Enkätundersökning

Fördjupad analys
Sandared

Inledning
Mellan den 9 November och 20 December 2020 genomfördes en digital
enkätundersökning i Sandared.
Syftet med enkäten var att ta reda på hur invånare i kommunen med kopplingar till
Sandared, ser på orterns nuläge och framtida utveckling. Enkäten baseras på
verktyget Maptionnaire som låter respondenterna besvara frågor i text och på karta.

Resultatet från enkäten kommer användas som underlag i arbetet med strategier
för utvecklingen av kommunens fyra serviceorter och vår förhoppning är att
materialet också kommer användas framöver av andra aktörer som på ett eller
annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.
Totalt kom det in 452 svar.

Deltagare

*Antal svarande: 452 st.

Deltagare

Fråga: Vilka är dina favoritplatser i Sandared?
Träffar människor, härlig
stämning, bra utbud/bra
aktiviteter
Fin natur, grönt, lugnt

Bra utbud/bra aktiviteter,
träffar människor

Grönt, fin natur, lugnt

Fin natur, grönt, lugnt

Fint, fin natur, lugnt
Bra utbud/bra aktiviteter, annat
(biblioteket, restaurang, affär),
träffar människor

Q6

Fråga: Finns det några platser i Sandared du anser är i
behov av förändring?

Annat (Sopstation
och återvinningen,
trafik och
kollektivtrafik)

Annat (Ljus, terrängbanan)

Annat (Göra något åt
översvämningarna )

Annat, flera sittplatser

Annat (Trafik, övergångställe, ’Platsen
i behov av upprustning’), mer
grönska, mer evenemang t.ex.
torghandel, tipspromenad osv.

Q7

Fråga: Finns det några platser i Sandared du anser är i
behov av förändring?
”Centrum” behöver förädlas och möjlighet måste finnas för ett
levande centrum
Aktivitet för tonåringar ex en skate-ramp
Ändrad trafiklösning
Attraktiv mark som i dag ser mycket tråkig ut med gamla
fabrikslokaler
Bättre belysning
Bättre öppettider på kvällstid på biblioteket
Behov av trottoar/gångyta och markerade P-platser
Behöver ett finare hus till tåget.
Behöver göras något. Kanske lite parkliknande, träd och
grönska.
Behövs mer grönska eller annat som minskar ljudet från
trafiken i Sandaredsparken. Gärna fler sittplatser, ev bord och
någon form av väderskydd
Behövs ordentlig hall för aktiviter med bra utomhusområde
Behövs övergångsställe. Många går över här varje dag. Nu ser
det ut som en övergång men är inte det. Detta leder till att
bilar ibland stannar för att släppa över folk som väntar, vilket
kan leda till att folk/barn går ut i vägen utan att tänka på det
andra körfältet där det kan komma trafik som inte har en
tanke på att stanna. Eftersom det inte är ett riktigt
övergångsställe.
Bekvämare möbler
Belysning på parkeringen
Belysning, otrygg stig som många tar
Bostäder
Bra plats för ett högre 6-8 våningshus med hög arkitektonisk
klass

