
 

Referenstagning  
Till markförsäljningstävling för Tabellen 8 i Tureberg, Sollentuna. 
 
Effektmålen som ligger till grund för frågorna  

Funktionerna 
Liv och rörelse över dygnets alla timmar 

Arkitekturen  
Social kontroll och trygghetskänsla 

Miljö- och hållbarhet 
Bidra till Sollentuna Kommuns klimat och miljömål   

Aktören  
Långsiktiga prioriteringar för ett tryggare och attraktivare område 

Genomförbarheten 
Bryta utanförskap och färdigställd byggnation 

 
 
Utvärderingen sker utifrån en femgradig skala. 
Väljer referenten att inte svara på en viss fråga ges den frågan poängen 1. 
Svarar inte referenten på utsatt tid ges genomgående poängen 1 på respektive fråga. 

 

 
Poängsättning 
Instämmer inte alls = 1 poäng 
Instämmer i liten utsträckning = 2 poäng 
Neutral = 3 poäng 
Instämmer i stor utsträckning = 4 poäng 
Instämmer helt = 5 poäng  
 

 
Namn och titel på kontaktperson: ___________________________________________ 
 
 
Projekt som referensen avser: _______________________________________________  



 

Intressenten har genomfört en byggnation som bidrar till liv och rörelse över dygnets alla 
timmar till platsen  
 
 

Instämmer inte alls             Instämmer i liten utsträckning          Neutral          Instämmer i stor utsträckning           Instämmer helt  

 
 

Intressenten har god förståelse för hur olika verksamheter påverkar liv och rörelse positivt 
 
 

Instämmer inte alls             Instämmer i liten utsträckning          Neutral          Instämmer i stor utsträckning           Instämmer helt  

 

 
Intressenten arbetar aktivt med att uppnå en fördelning av olika verksamheter som 
kompletterar varandra och lägger vikt vid att långsiktiga syftet med verksamheten är 
viktigare än kortsiktig vinst  
 
 

Instämmer inte alls             Instämmer i liten utsträckning          Neutral          Instämmer i stor utsträckning           Instämmer helt  

 
 

Intressenten har genomfört en byggnation som i sin gestaltning tar hänsyn till faktorer för 
att öka känslan av trygghet och för att ge människor en större social kontroll inom och 
runt byggnaden. 
 
 

Instämmer inte alls             Instämmer i liten utsträckning          Neutral          Instämmer i stor utsträckning           Instämmer helt  

 
 

 
  



 

Intressenten har god förståelse för hur gestaltningen genom utformning och belysning 
bidrar till faktorerna trygghet och social kontroll   
 
 

Instämmer inte alls             Instämmer i liten utsträckning          Neutral          Instämmer i stor utsträckning           Instämmer helt  

 
 
Intressenten prioriterar i sin gestaltning faktorer som ger effekterna trygghet och social 
kontroll  
 
 

Instämmer inte alls             Instämmer i liten utsträckning          Neutral          Instämmer i stor utsträckning           Instämmer helt  

 
 
Intressenten innehar fortsatt förvaltningen för referensprojektet efter färdigställd 
byggnation, eller har säkerställt långsiktig förvaltning i enlighet med vad som varit utlovat 
 
 

Instämmer inte alls             Instämmer i liten utsträckning          Neutral          Instämmer i stor utsträckning           Instämmer helt  

 
 

Intressenten prioriterar och bidrar aktivt till att förbättra närområdet  
 
 

Instämmer inte alls             Instämmer i liten utsträckning          Neutral          Instämmer i stor utsträckning           Instämmer helt  

 

 
Intressenten är en pålitlig aktör med stor samarbetsvilja  
 
 

Instämmer inte alls             Instämmer i liten utsträckning          Neutral          Instämmer i stor utsträckning           Instämmer helt  

 
 
  



 

Intressenten har genomfört en byggnation där närboende ungdomar eller arbetslösa 
involverats genom anställning eller genom annat socialt engagemang  
 
 

Instämmer inte alls             Instämmer i liten utsträckning          Neutral          Instämmer i stor utsträckning           Instämmer helt  

 
 
 
 
Intressenten har prioriterat och genomfört sociala engagemang i enlighet med vad som varit 
utlovat 
 

Instämmer inte alls             Instämmer i liten utsträckning          Neutral          Instämmer i stor utsträckning           Instämmer helt  
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