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Programmet för Drottninghög innehåller ett förslag 
till en ny struktur för stadsdelen, som bygger på att 
området ska öppnas, kopplas och förtätas.
I programmet redovisas en vision för hur 
Drottninghög ska utvecklas, och en beskrivning av 
konsekvenserna av att genomföra idéerna.

Programmet var på samråd under nio veckor, som-
maren 2012, då remissinstanser, såväl som sakägare, 
allmänhet och organisationer hade möjlighet att 
framföra sina synpunkter på förslaget. Efter samråds-
tidens slut har inkomna synpunkter och remissvar 
sammanställts i en rapport från programsamrådet 
vilket har lett till vissa justeringar av programmet. 

Under samrådstiden hölls programmet tillgängligt i 
Stadsbyggnadshusets foajé samt på Drottninghögs 
bibliotek. Vid två tillfällen hölls också samrådsmöte/
öppet hus i Drottninghögskolans aula, den 21 
augusti 2012, samt på Drottninghögs Bibliotek den 
25 augusti 2012. 

Har du frågor kring planprogrammet eller 
projekt DrottningH är du välkommen att 
kontakta;

Katarina Carlsson, planarkitekt
042 - 10 38 74
katarina.v.carlsson@helsingborg.se

Anders Landsbo, projektledare
042 - 10 30 36
anders.landsbo@helsingborg.se

Johan Cedergren, exploateringsansvarig
042 - 10 48 74
johan.cedergren2@helsingborg.se

Samrådet pågick från den 27 juni till den 
31 augusti 2012. Insända skrivelser har 
sammanställts i en rapport från programsamrådet 
och ligger till grund för det reviderade plan-
programmet.

PROGRAMSAMRÅD KONTAKTUPPGIFTER

Stadsbyggnadsförvaltningen

 
Björn Bensdorp Redestam     Katarina Carlsson
Planchef       Planarkitekt
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6 / Introduktion/ Drottninghög

Drottninghög är ett av Helsingborgs åtta bostadsom-
råden byggda mellan 1965 och 1975 och präglat av 
den starka funktionalistiska anda som rådde under 
”Miljonprogrammet”.
I ett långsiktigt och omfattande stadsutvecklingspro-
jekt – DrottningH – pågår sedan några år ett genom-
gripande arbete för att på olika vis ly�a områdets 
status samt förändra människors medvetande och 
syn på området. Förutom att byggnader och bostä-
der behöver renoveras och moderniseras, så �nns 
också behov av att skapa förutsättningar för en större 
variation av bostadstyper med blandad bebyggelse. 
Ohälsotalen och arbetslösheten ska minska, utbild-
nings- och inkomstnivåer förbättras, och målet är att 
Drottninghög statistiskt sett ska spegla den övriga 
staden Helsingborg. Genom att se Drottninghög uti-
från ett helhetsperspektiv är ambitionen att området 
skall bli en förebild för hur Helsingborg kan arbeta 
med och utveckla sina miljonprogramsområden och 
tillföra nya värden till staden som helhet. 
Ledord för utvecklingsprojektet DrottningH är att 
skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling, 
ly�a fram och förädla områdets be�ntliga värden och 
samtidigt möjliggöra en ökad sammankoppling med 
övriga staden, med tydlig kommunikation under hela 
förändringsprocessen. 

Projekt DrottningH med Helsingborgs stad som 
projektägare genom en politisk styrgrupp, leds av en 
styrgrupp med ledande tjänstemän från olika för-
valtningar, som i sin tur har utsett en projektgrupp 
för det operativa arbetet. Projektarbetet präglas av 
en bred samverkan mellan stadens förvaltningar och 
bolag, där AB Helsingborgshem utgör en betydelse-
full aktör.

PROJEKT DROTTNINGH
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Drottninghög inom gul markering ligger 2780 meter från Knutpunkten (gul prick på kartabilden), fågelvägen.
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8 / Introduktion/ Drottninghög

Drottninghög är ca 40 hektar stort. 

På Drottninghög bor ca. 3000 människor 
i 1114 lägenheter.

Alla bostadshus på området ägs av 
bostadsbolaget HelsingborgsHem.

Bostadshusen på Drottninghög planera-
des och byggdes under 60- talet.

Drottninghög avgränsas av Vasatorpsvä-
gen, Drottninghögsvägen samt 
Regementsvägen.

Grannområdena utgörs av Dalhem och 
Brohult  i norr, Fredriksdal söderut och 
det nya bostadsområdet Vasatorps träd-
gård i sydöst.  

Kartdiagrammet ovan visar den mark inom Drottninghög som idag ägs av 
bostadsbolaget Helsingborgshem.

DrottningH/strukturen/ utgör det första 
projektet inom stadsdelsutvecklingen och sy�ar till 
att arbeta fram ett planprogram (denna handling) 
och en e�erföljande övergripande detaljplan, skelett-
plan, där strukturen för områdets framtida bebyg-
gelse, grönområden och infrastruktur läggs fast.
Projekt DrottningH/strukturen/ har föregåtts av 
parallella arkitektuppdrag för att främst ge idéer till 
områdets inre struktur och kopplingar till de omgi-
vande delarna av staden. Detta arbete har följts av en 
förberedande samverkan mellan Helsingborgs stad 
och Helsingborgshem.

Den 8 november 2011 beslöt kommunfullmäktige 
i Helsingborg att uppdra åt kommunstyrelsen att 
i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och AB 
Helsingborgshem genomföra projektet 
DrottningH, med sy�e att ta fram planprogram och 
e�erföljande skelettplan. Planprogrammet avser 
beskriva vilka intentioner som �nns för området, 
förklara förutsättningarna, tidigare ställningsta-
ganden samt beskriva konsekvenserna av förslaget. 
Stadsbyggnadsnämnden väntas fatta beslut om pro-
grammet hösten 2012. Däre�er kommer arbetet med 
den första detaljplanen, skelettplanen, att påbörjas. 
Denna kommer att omhandla allmän platsmark; 
gator och parker. Skelettplanen e�erföljs av ett antal 
detaljplaner som successivt kommer att möjliggöra 
för nybyggnation och strukturella förändringar på 
Drottninghög.