Bygg bostäder, just nu är det otrygg plats med gamla industrilokal
överallt som ekar tomma eller övergivna. Hela området här vid
promenaden behöver rustas upp.
Bygg! Gör till ett härligt område mot sjön, använd platsen där
tennisbanorna stått!
Den gamla stationen förstör samhället
Denna stig används av många dag som kvällstid för att ta sig smidigt
till Rydet-området för att slippa gå bland trafiken utefter
Göteborgsvägen. Önskan om belysning, bättre underlag-idag
vattenpölar vid regn, bredda, rensa, ta bort sly mm
Det bor många äldre i dessa hus och det vore tacksamt med fler
träd, sittplatser, bord och gångar utanför husen
Det borde vara 30 km/h ända hit.
Det skulle behövas ett övergångställe mellan ICA och
pizzeria/Stationshuset. Många springer över gatan här. Förr fanns
ett övergångställe här men det togs bort för många år sedan men
folk fortsätter gå över här.
Dom kan göra det roligare här.
Ersätt uttjänta industrifastigheter som står tomma idag men
bostäder
Ett bättre övergångställe så att man lättare kan ta sig över till
Sandaredsparken
Ett café någon stans i centrum vore trevligt.
Ett mera levande inbjudande miljö mitt i centrum
Eventuellt bostädet här
Farligt område för skolbarn.
Farligt övergångsställe. Bilister kör alldeles för fort. Finns farthinder
från ena hållet, men är vansinne att det inte finns från det andra.
Alternativt trafikljus.
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Fråga: Finns det några platser i Sandared du anser är i
behov av förändring?
Fik vid stationen
Fin gammal byggnad men tråkig miljö runtomkring
Finns ingenstans att stå och vänta med bilen nu när bussen inte går
till Sandevi fotbollsplan Skogshill övre
För höga farthinder kommer inte över med bilen
Förr fanns en loppis här men kanske en samlingsplats/lokal för
möten eller andra aktiviteter för ungdomar och/eller de äldre att
samlas på?
Fräscha till gamla industriområdet och bygg bostäder tätare här.
Fräscha upp runt tågstationen
Fult med gamla tomma industrier
Generell uppfräschning
Genomfarten är oerhört tråkig för samhället, led
genomfartstrafiken längs med järnvägen och skapa en bygata
genom centrum. Skydda skolbarn/fotgängare med
övergångställen/gångfartsområden.
Gör i ordning planerna ordentligt så kommer barnen utnyttja det
mer
Gör stationsdelen mer attraktiv och fin, skabbigt nu
Göra det lite trevligare runt stationshuset
Hall tiderna i idrotshallen räker inte till. Behövs en hall till som har
fullplan. för innebandy och fotsall
Hastighetsbegränsning, 30km/h, saknas på Alingsåsvägen in mot
centrum
Hela ”centrum” behöver förädlas likt Bollebygd
Hela skolan faller i bitar - renovera och gör iordning
Högstadie, sterilt, betong, asfalt. Instängt. Behov av att öppnas
upp.
Huvudledsmarkering och hastighetsövervakning innan olycka sker.

Industrilokal och rivna tennisbanor. Stängsel på andra sidan.
Promenadstråk som BLR nyttja fina läget vid sjön
Jättefint område för ett "riktigt" centrum/torg, i dagsläget bara
en övergiven byggnad och lastbrygga som centrum.
Jättetråkiga nergågna industrilokaler här.
Kan bebyggas
Kaos i denna korsning mellan kl. 8.00-8.20 alla skoldagar.
Skolbarn och trafik som trängs. Och alla har bråttom. Trafikljus
vore kanske en bra lösning.
Kaotiskt kring skolan på mornarna trafikmässigt
Klippa träd, ta bort buskar, göra bra underlag för gångstråk med
belysning så blir det tryggare när man kommer från tåget, skolan,
idrottshall, affären mm.
Lägre hastighetsgräns, max 30 borde gälla genom hela Sandareds
centrum.
Lämplig plats för bostäder.
Lekplatsen kan bli som den i Sjömarken samt en kiosk.
Lite avskuret, ödsligt
Lite tråkigt med ”industriområde” här mitt bland bostäder.
Mer aktiviteter då det ser bara ödsligt ut
Mer bebyggelse
Mer belysning vid biblioteket. Göra det mysigt.
Mer belysning!
Mer butiker, restauranger mm
Mer centrumhandel, restauranger eller cafe
Mer öppettider på fritidsgården
Mer parkering
Mer torg, fik
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Fråga: Finns det några platser i Sandared du anser är i
behov av förändring?
Mer torgkänsla önskas
Minska/ändra asfalterad yta som samlar fordon av olika slag på
kvällar.
Någon aktivitet, ny byggnad
Nått för barn o ungdomar. En större lekplats
Ny hall
Ny järnvägsövergång
Nybyggnation
Ombyggnation av skolan
Område med grus bakom idrottshall som används till idrott idag.
Outnyttjad yta, bygg en löparna, konstgräs, lekplats eller vad som
helst
Området kring "magasinet" skulle behöva användas till något trevligt
tex café eller restaurang med uteservering. Just nu är det mest bara
skräpigt runt denna byggnad (förutom den mysiga juldekorationen
vid jul). Många barn och ungdomar hänger här och verkar inte ta
med sig sitt skräp. Kanske en papperskorg vid anslagstavlan vore bra?
Området runt Kantskydd och Gymmet ser för risigt ut. Här skulle en
uppröjning behövas.
Önskar en med naturlig mötesplats
Övergångsställe
Övergångsställe
Övergångsställe behövs
Övergångsställe över ”stora vägen” många barn passerar
Övergångsställe över göteborgsvägen saknas!
Övergångsställe saknas här över göteborgsvägen
Övergångställe
Övergångställe
Övergångställe
Övergångställe

