Aktiviteter och upplevelser synliggörs på sociotopkartan

Vad är en sociotopkarta?
En sociotopkarta visar hur människor använder och upplever offentliga platser
och grönområden. Kartan ger också en bild av platsernas upptagningsområde,
om de nyttjas enbart av de som bor i närområdet eller även från andra delar av
kommunen. Kartan kan också visa friytetillgången på kvartersmark, dvs hur
mycket trädgård eller bostadsgård man har tillgång till.
Kartorna kan vara ett verktyg för förvaltare då skötsel och utveckling av ett
område kan anpassas till faktisk användning.
Hur tas en sociotopkarta fram?
Sociotopkartor bygger på systematiska platsobservationer och brukarundersökningar. Brukarundersökningarna kan se olika ut för respektive område, men
målsättningen är densamma -att få en så bred bild som möjligt av hur olika
brukargrupper använder offentliga platser och grönområden. Människor i olika
åldrar och i olika sammanhang får genom kartan komma till tals och förmedla
vilka platser som är viktiga för dem. Runt en karta diskuterar grupper av exempelvis barn eller pensionärer vilka platser de brukar besöka, vad de gör där och
vilka upplevelser de förknippar med platsen. Intervjuer görs också med personer som besöker platserna eller som är engagerade i området i sitt arbete eller
privat. Ibland kompletteras dessa intervjuer med enkäter till alla boende eller
riktade enkäter till särskilda grupper.
Platsobservationer görs av personal från Västarvet och samhällsföreningen

Enkät Madängsholm
Kön
Ålder

Man 		

Kvinna

<12 år 		

13-19 år

20-30 år

31-50 år

51-65år

>66år

1 a Nämn en plats som ni ofta använder för dagliga utflykter i Madängsholm. Namnge platsen (om namn finns) eller skriv gatunamn som gör det möjligt för oss att lokalisera platsen.
……………...............................................…………………………...............
1 b Hur använder ni denna plats?
……………...............................................…………………….............................................................................................................................................................
..................................................................................................
1 c Vad är det som gör att ni gärna vistas på denna plats? Kryssa för de ord ni förknippar med platsen.

Bad
Blomning (blomplanteringar, vilda blommor)
Bollsport (fotboll, basket, tennis, beachvolleyboll)
Båtliv (kanot/kajak)
Evenemang (festival/tivoli, konsert/teater, demonstrationer)
Fiske (från land, från båt, från brygga)
Grön oas (lummigt, grön rumslighet)
Gatusport (skate, streetbasket, inlines, bmx)
Kulturhistoria (fornminne, annan kulturmiljö)
Lek (naturlek, sandlåda, redskapslek, vattenlek, pulka)

Motion (skidor/skridskor, motionsspår, mountainbike)
Mötesplats (uteservering/kiosk, torgliv, knutpunkt/hpl)
Naturupplevelse (vild natur, skogskänsla, djurliv, vatten, berg/sten)
Odling (kolonilott)
Picknick (grill, rastplats)
Promenad (promenadslinga, stråk, målpunkt)
Sällskapslek (boulebana, kubb, brännboll, gräsfält)
Utblick (stort landskapsrum, utsikt, fantastisk vy)
Vattenupplevelse (porlande vatten, fontän)
Vila (lugn och ro, avkoppling, tystnad, anordnad/naturlig sittplats)
Annat.......................................................................................

2 a Nämn ytterligare en plats som ni ofta använder för dagliga utflykter i Madängsholm. Namnge platsen (om namn finns) eller skriv gatunamn som
gör det möjligt för oss att lokalisera platsen.
……………...............................................…………………………...............
2 b Hur använder ni denna plats?
……………...............................................…………………….............................................................................................................................................................
..................................................................................................
2 c Vad är det som gör att ni gärna vistas på denna plats? Kryssa för de ord ni förknippar med platsen.

Bad
Blomning (blomplanteringar, vilda blommor)
Bollsport (fotboll, basket, tennis, beachvolleyboll)
Båtliv (kanot/kajak)
Evenemang (festival/tivoli, konsert/teater, demonstrationer)
Fiske (från land, från båt, från brygga)
Grön oas (lummigt, grön rumslighet)
Gatusport (skate, streetbasket, inlines, bmx)
Kulturhistoria (fornminne, annan kulturmiljö)
Lek (naturlek, sandlåda, redskapslek, vattenlek, pulka)

Motion (skidor/skridskor, motionsspår, mountainbike)
Mötesplats (uteservering/kiosk, torgliv, knutpunkt/hpl)
Naturupplevelse (vild natur, skogskänsla, djurliv, vatten, berg/sten)
Odling (kolonilott)
Picknick (grill, rastplats)
Promenad (promenadslinga, stråk, målpunkt)
Sällskapslek (boulebana, kubb, brännboll, gräsfält)
Utblick (stort landskapsrum, utsikt, fantastisk vy)
Vattenupplevelse (porlande vatten, fontän)
Vila (lugn och ro, avkoppling, tystnad, anordnad/naturlig sittplats)
Annat.......................................................................................

3 Finns det någon annan plats i närområdet som du/ni utnyttjar?
……………...............................................…………………………...............
4 Om du får besök vad skulle du då visa upp som intressant och spännande i Madängsholm?
……………...............................................…………………….............................................................................................................................................................
..................................................................................................
5 Vad är fulast, mest i behov av upprustning i Madängsholm?
……………...............................................…………………….............................................................................................................................................................
..................................................................................................
Tack för din medverkan!
Om du har frågor eller synpunkter så kan du vända dig till:
Rolf Danielsson
rolf.danielsso@vgregion.se
0701-560505
Anders Nilsson
anders.m.nilsson@vgregion.se
0704-816764
www.vastarvet.se
Enkäten kan sändas eller lämnas till:
Birgitta Malmberg Dahlbäck
Björkvägen 18
522 91 Tidaholm

Detta material är framtaget med utgångspunkt från sociotopkartläggning i Göteborgskommun