PROGRAMARBETET

SYFTE:

Ly�a fram inneboende kvaliteter och 
synliggöra områdets outnyttjade potentialer
 - ÖPPNA 

Bryta ned be�ntliga barriärer och knyta 
området närmare resten av Helsingborg 
- KOPPLA

Möjliggöra för en fördubbling av antalet 
bostäder på Drottninghög 
- FÖRTÄTA
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Mark ägd av Helsingborgshem



Översiktsbild över Drottninghög och omgivningar.
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10 / Introduktion/ Drottninghög

Isracing i Hålan, 1950-tal. Foto: ©Kulturmagasinet/Helsingborgs museer.

HISTORIEN BAKOM DAGENS DROTTNINGHÖG
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”Drottninghögen” och ”Rökulla”
Som alla platser har även Drottninghög sin alldeles 
egna historia. Två viktiga marknamn som än idag 
minner om platsens svunna tider är Drottninghög 
och Rökulla. Namnet Drottninghög sy�ar troligen på 
en gravhög som anlades under bronsåldern. Graven 
�nns avbildad på äldre kartmaterial, från början av 
1800-talet, där den har lokaliserats till ett område 
som idag utgör korsningen mellan Drottninghögsvä-
gen och Rökullagatan. Rökullagatan, som är namnet 
på en av lokalgatorna i Drottninghög, sy�ar också 
till platsens historia. En gång i tiden fanns, söder 
om Drottninghögen, en mindre våtmark som rann 
genom en smal remsa ner mot omfattande sanka 
områden som på den tiden fanns vid Fredriksdal. På 
en gammal karta från början på 1700-talet benämns 
området som Rökilla. Rö kan härledas till färgen röd, 
e�ersom jorden i området var järnrik och därmed 
rödfärgad. Kille betyder källa och sy�ar på att det 
funnits rinnande och troligen drickbart vatten på 
platsen. 

Filborna by 
Området som på 1960-talet blev stadsdelen Drott-
ninghög hörde tidigare till Filborna by som i början 
av 1900-talet hade ungefär sexhundra invånare. Byns 
centrum med �era gårdar låg på platsen där Vasa-
torpsvägen idag korsar Österleden. En av gårdarna 
var belägen intill den gamla gravhögen och �ck där 
av namnet Drottninghögsgården. Gården �yttades så 
småningom ut till en tomt norr om Drottninghögs-
vägen där bostadshuset står kvar än idag. Filborna-
byns ägor sträckte sig över ett stort område som i dag 
omfattar bland annat stadsdelarna Drottninghög, 
Dalhem och Fredriksdal. Länge användes det område 
som sedan blev Drottninghög till betesmark för dju-
ren och först i början av 1800-talet började bönderna 
odla på marken. 

Drottninghögs fruktodlingar 
Kring Helsingborg fanns förr stora fruktodlingar och 
trädgårdsmästerier och Drottninghögsgårdens frukt-
odling var en av de största i trakten. På 1940-talet 
odlades frukt på ett �orton hektar stort område. På 
de �esta träd mognade äpplen av sorten cox orange, 
men det odlades även mycket plommon och päron. 
Under de första decennierna av 1900-talet fanns 
det också en stor jordgubbsodling på området men 
den lades så småningom ner och företaget inriktade 
sig helt på att odla frukt. En del av fruktträden står 
än idag kvar i Drottninghög. På den västra delen av 
Drottninghögskolans gård, invid parkeringsplatsen, 
�nns två små trädrader bevarade. Likaså står ett 
ensamt äppleträd kvar mitt på gräsmattan mellan 
skolan, Rökullagatan och Grönkullagatan.

Hålan 
I Drottninghögs nordvästra hörn ligger Hålan, en 
stor svacka som fått sitt namn e�er platsen form.  
Hålan ligger på en plats som det hämtades grus på 
under många decennier och där det också fanns en 
murbruksfabrik. Så småningom fylldes den stora gro-
pen med vatten och under många år fanns det också 
en liten sjö i Drottninghög. På 1950-talet anordnade 
Hyllinge Motorsällskap isracingtävlingar på sjön och 
Hålan blev på så sätt en mötesplats även under vin-
terhalvåret. När bostadsområdet hade byggts fylldes 
gropen delvis igen. I början av 1990-talet byggdes ett 
utomhusbad vid Hålan och Drottninghögsbadet är 
idag en betydande och mycket omtyckt mötesplats i 
Drottninghög. 

Fruktplockning på Drottninghög, 1950-60 tal. Foto: Lindberg foto. 
©Kulturmagasinet/Helsingborgs museer.
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12 / Introduktion/ Drottninghög

Husbyggandet under miljonprogrammet präglades av e�ektivitet och 
ekonomisk rationalitet. Stora bostadsområden byggdes med prefabrice-
rade betongelement, en byggmetod som gick ut på att uppföra en tillfällig 
fabrik där betongelement gjöts på själva byggarbetsplatsen. Dessa monte-
rades senare till hus med hjälp av ly�kranar. Idag bor ca 25 % av Sveriges 
befolkning och ca 22 % av Helsingborgarna i hus som är byggda under 
miljonprogramsåren

Bostadsområdet Drottninghög under byggnation. Foto: ©Kulturmagasinet/Helsingborgs museer.