ÖVERGÅNGSTÄLLE!! Halva Sandared korsar Göteborgsvägen
här för att komma till badplats, tennis/padelanläggning, gym,
scoutgård, segelklubb, boenden mm! Det är bara en tidsfråga
innan det sker dödsolyckor!
Platsen i behov av upprustning. Central plats som ger
samhället ett tråkigt intryck.
Platsen utanför biblioteket är allt annat än inbjudande. Här
hade varit fantastiskt med tex en väggmålning och betydligt
bättre belysning.
ReklamSkylten vid korsningen behöver tas bort gångare syns
ej när man kommer uppifrån Alingsåsvägen
Renovera skolan
Renovering av Sandgärdskolan
Röjning, belysning
Roligare utbud
Rusta upp hela området; bostäder, lekplats.
Rusta upp Skolan och för en bra plats för ungdomarna
Saknar ett café
Sandgärdskolans skolgård, mycket oro och stök där på kvällar
och helger eftersom det är så insynsskyddat
Sänk farten till 30 km/Tim på genomfarten och se till att
fartbegränsningen uppehålls.o se till
Själva ”centrum” saknar ju ett torg. Kan förbättras!!
Skabbigt, söderfallet förfallande byggnader
Skapa ett mer torgkänsla, skapa ett centrum där alla åldrar
kan samlas i olika sammanhang, ett utehak
Skolan är dålig
Skolan är i behov av renovering
Skolan behöver rustas upp och bli trevligare, ffa högstadier
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Fråga: Finns det några platser i Sandared du anser är i
behov av förändring?
Skulle behöva bli någon aktivitet, affär eller så i det gamla magasinet
Skulle vara trevligt att rusta upp och kanske ha ett mysigt fik eller restaurang
Snygga till ytan, är alltid översvämning vid regn
Spårvagn med täta stopp in till Borås?
Större hall för SIBS seniorlag
Större idrottshall
Stort behov av trafikkamera för att få hastigheterna
Ta bort busshållsplats på Björkvägen, då den stör bullrar och står ivägen för trafikanter som
behöver passera när bussen står still/har rast, samt blockerar för oss som bor på gatan.
Ta bort reklampelaren som skymmer sikten vid övergångsstället!
Tillhåll
Trafiksäkerheten kring skolan behöver förbättras
Tråkig skola
Tråkigt vid gamla fabriken - baksidan av stora gula fabrikslokalen mitt i samhället vid sjön
Trevlig bebyggelse
Trevligare miljö
Trevligare miljö
Trevligare promenadstråk önskas
Trist miljö i centrum med ful asfaltsplan utanför oanvänd magasinsbyggnad. Ful kiosk/pizzeria,
oanvänt bussgarage och sunkig thai-restaurang. Dessutom trafik rakt genom centrum. Dalsjöfors
och Bollebygds centrum med torg mm är förebilder.
Trist stor parkeringsplats
Upphöjd cykelbana även här
Upplyst promenadstråk
Upprustning av byggnad
Upprustning av Sandgärdsskolan
Upprustning både av stationsområdet bussgaraget, och trottoarer runt högstadieskolan som
även den behöver rustas helt och hållet, inte bara lite här och lite där.
Vackra byggnader i trä.
Väldigt mörk gångväg. Lite belysning vore bra.
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Fråga: Finns det några platser i Sandared du anser är i
behov av förändring?
•
•
•
•
•

Bättre sopstation
Otillgängligt läge på återvinning
Förbättra återvinningsstationen
Bättre ordning vid återvinningen
Tyvärr alldeles för ofta väldigt
nedskräpat på
återvinningsstationen.
• Återvinningen är ofta full och det
blir skräpigt runtomkring kanske
löser sig när alla får nya
soptunnor
• Fixa till sopstationen med
belysning etc
• En ny sporthall godkänd för
matchspel även för högre
serier/divisioner
• Lekplats med närhet till Sandevi
och Torpområdet som
expanderar.
• Bygg padelbanor på outnyttjad
grusplan
• Markerade P-platser på Sandevi
• Gö en fin entre till stigarna och
motionsspåren

