
UPPFÖLJNING AV TYRESÖ 2035 MED TYRESÖBORNA
Underlag till uppföljning av översiktsplanen Tyresö 2035 
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SAMMANFATTNING

Uppföljningen med Tyresöborna syftar till att följa upp om Tyresöborna har 
samma syn på kommunens utveckling som de hade vid medborgardialogen 
under framtagandet av översiktsplanen Tyresö 2035. 

Över 1200 Tyresöbor har lämnat sina synpunkter om hur de vill att Tyresö 
och sin egen kommundel ska utvecklas. Resultatet visar att: 

• Tyresöborna fortsatt och än mer fäster stor vikt vid att bevara natur. 

• Tyresöborna fortsatt ser tätare kollektivtrafik och nya busslinjer som en 
viktig framtidsfråga. 

• Det finns blandade synpunkter om kommunens bostadsbyggande. Vissa 
vill att det ska sluta byggas helt, andra att det ska byggas mindre medan 
andra vill att det ska byggas mer. Samtidigt efterfrågar många större ut-
bud av service och handel och tätare kollektivtrafik vilket möjliggörs ge-
nom ökat befolkningsunderlag.

• Det fortsatt och än mer finns en stor andel Tyresöbor som fäster vikt vid 
att kommunen bygger småskaligt, i Tyresö som helhet men även speci-
fikt i kommundelarna Trollbäcken, Östra Tyresö och Tyresö Strand.

• Trollbäckenborna vill bevara villakaraktären i området, att kommunen 
bygger småskaligt och är positiva till utvecklingen av Alléplan och Troll-
bäckens centrumstråk vilket är i linje med översiktsplanen.

• Öringeborna ser Öringesjön och underhåll av infrastrukur som viktiga 
frågor.

• Det finns ett motstånd mot bygget i Amarylis bland Lindalenborna och 
ett önskemål om lekpark i stadsdelen.

• Många boende i Östra Tyresö vill att kommunen bygger ut VA snabbare 
men att det inte finns en lika uttalad vilja som 2013 om att förtäta 
Brevikshalvön.

• Fler Tyresöbor efterfrågar ett utökat utbud av handel och service. Det 
finns en starkt ökande opinion att utveckla Tyresö centrum både genom 
större handelsutbud men även till att bli en levande mötesplats,

• Att trygghet, minskad kriminalitet och ökad polisnärvaro blivit mer an-
gelägna frågor för Tyresöborna. Detta syns specifikt i svaren från Boll-
moraborna och Krusbodaborna.

• Utbyggnad- och underhåll av infrastruktur i takt med bostadsutbyggnad 
lyfts fram av fler Tyresöbor än 2013.

Uppföljningen med Tyresöborna utgör ett av flera underlag vid uppföljning-
en av översiktsplanen.
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BAKGRUND

Översiktsplanen Tyresö 2035 inleddes med en tidig dialog med Tyresöborna 
som startade 2013.  Under den tidiga dialogen fick Tyresöbor svara på frågan 
vad de tyckte var viktigt i utvecklingen av Tyresö.  Så här svarade man då:

SYFTE

Syftet med uppföljningen med Tyresöborna är att följa upp om Tyresöborna 
har samma syn på den framtida utvecklingen 2021 som man hade 2013 och 
att undersöka om det finns några nya frågor som blir viktiga för oss att väga 
in i det framtida samhällsbyggandet. 

METOD

Uppföljning genomfördes genom tre stycken insamlingsmetoder. Telefon-
intervjuer genom slumpmässigt urval, Enkät på kommunens hemsida, Med-
borgardialog utomhus vid Tyresö centrum, Trinntorp i Östra Tyresö, 
Alléplan i Trollbäcken och Strandtorget i Tyresö strand. Information om att 
kommunen skulle följa upp översiktsplanen genom e-enkät och medborgar-
dialog annonserades på kommunens hemsida och sociala medier.  

Bakgrundsfrågor om respondenternas ålder, kön, kommundel (Bollmora, 
Trollbäcken, Tyresö Strand, Östra Tyresö, Lindalen, Öringe och Krusboda) 
samt om hur länge de bott i kommunen ställdes vid respektive insamlings-
tillfälle. De öppna frågor som ställdes vid varje insamlingstillfälle var:

• Vad ska vi tänka på när vi utvecklar framtidens Tyresö?

• Vad ska vi tänka på när din kommundel utvecklas?

RESULTAT

På kommande sidor presenteras resultatet av ovanstående två frågor. Snarli-
ka svar är sammanslagna i ett ord. Varje ord är viktat utefter hur många svar 
som inkommit.  Varje svarade kunde tycka till om flera saker.
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Vad ska vi tänka på när vi utvecklar Tyresö? (Alla svaranden)

VAD SKA VI TÄNKA PÅ NÄR VI UTVECKLAR TYRESÖ? (ALLA SVARANDEN)
Svar från alla insamlingsmetoder med mer än fem eller fler liknande svar på 
frågan”Vad ska vi tänka på när vi utvecklar framtidens Tyresö?”
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Vad ska vi tänka på när vi utvecklar Tyresö? (enbart telefonintervjuer)

VAD SKA VI TÄNKA PÅ NÄR VI UTVECKLAR TYRESÖ? (ENBART TELEFONINTERVJUER)
Enbart svaren från telefonintervjuer med 794 svaranden. Resultatet visar 
enbart tre eller fler liknande svar för respektive ord. 