DEN MODERNA TIDENS DROTTNINGHÖG
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Miljonprogrammet 
Bostadsområdet Drottninghög började planeras i 
början av 1960-talet. Helsingborgshem köpte hela 
fruktodlingen, näst intill alla fruktträden höggs ned 
och �era hus revs. Åren 1966-1969 byggde Hel-
singborgshem totalt 1 114 lägenheter i vad som var 
Helsingborgs dittills största bostadsprojekt.
Husen byggdes av förtillverkade betongelement, ett 
sätt att bygga som arkitekterna studerat i Warszawa. 
När husen skulle byggas fanns ingen utvecklad indu-
stri som kunde leverera de e�erfrågade varorna. För 
att bygga husen på Drottninghög bildade därför 
Helsingborgshem och två privata företag AB Hälsing-

Bostadsområdet Drottninghög under byggnation. Foto: ©Kulturmagasinet/Helsingborgs museer.

borgs Byggelement som tillverkade betongelementen 
som skulle bilda husens väggar och balkar. 
Området bebyggdes med likformiga lamellhus i tre 
våningar, med undantag för tre u-formade 
fyrvåningshus.
Drottninghögs centrum byggdes (e�er en för funk-
tionalismen tidstypisk anda) med två små lokala 
torg och omkringliggande butiker. Två år e�er det 
att de första hyresgästerna �yttat in i området öpp-
nade de första matvarubutikerna i centret och kort 
däre�er öppnade service så som fritidsgård, bibliotek 
och vårdcentral. Drottninghög Centrum var när det 
byggdes även avsett för dem som bodde i 
Fredriksdal.

Ungefär häl�en av de bostadshus som 
byggdes under miljonprogramsåren var 
trevånings lamellhus, liksom 
husen i Drottninghög. Endast en 
�ärdedel av husen som är byggda under 
denna period har sex våningar eller �er.
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Husgavel klädd i rött Helsingborgstegel, Grönkulla.

Husfasader, balkongsidan, ut mot de gröna mellanrummen.

Bostadshusen
Bostadsbebyggelsen i Drottninghög består av 52 
�erfamiljshus varav de �esta är tre våningar höga. I 
stadsdelen �nns enbart hyreslägenheter. Området är 
uppdelat i tre kvarter, i väster �nns Grönkullagatan, i 
norr Rökullagatan och i öster Blåkullagatan. Bostads-
husen i Drottninghög är likadant utformade. Un-
dantaget är det u-formade lo�gångshuset som �nns i 
varje kvarter. På Grönkullagatan fungerar det som ett 
seniorboende och på Blåkullagatan inrymmer det en 
vårdcentral. I dessa hus �nns också hissar. 

Gavelpartierna på två av husen i området har i e�er-
hand byggts på med en �ärde våning.  
Bostadshusen i Drottninghög är byggda av prefa-
bricerade storelement i betong och har mestadels 
plana tak. Vissa av husen har i e�erhand försetts med 
sadeltak. Byggnaderna har tydliga fram- och baksi-
dor. E�ersom det inte är genomgående trapphus i bo-
stadshusen får man, som boende på andra eller tredje 
plan, ta sig ut genom huvudentrén för att komma till 
husets baksida. Mot gårdarna är fasaderna klädda 
med vitgrå eternit. Varje lägenhet, utom en på nedre 
botten, har tre fönster mot gården. Fasaderna mot 
de mellanliggande grönområdena är utformade på 
ett annat sätt. De olika våningsplanen är avdelade 
med längsgående betongelement. Mellan dessa �nns 
partier med stående panel och jämnstora fönster, 
två från varje lägenhet, samt balkonger och uteplat-
ser. Ursprungligen låg balkongerna huvudsakligen 
bakom betongelementen, men numera har vissa 

DROTTNINGHÖG IDAG

glasats in och skjuter ut från de annars sammanhåll-
na fasadlinjerna. Balkong- och altanfönstren är stör-
re, och omfattar nästan ytan från golv till tak, men 
fönstervolymen framgår inte bakom balkongerna. På 
baksidorna �nns också relativt stora staketomgär-
dade uteplatser. De mellanliggande betongpartierna 
har målats vita, men färgen på panelen ski�ar mellan 
de olika gårdarna. Husens gavlar och bottenpartier är 
alla klädda med mörkrött Helsingborgstegel.
På Drottninghög �nns sammanlagt 1114 lägenheter, 
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En av entrégatorna. Längst bak i bilden syns en av påbyggnaderna av en fjärde våning.

Kartdiagrammet ovan visar bebyggelsen på Drottninghög. Bostadshusen i 
lila kulör.

från ett rum med pentry till fem rum och kök. De 
�esta lägenheter har fönster på båda långsidorna, och 
har på så sätt både morgon- och kvällssol. Vad gäller 
de större lägenheterna �nns två typer av planlösning-
ar. På Grönkulla- och Blåkullagatan �nns kök med 
utrymme för matplats. På Rökullagatan innehåller 
lägenheterna ett korridorkök och ett allrum. Allrum-
met fördelade ursprungligen tillträde till både kök, 
vardagsrum och ett av sovrummen, och var också 
avsett som matrum.
Mellan gårdarna och längs med matargatorna står 
mindre träbyggnader som fungerar som cykelgarage 
och förråd. Parkeringsarealerna är förutom vanliga 
parkeringsplatser också försedda med garagelängor. 
I anknytning till längorna �nns också områdets 
sopsorteringsstationer placerade.
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Ett av de gröna, rekreativa rummen mellan husen. 