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

busshållplats saknas mycket. Tar färdtjänst nu istället för buss.
Hastighetsbegränsningen hålls inte samt 70 gränsen ligger för nära samhället.
det borde vara 50 en bra bit till bortanför Sandevi mot Sandhult. Nedanför
sandevi mot sandared är det högerregel. Nästan ingen följer den så vad man än
väljer att följa regeln eller ej riskerar man farliga trafiksituationen när man kör
på Alingsåsvägen. Alingsåsvägen borde vara huvudled och smågatorna ha
väjningsplikt. Det saknas även gångbana på Alingsåsvägen från Sandeviinfarten
upp mot Torpvägen avfarten.
Cykelbana hela vägen till Sandhult
Sätt dit busshållplats igen
Ingen GC-bana trots minimal vägren, 50% av alla bilar kör för fort samt ett stort
antal barnfamiljer som bor norr om Sandevi.
Bussförbindelse borde gå ända hit som tidigare! De som har svårt att gå samt
de som bor mot Backabohållet har väldigt långt till närmsta bussförbindelse!
Farlig trafiksituation. Ingen övergångsställe trots Fotbollsplan, busshållplats och
barnfamiljsområde

Ett övergångsställe behövs många barn passerar till fotbollen.
Gångbana
Farlig korsning som ingen tar ansvar för
klubbstugan behövs renoveras
Gångväg och cykelbana behövs
Cykel/gångväg till Nordtorp och helst hela vägen till Sandhult. Livsfarligt att
både köra bil, åka moped, cykla och ha gångtrafikanter på samma väg utan
vägren och belysning. Dessutom underhålls vägen mellan Sandared och
Sandhult väldigt dåligt vintertid

Q7

Fråga: Finns det några platser i Sandared du anser är i
behov av förändring?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Elljusspår hade varit toppen
Stort behov av elljusspår
Belysning på motionsspår
Anlägg en lekplats i närheten av
utegymmet på terrängbanan.
Elljus
Belysning på terrängvarvet
Ljus
Terrängbanan behövs belysning för
en tryggare känsla.
Vore grymt med belysning utmed
löparspåret
Belysning så att terrängbanan kan
användas mer året om
Önskvärt med en elljusslinga
Elljus på spåret
Motionsspår som skulle må bra av
belysning och underhåll av
kommunen.
Belysning
Ljus
Elljusspår saknas
Elljusspår

• Rusta upp terrängbanan genom att
bredda vägen där den är igenväxt,
fyll upp vägen så att en större del
av den blir tillgänglighetsanpassad
för barnvagn.
• Bättre underlag på terrängbanan.
Nästan igenväxt på vissa ställen
• Terrängbanan behöver snyggas till.
• Nytt markunderlag på
motionsslingan
• Vissa delar av terrängbanan skulle
behöva fyllas i så man inte riskerar
snubbla vid träningspass där.
• Terrängbanan behöver bättre
underlag idag mycket rötter
• Surdrag och buskigt i
motionsspåret, behöver fixas till
• Rusta upp terrängbanan och dess
stigar som är extremt smala och
nästintill igenväxta på vissa ställen.
Gör stora varvet barnvagnsvänligt.

