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Dialog på Näsby 
Under våren 2022 har Kristianstads kommun bjudit in till spontan 
dialog på Näsby.  Vi har träffat boende, verksamma, barn och unga 
på Gamlegårdens centrum och sammanställt önskemål och 
synpunkter som kommit in. Dialogen har genomförts inom ramen 
för Stadsutveckling Näsby, ett långsiktigt uppdrag för att 
tillsammans med boende utveckla Näsby till en hållbar stadsdel.  

Önskemålen från barn och unga har presenterats i konstprojektet 
”papperstranor” i Gamlegårdens centrum. ”Papperstranor” har 
inspirerats av en berättelse där det sägs om man viker 1000 
papperstranor tillsammans med andra beviljas ditt önskemål. Barn 
och unga mellan 8 och 15 år har vikt papperstranor och skrivit sina 
önskemål för Näsbys utveckling på vingarna. Konstprojektet har 
gjorts i samarbete med Gamlegårdens biliotket och fritidsgård. I 
nästa steg kommer några av önskemålen förverkligas på kort sikt 
och andra tas vidare i planeringen.   

Har du ett önskemål eller synpunkter du vill dela med? Det är inte 
för sent, hör gärna av dig! 

Sammanfattning av önskemål och synpunkter 

Barn och unga på Näsby önskar fler och nya typer av aktiviteter som 
utomhuspingis, konstgräsplan, dans, gungor, studsmattor och 
musik. Boende och verksamma önskar bland annat trygga 
mötesplatser med aktiviteter för kvinnor och unga, mer färg och 
blommor, väderskyddade sittplatser och olika 
trafiksäkerhetsåtgärder.  
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Ett återkommande tema under dialogen har varit arbetsintegrerade 
insatser som jobbmatchning, praktik och språkutveckling - många 
tycker det är svårt komma vidare till intervjuar på grund av brist på 
kontakter inom näringslivet.  

Många boende önskar ett allaktivitetshus/kulturhus fylld med olika 
typer av aktiviteter med allt från fritidsaktiviteter såsom konst, 
musik, schack och bordtennis till stöd med myndighetsärenden, 
språkutvecklingsmöjligheter och en mötesplats för lokala 
föreningar. 

Några populära och uppskattade mötesplatser är Hjärtebackes park, 
den stora lekplatsen, friluftsbadet på Gamlegården, urbana 
hembygdsgården och den öppna förskolan.  

Gamlegårdens centrum upplevs av många som otryggt på kvällstid 
på grund av narkotikaförsäljning, nedskräpning och ungdomsgäng - 
här finns önskemål om ökad vuxennärvaro och fortsatta 
nattvandringar.   

Önskemål från barn och unga 
• En linbana  
• En labyrint på marken 
• Fler gungor 
• Konstgräsplan för fotboll 
• En fontän i park 
• Mer färg/mönster i området 
• Ljus med olika färg 
• Fler butiker 
• Högtalaren för musik 
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• Aktivitet i natur med kompisar 
• Fler studsmattor 
• Hus i träd 
• En tunnel ruschkana 
• Fler fotbollsplaner 
• Nytt nät till tennisbana  
• Biograf på Näsby 
• Utomhus pingis 
• Pyssel aktiviteter 
• Gungor i träden 
• Aktivitet med hennamålning 
• Cirkus med karusell 
• Dans och fest med musik 

Önskemål från boende och verksamma 
• Möjliggöra för SFI lärarutbildning på Högskolan 
• Mer matupplevelser såsom restaurang i den gamla 

byggnaden från fortifikationsverket 
• Öka tillgång till information om möjligheter till 

språkutveckling 
• Fler aktiviteter med Urbana hembygdsgården då alla är 

välkomna och olika kulturer möts här 
• Upprustning av Näsby IP med ombyggnad av 

omklädningsrum samt ny konstgräsplan 
• Mötesplats för unga såsom "Hela Malmö" fast på Näsby 
• Skapa plats för spontanidrott och fotboll 
• Mer lekutrustning som passar små barn (2-5 år) 
• Bygg ett kulturhus där människor kan mötas och ungdomar 

kan få ett offentligt vardagsrum 
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• Arbeta med fler aktiviteter där barn och unga kan lära sig 
nya saker såsom konst, målning, musik, schack, bordtennis, 
stilskrivning, med mera 

• Uppmuntra delaktighet i aktiviteter för barn och unga 
genom utställningar, tävlingar och prisutdelningar, kanske i 
samarbete med andra skolor eller kommuner för ökad 
integration 

• Plantera flera träd, blommor och mer grönska på 
Gamlegården 

• Skapa möjlighet till skygga vid Gamlegårdens friluftsbad för 
varma sommardagar 

• Plantera rödvinbär, krusbär, amerikanska blåbär, 
körsbärsbuskar i Hjärtebackespark 

• Plantera lådor med olika kryddor man kan plocka i parken 
• Skapa väderskyddade sittplatser i Hjärtebackespark 
• Testa en graffitivägg så mindre resurser läggs på 

klottersanering 
• Förbättra skyltning och tydliggör stigar från Näsby mot 

Näsby fält och Lingenäset 
• Återinföra lokalpolis och öka relationsskapande och 

förebyggande polisnärvaro i området 
• Skapa en saluhall eller matmarknad olika matupplevelser 

från olika världsdelar 
• Arbeta med jobbmatchning på Gamlegårdens Centrum 
• Skapa möjlighet till jobbpraktik i kombination med SFI 

studier, och se till att praktikplaceringar är utvecklande för 
deltagarnas språkfärdigheter och inte endast arbetsträning 