Kommentar: 

Det finns en mer positiv syn på 
bostadsbyggande i denna grupp 
kontra den som aktivt vänt sig till 
kommunen för att svara på enkät 
eller delta i medborgardialog. 
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Vad ska vi tänka på när vi utvecklar din kommundel?

VAD SKA VI TÄNKA PÅ NÄR VI UTVECKLAR DIN KOMMUNDEL?

BOLLMORA

Kommentar: 

I Bollmora är ”Trygghet” och ”Billiga  
bostäder” ett vanligare svar än i andra 
kommundelar.
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Vad ska vi tänka på när vi utvecklar din kommundel?

VAD SKA VI TÄNKA PÅ NÄR VI UTVECKLAR DIN KOMMUNDEL?

TROLLBÄCKEN

Kommentar: 

Trollbäckenborna vill bevara karaktären av 
villaområde och att det som byggs ska vara 
småskaligt. Utvecklingen av Trollbäcken C 
och byggandet av Trollbäcken centrumstråk 
ses generellt som något positivt vilket är i 
linje med den tidiga dialogen 2013.  
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Vad ska vi tänka på när vi utvecklar din kommundel?

VAD SKA VI TÄNKA PÅ NÄR VI UTVECKLAR DIN KOMMUNDEL?

TYRESÖ STRAND

Kommentar: 

För Tyresöstrandsborna är breddning av  
Tyresövägen en prioriterad fråga. Det är 
även angeläget för dem att kommundelen 
utvecklas genom småskalig bebyggelse. 
Strandtorget lyfts fram som ett uppskattat 
exempel. 
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Vad ska vi tänka på när vi utvecklar din kommundel?

VAD SKA VI TÄNKA PÅ NÄR VI UTVECKLAR DIN KOMMUNDEL?

ÖSTRA TYRESÖ

Kommentar: 

För Östra Tyresöborna är utbyggnad av kom-
munalt VA en prioriterad fråga. Det är även 
angeläget för dem att kommundelen utveck-
las genom småskalig bebyggelse. Resultatet 
ger en något annan bild än den som fram-
kom 2013 där det fanns ett större stöd för 
förtätning av Brevikshalvön.
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Vad ska vi tänka på när vi utvecklar din kommundel?

VAD SKA VI TÄNKA PÅ NÄR VI UTVECKLAR DIN KOMMUNDEL?

LINDALEN

Kommentar: 

För Lindalenborna är Amarylisparkens 
framtid en prioriterad fråga.  
Många Lindalenbor efterfrågar en lekpark i 
sin kommundel.

Tätare kollektivtrafik
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Vad ska vi tänka på när vi utvecklar din kommundel?

VAD SKA VI TÄNKA PÅ NÄR VI UTVECKLAR DIN KOMMUNDEL?

KRUSBODA

Kommentar: 

För boende i Krusboda är trygghet en stor 
fråga. Likaså underhåll av utemiljöer. 
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Statistik om svaranden

STATISTIK OM SVARANDEN

Totalt valde 1236 Tyresöbor att tycka till om den framtida utvecklingen av 
Tyresö av dessa svarade:

• 318 genom e-enkät på kommunens hemsida i augusti 2021.

• 794 genom telefonintervju. Vid telefonintervjun valde något färre att 
svara om hur de ville utveckla sin kommundel.

• 124 svarande genom medborgardialog vid Tyresö C, Trinntorp, Alléplan 
och Strandtorget i augusti 2021. 
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Hur har synen på Tyresös utveckling ändrats sedan 2013?

• Fler Tyresöbor efterfrågar ett utökat utbud av handel 
och service. Det finns en starkt ökande opinion att ut-
veckla Tyresö Centrum både genom större handelsut-
bud men även till att bli en levande mötesplats,

• Trygghet och polisnärvaro lyfts fram som viktigt i be-
tydligt större utsträckning 2021 kontra 2013. I medbor-
gargarundersökningar som görs årligen syns tydligt att 
denna fråga har fått ökat fokus bland Tyresöborna. 

• Utbyggnad och underhåll av infrastruktur i takt med 
bostadsutbyggnad lyfts fram av fler Tyresöbor än 2013.

Nedan presenteras de mest skönjbara trenderna i hur  
Tyresöbornas synpunkter förändrats sedan 2013.

• Redan 2013 lyftes vikten av att bevara större grönom-
råden och närnatur som viktig i medborgardialogen. 
Denna synpunkt tycks ytterligare ha förstärkts 2021. 

• Tyresöborna efterfrågar fortsatt tätare kollektivtrafik 
och fler busslinjer. 

• Medborgardialogen ger ett blandat resultat kring Tyre-
söborna synpunkter om bostadsbyggande. Många har 
synpunkter men de skiljer sig mycket åt. Hyresrätter 
lyfts inte längre fram av en lika stor andel av Tyresö-
borna. Vid telefonintervjuer syns en positiv syn på att 
kommunen bygger mer bostäder medan framförallt 
e-enkäten gav mer negativa synpunkter. I medborgar-
undersökningar som görs årligen lyfts bostadsbyggan-
de fortsatt fram som ett område som kommunen 
behöver prioritera.

• Småskalig bebyggelse lyfts fortsatt fram av Tyresöbor-
na som viktigt. Andelen av Tyresöborna som ser detta 
som viktigt ser ut att ha ökat.

HUR HAR SYNEN PÅ TYRESÖS UTVECKLING ÄNDRATS SEDAN 2013?

VAD HÄNDER MED RESULTATET?

Resultatet från medborgardialogen utgör ett av flera underlag till hur kom-
munen ska arbeta vidare med översiktsplan, strategier, handlingsplaner och 
övrig planering. 