• Papperskorgar!! Behöver
sättas upp runt om i hela
Sandared
• Gräv ur dammen och
återskapa
• Gör en variant av
Trollskogen som finns på
Sjöbo i Borås
• Elljus på terrängbanan
• Längre motionsträckor
• Nyttja platsen med mer
grillplatser, gym som nere
vid bäcken. Man kan göra
det även mer åt Sjömarken
sidan.
• Mountainbikebana önskas
någon stans på orten!
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Fråga: Finns det några platser i Sandared du anser är i
behov av förändring?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lampor och lekplats
Skulle kunna göra något bra av området bakom
fabriken och på så vis förlänga strandområdet. Idag
känns det området outnyttjat
Att nybyggnation inte tar över den kommunala
badplatse
Gångstråk utmed vattnet önskas.
Strandpromenad med lampor önskas
Förskola, hyreshus
Tråkigt område som skulle kunna göras så mycket
mer med
Saknar en gångstig för allmänheten längs sjön och en
bro för att komma över ån här och komma ut vid
scoutstugan..
"Promenaden" och Sandaredsån har en fantastisk
potential.
Trevlig bebyggelse och områden tillgängliga för alla
Mer tillgänglighet för alla, inte bara segelklubben
mer bebyggelse
en stor lekplats
Trevligare miljö
Stökigt, glas på stranden, skärp
Lekplats
Mer barnanpassat, ex lekplats
Lekplats - en samlingsyta - saknas en stor allmän
lekplats på orten
Större brygga - separata del utan hopptorn - ut
säkerhetssynpunkt
Planering/återställning av träd/vegetation - allt togs
ned i samband med husbyggen ovan.
Gc-väg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markerade P-platser - för att göra det mer säkert att ta sig till badplatsen.
När man kommer cyklade eller gåendes med barn är det svårt tar passera
säkert när blir står hur som och stressade besökare jagar parkering.
Behövs en lekplats
Behöver städas upp järn betongplattor mm från gamla bryggor
Behövs större brygga och fler båtplatser
Mer plats för fler
Bygg! Gör till ett härligt område mot sjön, använd platsen där
tennisbanorna stått!
Rensa skogen och öppna upp
Min högsta önskan för Sandared är att man förbinder de sjönära områdena
med en strandpromenad så man kan promenera längs med sjön.
Vackra byggnader i trä.
Lekplats
Sandareds enda kommunalt skötta strand är för trång. Ordna en brygga vid
scoutstugans strand, där är även fin kvällssol vilket saknas på den
nuvarande. Där finns heller inga boenden.
Cykelparkeringar
Industrilokal och rivna tennisbanor. Stängsel på andra sidan.
Promenadstråk som BLR nyttja fina läget vid sjön
stranden hade kunnat utvidgats och göras finare så att fler vill och kan
hänga där på sommaren.
Attraktiv mark som i dag ser mycket tråkig ut med gamla fabrikslokaler
En soptunna
Ligger många gamla båtar i buskarna och gamla bryggdelar, kanske göra en
brygga till de som har båt i sjön?
Parkeringen borde tas bort och bilar som besöker stranden borde hänvisas
till pendelparkeringen, som borde utökas. Nu är det aldeles för mycket
trafik på badvägen under sommar. Folk kör fort och parkerar dumt så att
ev blåljus skulle kunna ha problem at ta sig fram vid drunkningspåbud. Ett
antal handikapparkeringar vore dock bra.
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Fråga: Är det några platser i Sandared du helst undviker?
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Fråga: Är det några platser i Sandared du helst undviker?
Osäker trafiksituation
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Fråga: Är det några platser i Sandared du helst undviker?
Tråkigt
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Fråga: Är det några platser i Sandared du helst undviker?
Nedgånget/ Dåligt upprustat
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Fråga: Vilket område anser du är centrum i Sandared?

Q9
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Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (inomhus)?

Idrottshall

Café, restaurang, bar/pub

Q10
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Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (utomhus)?

Torg, sittplats
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Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (utomhus)?

Sittplats
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Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (utomhus)?

Lekplats
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Fråga: Var skulle du vilja ha fler verksamheter?

Annat (Skolor och gymnasium)

Shopping, service (t.ex.
skrädderi, skomakare,
postombud), restaurang
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Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?

Q13

Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?

Småhus (villor och radhus)
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Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?

Flerbostadshus (lägenheter)
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Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?

Idrottshall
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Fråga: Vilka parker, skogar och gräsytor använder du mest?

Idrott/fysisk träning
Fin natur,
rekreation,
lugnt och skönt

Rekreation,
mötesplats

Idrott/fysisk träning, fin
natur, rekreation, lugnt
och skönt

Fin natur, lugnt och skönt,
rekreation

Fin natur,
rekreation,
lugnt och skönt
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Fråga: Var i Sandared anser du att gröna värden bör utvecklas?

Yta för lek och rörelse,
promenadslinga, idrott

Elljusspår
Promenadslinga
Mer grönska i det
offentliga rummet

Promenadslinga,
park, yta för lek
och rörelse
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*Antal svarande: 452 st.
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Fråga: Vilka hållplatser använder du när du åker kollektivt?
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Fråga: Vilka hållplatser använder du när du åker kollektivt?
*Betyg skala 1-5

Skogshill Övre
3,1
Björkvägen
2,2
Kullastigen
3,3
Holmaredsvägen
3,5
Sandared Centrum
4,5

Skoghill Nedre
1,67
Sandareds Kyrka
4,4
Björvik
4,5

Sandared Station
4,0
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Fråga: Om du går till skolan, vilken väg tar du?
*Betyg skala 1-5

3,8
3,0
3,3

3,8
3,0
1,3

3,0

4,3
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Fråga: Om du cyklar till skolan, vilken väg tar du?
*Betyg skala 1-5

2,7
4,2

3,9
1,3
3,8

4,3
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Fråga: Om du går till centrum, vilken väg tar du?
*Betyg skala 1-5

3,5
3,9

3,5
3,1

1,9

4,0
3,8

3,2
2,8
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Fråga: Om du cyklar till centrum, vilken väg tar du?
*Betyg skala 1-5

3,0
3,0

3,5
4,4
4,4

2,4

4,1
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Mest använda gator och osäker trafiksituation
Gång
Osäker trafiksituation

www.boras.se/serviceorter

Kontaktuppgifter:
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