtion? 
 
Hundrastgårdar för boende i Kvillebäcken vore trevligt för oss hundägare. Fram-
förallt hundar kan få en enskild plats att vara på.  
 
Markägarna måste komma in i idéprocessen! Det skapar positiva värden så att de 
kan medverka.  
 
Vattnet – kan det användas till fiskodling? 
 
Cykelkök! 
 
Fruktträd, bärbuskar – ätbar park/lund 
 
Projektkontainer – ”vad vill du göra?” 
 
Belysningsfrågan 
 
 
Vilka svarade? 
Ålder:  
3-12 år: 8  
13-19 år: 1  
20-29 år: - 
30-39 år: 8  
40-49 år: 8  
50-59 år: 8  
60-69 år: 3 
69+ år: 2  
”oklart”: 5 
Totalt: 43 
 
Bor (adress): Västra Keillersgatan, Gamla Tuveväge, Penselgatan, Kärra, Virvel-
vindsgatan, Hisings Backa, Eketrägatan, Jöns Rudbäcks plats, Klareborgsgatan, 
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Kvillebäcken och Billdal, ”ej i området”, Bäckedalsvägen, Brämaregatan, Gustaf 
Dahlénsgatan, Övre Hallegatan, Otterdahlsgatan, Rundbäcksgatan,  Bjurslättstorg, 
Lantmätaregatan, Gamla Tuvevägen, Kvilletorget, Nya Östra Kvillebäcken,  Wie-
selgrensgatan, Nya Östra Kvillebäcken, Nansensgatan, Bergsjön, Nansensgatan  
Ingen adress: 5 
 
Kön: Män 23, Kvinnor 18, Oklart: 3 
Totalt: 44 
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