Livet mellan husen
Drottninghög består till övervägande del av publika 
platser då bostadsbeståndet uteslutande utgörs av 
�erbostadshus. De privata uterum som �nns i områ-
det utgörs i huvudsak av husens balkonger och ute-
platser som hör till marklägenheterna. Uteplatserna 
är tydligt markerade med små staket eller buskar och 
sprider en känsla av trivsel och intimitet till det gröna 
gårdsrummet. Dessutom ger uteplatserna �er ögon 
på gården vilket gör att kontrollen på rummet ökar. 
De lummiga gröna rummen på husens baksidor ger 
en fantastisk grönska till husen. Gårdssidan saknar 
entréer till husen och de boende som inte har en 
uteplats på bottenplan måste ta sig ut genom husets 
entré på framsidan och gå runt om huset för att ta del 
av baksidans gårdsrum.
Rummen på husens baksidor saknar tydliga över-
gångar mellan privat och o�entligt, vilket bland an-
nat har lett till att folk sneddar över gräsmattorna och 
tvärsgående stigar har trampats upp. 

Entrégatorna till bostadshusen i Drottninghög har 
måtten 15x15x15m. Varje hus på var sida om en-
trérummet är 15m högt och avståndet mellan dem 
är också 15m. Markbeläggningen är i grå betong-
plattor och på varje gård �nns minst två sandlådor, 
som i vissa fall har förvandlats till rabatter. Buskar 
är planterade intill huskropparna men i övrigt �nns 
få varierande planteringar. En fördel med de smala 
entrérummen är att de boende har god översikt, 
vilket också ger en trygghetskänsla då man rör sig i 
rummet. Däremot �nns få naturliga platser att stanna 
upp och mötas på. 
På husens entrégårdar är små sandlådor placerade, 
o�ast en för varje gård. På några ställen har sandlå-
dan ersatts med planteringar. Lekplatserna för de lite 
större barnen ligger placerade på baksidan av husen 
intill gångstigarna som delar gårdarna på mitten. På 
husens gavlar ligger tvättstugorna placerade för att ge 
möjlighet till uppsyn över barnen. 
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Områdets största lekplats ligger vackert inbäddad i grönska, men utan uppsikt från omkringliggande hus.. 

Sittplats och sandlåda i en av entrégatorna.

Grönytorna i miljonprogrammets 
bostadsområden stod i proportion till 
antalet hushåll och reglerades genom en 
grönytefaktor, detta för att kunna garan-
tera en rekreativ miljö för de boende. Här 
skulle man slappna av e�er dagens hårda 
arbete. Den stora mängden grönska är 
en av miljonprogrammets och Drottning-
högs största tillgångar.

Varje gård har varsin lekplats och på många ställen 
�nns också två lekplatser på varsin sida om gångsti-
gen. 
På några ställen på Drottninghög �nns också lite 
större lekplatser. Den kanske mest omtyckta lekplat-
sen är den som ligger i en av de halvmåneformade 
buskagen vid Hålan. 
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Karta över grönområden och mellanrum i Drottninghög.

Utomhusbadet är en omtyckt attraktion och en värdefull tillgång för 
Drottninghög. Badet är det enda av sitt slag i staden och lockar därför 
besökare ifrån hela Helsingborg. Fopto: Lina Olsson 2009.

Offentliga gröna rum
I de stora o�entliga grönområdena �nns många 
rumsskapande gröna väggar. Tydligast gör sig dessa 
i Hålan där trädplanteringarna skapar halvmånefor-
made väggar av grönska i parken. Inneslutande av 
varje grön vägg �nns olika funktioner i form av en 
lekplats, fritidsgården ”Lekan” med två tillhörande 
basketplaner och förskola. Runt gropen vid Hålan 
�nns också  gröna väggar som ramar in och tydliggör 
platsen. Tyvärr upplevs dessa planteringar o�a som 
otrygga, särskilt på kvällar. 
Hålan, inklusive grönområdet däromkring, är ett av 
de mest använda o�entliga grönområdena i Drott-
ninghög. Här �nns områdets största lekplats och 
här ligger även utomhusbadet som under sommar-
halvåret lockar till sig folk ifrån hela staden. Under 
vinterhalvåret åks det mycket pulka på kullarna runt 
Hålan. Själva gropen, som gav upphov till namnet 
Hålan, utgörs av en gräsmatta som under stora delar 
av året består av en vattenpöl. 

Privata rum
Semioffentliga rum
Offentliga parkområden
Rumsskapande gröna väggar
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Spel och samvaro på boulbanorna väster om skolgården.

Aktiviteter
Det �nns många möjligheter att utöva sport eller 
andra aktiviteter på Drottninghög. I området �nns 
tre basketplaner, en tennisplan, tre fotbollsplaner, tre 
bouleplaner och ett utomhusbad.
En basketplan och tennisbanan är belägna intill 
fritidsgården ”Lekan” vid Hålan. Båda dessa är dock 
i dåligt skick och behöver restaureras. Basketplanen 
som ligger vid Drottninghögsvägen, intill gång- och 
cykeltunneln som leder in till Dalhem, är i bättre 
skick och är inhägnad med galler, vilket gör att den 
används betydligt mer än den vid ”Lekan”.
I stadsdelen �nns också två gräsfotbollsplaner, en i de 
östra delarna och en i de västra. De båda planerna är 
relativt di�usa och består enbart av två mål, utan nät, 
utplacerade på en gräsmatta. 

Fotbollsplanen intill ”Lekan” har ingen tydlig kon-
takt med fritidsgården, då den avskärmas av ett stort 
buskage. Detta gör att många av barnen drar sig för 
att nyttja den på kvällarna. 
Det �nns också anlagda boulebanor i området, två 
stycken intill skolgårdens västra sida och ytterligare 
en i anslutning till fotbollsplanen i de östra delarna 
av Drottninghög. Under vinter används kullarna runt 
Hålan �itigt för att åka pulka på.
Ytterligare sportfaciliteter �nns på Drottninghög-
skolan. På skolgårdens västra sida �nns en nyanlagd 
Multiarena samt en basketplan. Skolans gymnastiksal 
används också �itigt under vissa kvällar och helger. 
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Entrén till Drottninghögs bibliotek, Drottninghögs centrum.