• Skapa promenad rundor/tipspromenader på Näsby 
• Måla utsidan av Gamlegårdens centrum med färg 
• Måla sittplatser inne i Gamlegårdens centrum  
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• Skapa aktiviteter genom "Passions-dagar" där boenden 
håller i workshops/kurser för varandra i ett tema de brinner 
för såsom matlagning, konst, att sy kläder, musik 

• Anlägg ett nytt övergångsställe och skyltning till Moskén 
• Arbeta med informationssatsningar på skolor om de 

negativa effekterna av droger 
• Öka trafiksäkerhet vid Lingenässkolan genom ytterligare 

övergångsställe 
• Skapa en trygg mötesplats för ungdomar mellan 18-21 år 
• Fler insatser för att motverka nedskräpning 
• Ändra busslinjen så den kör även utanför Lingenässkolan 

och Berga förskola för att knyta ihop hela område 
• Skapa fler fotbollsplaner för spontanspel nära bostäderna 
• Gestalta området med mer färg  
• Få stopp på fortkörning med moped som är farligt för barn 
• Fler aktiviteter för barn och unga borde prioriteras 
• Skapa en mötesplats där kvinnor känner sig trygga och 

välkomna på kvällar och helgar när 
• Komplettera lekplatsen i Hjärtebackes park med fler saker 

och aktiviteter 
• Installera en papperskorg precis intill grillplatserna i 

Hjärtebackes park 
• Utöka utbud av butiker i området med nya verksamheter till 

Gamlegårdens centrum 
• Skapa en lokal där engagemang i föreningslivet kan 

tillvaratas, eller tillvarata befintliga lokaler genom 
samnyttjande med andra verksamheter  

• Anlägg parkeringsplatser för cykel/scooter vid Näsby IP 
• Skapa ett gym där kvinnor ökan välja att träna enskilt 
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• Bygg ett kulturhus/allaktivitetshus fylld med diverse 
aktiviteter och olika typer av samhällsstöd 

Allmänna synpunkter 
• Gamlegårdens centrum upplevs idag som otryggt, särskilt 

för barn och kvinnor 
• Skolintegrationen är en stor utmaning och språkutveckling 

på skolorna behöver prioriteras 
• Många upplever att det är svårt att komma in på 

arbetsmarknaden och önskar möjlighet att göra praktik 
samt stöd med jobbmatchning och CV/intervjuträning 

• Det saknas mötesplatser för ungdomar mellan 18-21 år och 
platser för ungdomar att hänga på runt om i området 

• Ungdomsgängen skapar en känsla av otrygghet hos andra, 
bland annat vid Gamlegårdens centrum och i vissa 
trappuppgångar 

• Det finns ett behov av stöd med diverse myndighetsärenden 
som är svårt för nyanlända att navigera, såsom hur man 
fyller i blankett, läsa post, kontakt med myndigheter, m.m. 

• Användning och försäljning av narkotika är ett brett 
problem som skapar oro hos många boende, många 
föräldrar är rädda att deras barn ska hamnar i fel umgänge 

• Fotbollsintresset på området är stort och Näsby IP behöver 
rustas upp 

• Det finns behov av fler engagerade vuxna som kan hålla i 
fotbollsträning samt köra barn till och från matcher 

• Nedskräpning i området är ett problem som försämrar 
upplevelsen av offentliga miljöer 
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• Urbana hembygdsgården och den öppna förskolan 
uppskattas av boende och bidrar till integration genom att 
skapa möten mellan olika kulturer 

• Närhet till naturen uppskattas av boende som önskar 
förbättrad skyltning så fler kan hitta ut 

• Det är positivt att det finns många bra förskolor och flera 
fina lekplatser för barn i området 

• Det behövs ännu fler aktiviteter för barn och unga, det är 
viktigt att barn och unga får möjlighet att utveckla sina 
intressen tidigt för att förebygga att de dras in i avvikande 
beteende senare i livet 

• Föräldrarnas roll i en trygg uppväxt för barn behöver 
stärkas så att barn får rätt stöd i hemmet 

• Barn och unga upplever att det är mycket bråk på skolorna  
• Hjärtebackes park och den stora lekplatsen på Gamlegården 

är uppskattade mötesplatser 
• Fortkörning med moped är farligt för barn och andra 

gående, det förekommer i Gamlegårdens centrum och runt 
om på gång och cykelbanor i Näsby 

• Nattvandringar på dag och kvällstid är ett bra sätt att bjuda 
in till samtal med unga och skapa en tryggare utemiljö för 
alla 

• Närhet och bra förbindelser till stadskärnan uppskattas 
• Det finns en rädsla hos många föräldrar att låta sina barn 

leka i området 
• Träffpunkten för äldre är mycket positivt och uppskattas 
• Kolonilotterna i Näsby uppskattas av boende men avgift har 

höjts kraftig senaste åren 
• After School på biblioteket och tjejkvällen på fritidsgården 

uppskattas av barn och unga 
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För mer information 

Kommunledningskontoret 

Annika Olsson 
Tel: 044-13 26 84 
 
Marieth Johansson 
Tel: 044-13 40 89 

Maria Asklund 
Tel: 044-13 68 28 
 
Jenny Persson 
Tel: 044-13 52 04  
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