
Wättinge

- Social hållbarhet i praktiken



Kvällens agenda
• Inledning/ presentation deltagare

• Checka in

• Presentation av rapport

• Gruppdiskussioner/ utmaning

• Paus/ Fika vid 18:00

• Fortsättning utmaning, samtal 

• Tacka av tjejerna

• Summering



Wättinge

• Mänskligt, aktivt, hållbart, grönt & 
blått

• Ambitionen för Wättinge är en öppen 
och dynamisk stadsdel

• Förtätningen ska bidra till miljöer där 
man trivs och känner sig trygg, och 
som lever över dygnet och över året.



Wättingeområdets kvaliteter
• Områdets största kvaliteter är läget inom kommunen. Närheten till Tyresö centrum 

med tillhörande service och busstation skapar goda förutsättningar för ett smidigt 
vardagsliv. 

• Närheten till fina naturområden och badplatser är kvaliteter som förgyller såväl 
vardag som helg. 

• Området beskrivs som barn- och ungdomsvänligt med bra gång- och cykelvägar, 
bilfritt mot centrum och lugnt. 



Social hållbarhet
• Social hållbarhet handlar om att skapa delaktighet, trygghet, attraktivitet och 

jämlikhet. Det är viktigt att skapa möjligheter för olika människor att bo och 
verka inom området

• Konkret innebär det att skapa trygga och estetiskt tilltalande miljöer, 
mötesplatser utomhus och inomhus, att bygga bostäder i olika storlekar och 
involvera de boende.



Delaktighet och inkluderande
• Att skapa byggda miljöer som tillgodoser människor olika behov och förutsättningar. 

• Att särskilt beakta de som vanligtvis inte kommer till tals inom ordinarie 
samrådsprocesser.

• Forskning har visat att när vi i planeringen utgår ifrån unga tjejers behov och utifrån 
deras perspektiv, då skapar vi miljöer där alla trivs.



Hållbart stadsliv med människa i fokus
• Stadsmiljön är attraktiv, funktionsblandad och en plats för möten

• Ett socialt hållbart stadsliv utgår ifrån människans behov och välbefinnande

• Viktiga förutsättningar är varierat utbud av funktioner, bebyggelse, boendeformer, 
aktiviteter mm.

• Vardagslivet blir enkelt när det är nära till jobbet, skolan, mataffären, lekplatser och 
varandra 
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