Den gode Herdens kyrka, entrén som vetter mot skolans entré.

Gångtunneln under Vasatorpsvägen.
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Drottninghögskolans gymnastiklokaler öppnas 
upp på fredagskvällar och söndagse�ermiddagar för 
barn och ungdomar som vill delta i sportaktiviteter. 
Det är fritidsgården ”Lekan” som arrangerar akti-
viteterna och som ser till att barnen får tillgång till 
lokalen. 

Drottninghögs bibliotek är beläget vid det övre 
torget och arbetar förutom med den ordinarie 
biblioteksverksamheten också med en aktiv mötes-
plats – IdéA.

Den gode herdens kyrka och Filborna församling 
är en del av svenska kyrkan i Helsingborg. Kyrkan er-
bjuder verksamheter och kurser för alla åldrar under 
veckans alla dagar. Bland annat bjuds vuxna in till 
Herdens café med andakt, ka�eservering, musik och 
program en gång i veckan. Kyrkan håller även i körer 
för både barn, ungdomar och vuxna. 

Multiteket, är en annan viktig fritidsverksamhet 
som är belägen i Drottninghögs Centrum. Det är 
Helsingborgshem som driver Multiteket och vill 
genom sin verksamhet engagera barn och ungdomar 
i bostadsområdena genom kulturella aktiviteter, goda 
förebilder och möjligheter att utveckla sina intressen, 
talanger och förmågor. Verksamheten bygger på re-
lationer och förtroende med områdets barn och ung-
domar, genom att erbjuda gratiskurser/workshops i 
dans, musik, �lm, bild och form, inspirationskvällar 
och viss öppen verksamhet såsom läxläsning. 

Drottninghögs fritidsgård heter ”Lekan” och lig-
ger vid Hålan. Fritidsgården är öppen måndag till 
fredag från e�ermiddag till kväll, men är stängd på 
helger. Förut var här en bygglekplats, men i mit-
ten på 90-talet �yttade den dåvarande fritidsgården 
från centret till Hålan. Byggnaden anpassades för att 
fungera som fritidsgård och verkstad och lekställ-
ningar togs bort. ”Lekan” har som vision att arrang-
era verksamheter utifrån barnens drömmar.
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Rekreativa stråk
Idag �nns ett parkstråk som förbinder Fredriksdals 
trädgårdar med Fredriksdal och Drottninghög. Den 
väst-östliga gång- och cykelstråksförbindelsen mellan 
Hålan och Gubbaparken i Dalhem är ett annat park-
stråk. Parkstråkens kopplingar mellan stadsdelarna 
begränsas idag av vägar, såsom Vasatorpsvägen och 
Drottninghögvägen. Ett nytt parkstråk är också på 
väg att etableras mellan Gubbaparken och Barnens 
skog och korsar det nya bostadsområdet Vasatorps 
trädgård, sydöst om Drottninghög.  

Cykel- och gångtrafik
Liksom i många andra miljonprogramsområden 
�nns planskilda korsningar för gång och cykeltra�k 
i Drottninghög. Under Ängelholmsleden och Vasa-
torpsvägen sträcker sig vardera en tunnel. På dessa 
vägar färdas bilar och andra fordon i hög hastighet. 
Två tunnlar �nns också under Drottninghögsvägen, 
där hastigheten är begränsad till 50 km/h. De stora 
tra�klederna är på detta sätt restriktioner för de 

långsamma rörelserna till och från bostadsområdena. 
För att ta sig till centrum eller till någon av a�ärerna i 
Berga och Väla via cykel eller som gående, är män-
niskor huvudsakligen hänvisade till speciella stråk 
där tunnlarna utgör tvingande trånga passager för 
rörelserna till och från Drottninghög.
På ett �ertal ställen längs med Vasatorpsvägen �nns 
små gångar i buskagen som leder upp till vägen. En 
av gångarna är förlagd alldeles intill tunneln som 
leder till och från Drottninghögs centrum. Ytterligare 
två otydliga och osäkra övergångar är strategiskt pla-
cerade mellan de tre övergångsställena med tra�kljus 
som länkar samman Drottninghög med Fredriksdal.
De bilfria inre delarna av Drottninghög gör det 
möjligt att med gång och cykel ta sig inom området 
från det ena kvarteret till det andra. Miljöerna utgör 
en trygghet under dagen men under dygnets mörka 
timmar upplevs gångtunnlar och gångstigar o�ast 
som dåligt upplysta, ödsliga och otrygga.

Gång- och cykelstråk
Primära rekreativa stråk

Gång- och cykeltunnel 
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Biltrafik
Drottninghög ligger omringat av huvudleder, vilka 
fungerar som viktiga förbindelser i stadens huvudga-
tunät. Söder om Drottninghög ligger Vasatorpsvägen 
som förbinder centrum med industriområdena och 
villasamhällena i de östra delarna av kommunen. 
Nordöst om området ligger Drottninghögvägen som 
är förbunden med både Ängelholmsleden och Va-
satorpsvägen och i nordväst ligger Regementsvägen 
som matar biltra�ken till handeln och kontorsverk-
samheterna i Drottninghögs västra hörn. I nordväst 
löper även Ängelholmsleden, som är en del av E4:an, 
norrut mot Stockholm. 
Drottninghögs bostadsområde är uppdelat i tre stora 
kvarter som tra�kförsörjs av lokalgator vilka är utfor-
made som återvändsgator. I väster ligger Grönkulla-
gatan, i norr Rökullagatan och i öster Blåkullagatan. 
Gatorna i stadsdelen är med andra ord inte kopplade 
till varandra. Inom stadsdelen kopplas kvarteren 
istället samman av gång- och cykelvägnätet. I anslut-
ning tilllokalgatorna ligger områdets parkeringsplat-
ser.

Trots att det statistiskt sett inte är så många som har 
bil i Drottninghög, så är parkeringsarealerna i om-
rådet stora. Det �nns cirka 800 parkeringsplatser 
och 580 garageplatser på Drottninghög. Dessa är är 
förlagda längs med Vasatorpsvägen och Drottning-
högvägen och bidrar till de fysiska barriärer som skil-
jer Drottninghög från Fredriksdal och Dalhem. Stora 
delar av de öppna parkeringarna används inte och 
de många buskagen i anknytning till parkeringarna 
bidrar till ett negativt visuellt intryck och en otrygg 
känsla i området.
De stora parkeringsplatserna och de överdimensio-
nerade matargatorna skapar svårgenomträngliga bar-
riärer runt om Drottninghög. Ängelholmsleden ut-
gör kanske den mest tydliga fysiska barriären, medan 
Vasatorpsvägen och Drottninghögvägen även verkar 
som starka mentala barriärer då de skiljer bostads-
områdena Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal åt. 
Däremot är båda dessa vägar inte lika tra�kbelastade 
som Ängelholmsvägen och har därmed bättre förut-
sättningar att överbryggas. 

Kringgående vägar
Lokalgator
Parkeringsplatser
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Drottninghögsvägen, vid platsen för den föreslagna kors-
ningen mot Annerovägen.

En av de stora parkeringsplatserna, fotot är taget vid 
Blåkullagatan.

Vasatorpsvägen, vid infarten till Drottninghög via 
Drottninghögs centrum och Blåkullagatan.
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Handel och verksamheter 
Drottninghögs centrum är centralt beläget i områ-
det och utgör ett tydligt centrum, men dess främsta 
styrka är mångfalden och småskaligheten i dess verk-
samheter och funktioner. Runt det sydöstra torget 
�nns bland annat Apotek, ICA Nära, Pizzeria, �ai-
restaurang, pub, bageri, frisör, fotvård samt lokaler 
för annan typ av service. Här ligger också Drottning-
högs bibliotek. Biblioteket har en stor dragningskra� 
på besökarna i centret och skapar också liv åt torget 
genom olika aktiviteter som arrangeras under året. 
Runt det nordvästra torget ligger Multiteket, Helsing-
borgshems lokalkontor för kundvärdar, samt sedan 
några månader tillbaka även projekt DrottningH, 
som har projektlokaler i det före detta polishuset. 
Verksamheterna bidrar med liv åt platsen, men �er 
funktioner och öppnare fasader i anknytning till 
torget skulle skapa ett mer levande och tryggare 
kvarterstorg.
I de angränsande husen intill centrumbyggnaderna 
�nns bland annat äldreboende, vårdcentral och öp-
pen förskola. Även kyrkan, Drottninghögsskolan och 

förskolan utgör en del av stadsdelscentret och bidrar 
till det liv som omger centrat idag.
Ser man till verksamheter och service i centrum-
byggnaderna så är det få verksamheter och butiker 
som har öppet på kvällstid. Under helgens kvällar är 
det endast den lokala pizzerian och puben som håller 
Drottninghögs centrum vid liv.

I området väster om Drottninghög �nns mestadels 
storskalig handel och kontorsverksamheter. Två 
stora matvarukedjor, ICA Maxi och Lidl, har etable-
rat sig väster om stadsdelen. Dessa två mata�ärer 
utgör konkurrens och ett komplement till den mer 
småskaliga handeln i centrum och vice versa. Detta 
kan skapa möjligheter för utvecklingen av en hållbar 
handelsstruktur i Drottninghög. Att de två större an-
läggningarna lockar utifrån kommande kunder kan 
ha en positiv e�ekt även på handeln i Drottninghög 
Centrum. 
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Drottninghögs centrum består av två torgytor, det nedre och det övre torget. Det nedre torget vänder sig in mot Drottninghög, och var från början 
tänkt som ett torg där offentlig service framför allt skulle ligga. Det övre torget var framför allt tänkt för kommersiell service, och vänder sig ut mot 
Vasatorpsvägen och Fredriksdal, men får en stängd baksida in mot Drottninghög.
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Drottninghögs centrum. På bilden syns del av bageriet till vänster, samt apotek, pub och pizzeria.

Ica maxi

Lidl

kommande 
Netto butik

närbutik

bageri 

apotek

frisör
pub

pizzeria

resturang

skobutik
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Grön IdéA, som är ett stadsodlingsprojekt på Drottninghög, startades upp i slutet av maj 2012,. Grön IdéA är ett exempel på samverkansprojekt 
mellan IdéA på Drottninghög och projekt DrottningH.



2. Samverkan 
 och dialog
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För att skapa möjligheter till initiativ och idéer 
som är långsiktigt hållbara och har en lokal för-
ankring ska arbetet med att förnya Drottninghög 
genomsyras av samverkan och en aktiv dialog 
mellan boende, fastighetsägare, byggherrar, 
näringsidkare, stadens förvaltningar och 
politiker. På så sätt kan projektet ta del av lokal 
kunskap om stadsdelen samtidigt som boende 
kan få möjlighet att engagera sig i de olika 
förändringsarbeten som kommer att initieras. 
Genom att involvera människor på ett tidigt 
stadium i förändringsarbetet finns dessutom 
en förväntan om att självbilden av området 
förstärks, och att detta i förlängningen stärker 
områdets status som en attraktiv del av staden.

För att förändringsprocessen ska genomsyras av en 
aktiv medborgardialog krävs ett stort engagemang, 
och att alla inblandade aktörer ser betydelsen av att 
fånga upp goda uppslag och idéer. Det är viktigt att 
Helsingborgs stad, vars uppdrag är att tillgodose 
invånarnas behov och möjligheter till in�ytande, tar 
det övergripande ansvaret att samordna dialogen 
mellan de olika aktörerna. En aktiv medborgardialog 
måste, för att vara aktiv, pågå under förändrings-
projektets alla faser – från det tidiga idéstadiet till 
genomförandet. 
Förändringsarbetena på Drottninghög kommer 
att vara omfattande och pågå under �era år. Under 
genomförandefasen kommer vardagslivet för drott-
ninghögsborna att påverkas på sätt som kan innebära 
besvär, exempelvis genom ut�yttning i samband med 

FÖRANKRING OCH KOMMUNIKATION

”IdéA är ingen färdig verksamhet utan den 
bärande idén är att allt som sker ska formas 
av och med de boende själva. Tjänstemän 
från olika förvaltningar i Helsingborgs stad 
har bildat en arbetsgrupp för att tillsam-
mans med projektledaren planera arbetet 
på IdéA. Det �nns även en styrgrupp där 
förvaltningschefer, stadsdirektören och en 
representant från Helsingborgshem ingår.”

lägenhetsrenovering, förändringar i kollektivtra�kens 
tillgänglighet eller andra byggnadsrelaterade stör-
ningar. Boende måste inför genomförandefasen ges 
möjlighet att ta del av information och även påverka 
tillvägagångssätt i sy�e att minska konsekvenserna av 
eventuella störningar. Det är viktigt att hålla dialo-
gen levande, och att bibehålla ett tydligt och positivt 
grundanslag.
Under arbetet med detta planprogram har projekt-
gruppen för DrottningH parallellt samverkat med 
olika aktörer på Drottninghög. Denna samverkan 
förväntas fortsätta under många år framöver, då 
(samverkans-)parterna utgör viktiga förankringar på 
området. Framförallt ska samverkan med Drottning-
högskolan, IdéA och Multiteket framhållas. 
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IdéAs egen verksamhetsbeskrivning från hemsidan
www.helsingborg.se



IDÉA DROTTNINGHÖG

IdéA är en mötesplats på Drottninghög, med biblio-
teket som bas för verksamheten. Förebilden kommer 
från stadsdelen Tower Hamlets i London. Där förde 
de vanliga biblioteken en tynande tillvaro och besö-
karna uteblev. Istället satsade man på nya, moderna 
bibliotek – så kallade Idea stores. Bibliotekets tradi-
tionella tjänster kombinerades med ett utbud som 
besökarna i närområdet ville ha. Besökarna ström-
made till biblioteken och hela stadsdelen �ck ett ly�.  
Ambitionen är att på samma sätt ly�a fram Drott-
ninghög genom att ta vara på all den kreativitet och 
det engagemang som �nns i bostadsområdet. Tanken 
är att verksamheten ska formas i takt med stadsde-
lens behov.  Målet är att tillsammans med boende 
och aktörer på Drottninghög utveckla en mötesplats 
som bidrar till att stadsdelen utvecklas positivt. 
Hösten 2010 genomfördes en medborgardialog med 
drottninghögsborna, för att ta reda på vilka önskemål 
som �nns. Ett samlingshus för alla åldrar stod högt 
på mångas önskelista.

”IdéA på Drottninghögs bibliotek i Helsing-
borg är en levande mötesplats för dig som 
bor på Drottninghög med omnejd. Alla åld-
rar är välkomna. Titta in och ta en �ka, låna 
en bok eller en symaskin. Du kan också delta 
i olika kurser. Vill du göra något annat? Vi 
hjälper dig att komma igång.”
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IdéA har basen för sin verksamhet på Drottninghögs bibliotek. Illustration: verksamhetsbild IdéA.

Saul Sagnia, projektledare för IdéA. IdéAs verksamhetsbeskrivning finns 
på stadens hemsida www.helsingborg.se

IdéAs egen verksamhetsbeskrivning från hemsidan
www.helsingborg.se
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Projektet Arkitekter i skolan (AIS) pågick på Drott-
ninghögskolan under höstterminen 2011. Tre perso-
ner från projektgruppen för DrottningH har tillsam-
mans med ledningsgruppen på skolan tagit fram 
ramen för ett studieförlopp med fokus på formgiv-
ning, arkitektur och planering. De olika årskurserna 
har kunnat förhålla sig fritt till temat och ramen och 
kunnat anpassa innehållet till nivån i respektive klass. 
Arkitekterna har under terminen fokuserat på års-
kurs fem, och ha� hand om undervisning, ut�ykter 
och handledning på plats i klassen. 

Eleverna har på ett konkret sätt getts ökad förståelse 
för sin närmiljö och samband med såväl närbelägna 
områden som stadens centrum och nedslag i dess 
bebyggelsehistoria. De har blivit varse sin egen och 
sina familjers betydelse i den framtida utformningen 
av närmiljön på Drottninghög. Tanken med projek-
tet har bl.a. varit att eleverna ska öva på att prata om 
arkitektur och vad som är värdefullt i området där de 
bor. Samtidigt har man gemensamt skapat en platt-
form för dialog genom vilken arkitekterna har fått 

lära känna Drottninghög genom elevernas ögon sam-
tidigt som eleverna fått insikt i (samhälls-) planering 
och arkitektur.  
Inledningsvis har eleverna genom en rad olika 
uppgi�er fått beskriva sin egen närmiljö, skolan och 
hemmet genom teckning, text och fotodokumenta-
tion (”Min väg till skolan”). En bit in på terminen 
har eleverna på olika vis fått beskriva Drottninghögs 
särart, både styrkor och svagheter med området, 
samt hur man skulle vilja att området utvecklar sig i 
framtiden (”Vårt Drottninghög”). 
Terminens arbete avslutades med att eleverna kon-
kretiserade sina drömmar om Drottninghög (”Öns-
kekartan”) i tre olika teman; Sport/lek, Hålan och 
Centrum.

ARKITEKTER I SKOLAN

METOD

Figur/illustration
(Pelles kub och pilar, typ...)

NU
HÄR

DÅTID

FRAMTID

DROTTNINGHÖG

NÄROMRÅDEN

VÄRLDEN

HELSINGBORGS
CENTRUM

Arkitekter i skolan har haft fokus på Drottninghög idag, men blickat både bakåt och framåt i tiden.



”Min väg till skolan” 
och ”Vårt Drottninghög”
Några av uppgi�erna fokuserade på en form för 
inventering och kartläggning av området som det 
upplevs av eleverna idag, i vardagen till och från sko-
lan och på fritiden.
Sammanfattningsvis kan sägas att nästan alla har i 
positiva ordalag beskrivit Drottninghög som ett om-
råde där det är lätt att lära känna varandra. Eleverna 
ly�e fram sina kamrater och närvaron av andra barn 
som något av det allra bästa med området. I kombi-
nation med detta framhävs grönskan och alla träd, 
samt lättheten att ta sig till varandra, till skolan och 
andra aktiviteter inom området. Av funktioner och 
aktiviteter på Drottninghög står Biblioteket, Multi-
teket, och Lekan, dvs. den enda lite större lekplatsen, 
väldigt högt i kurs hos eleverna. ”Bibblan” och ”Mul-
tan” utgör institutioner som barnen är särskilt stolta 
över i området och som man gärna ”visar fram” inför 
utomstående. 

”Önskekartan”
Det sista och avslutande momentet på terminens 
arbete var att eleverna i grupper skulle producera en 
Önskekarta som skulle samla några av alla de idéer 
som skulle kunna göra Drottninghög till ett ännu 
bättre ställe att bo och leva på. Under denna uppgi�, 
som även bestod av individuella hemarbeten, fram-
kom en mängd olika tankar, re�ektioner och idéer 
om framtidens Drottninghög. Många elever önskade 
sig villor och radhus på Drottninghög, bl.a. för att 
man menar att det �nns behov av olika typer av bo-
städer, men även för att det skulle kunna ge möjlighet 
till mer plats i hemmet – i många familjer bor man 
väldigt trångt.
Det visade sig också att eleverna gemensamt hade 
väldigt bra och handfasta idéer till vad som skulle 
kunna ly�a Drottninghög och även locka till sig upp-
märksamhet och intresse utifrån. 
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Elever från klass fem under pågående diskussion om värden på Drottninghög.
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Hålan
Hålan skulle kunna kompletteras med en skatepark, 
som både skulle fungera som en lokal lek- och sport-
plats, men även som dragplåster för Helsingborgs 
övriga skateintresserade. Eleverna ser även att en 
skatepark skulle kunna generera andra verksamheter 
så som exempelvis mindre handel och caféverksam-
het, en liten scen etc. I anslutning till Hålan vill man 
att badanläggningen som är mycket omtyckt, ska 
växa och utvecklas. Eleverna ser också en möjlighet 
i att nyttja stråket mellan ICA Maxi och Drottning-
högs centrum som placering för försäljningsstånd 
och olika lekfulla funktionsbyggnader; ett spökhus, 
en slottsliknande lekstuga. 

Sport/lek
Generellt för Drottninghög tycker man att lekplat-
serna är alltför likartade. Även om det uppskattas 
mycket att det �nns många av dem, så saknas lek-
platser som utmanar och stimulerar även de lite äldre 
barnen. Man är noga med att en sådan lekplats ska 
ligga centralt i området och vara väl synlig och till-
gänglig (för att undvika skadegörelse och för att barn 
ska våga vistas här). Ett av förslagen pekar på skol-
gården eller området strax utanför skolgården (väster 
om skolan) som en möjlig plats för en sådan lekplats.  
Ett annat konkret förslag på utveckling av lek- och 
sportplatser är en mindre fotbollsbana för de helt 
små barnen, som skulle fungera som ett komplement 
till lekplatserna i området. Främst från pojkarnas 
sida önskas en riktig fotbollsplan.

”Mat från hela världen” som ett koncept för utvecklingen av Drottninghögs centrum, är en av flera goda idéer från eleverna på Drottninghögskolan.



Centrum
Den tredje temagruppen handlar om utveckling av 
Drottninghögs centrum. Här �nns en mängd olika 
idéer om framför allt mötesplatser för människor 
med olika intressen exempelvis mat och kultur (då 
mat av olika slag representerar olika kulturer och 
språk behövs en samlingsplats för att utveckla och 
stärka gemenskapen mellan kulturerna i området och 
för att dess invånare skall kunna trä�as). 
En annan idé berör konst i det o�entliga rummet, 
såsom exempelvis kaninerna utanför Dunkers kul-
turhus. Drottninghög skulle kunna ha en besläktad 
installation utanför Drottninghögs eget kulturhus/
bibliotek, vilket skulle bidra till en ny�kenhet och ett 
intresse för området från besökare och människor 
från andra delar av staden. 

Idén utvecklades även till en Drottninghög-variant 
av konstverket ”kaninerna”, som skulle kunna bestå 
av fåglar, grodor eller andra djur. Från �era �ickor 
framförs önskemål om utrymmen för uppträdanden 
och uppvisningar samt en lugnare caféliknande miljö 
för barn/ungdomar.

Sammanfattningsvis kan sägas att alla idéer på 
olika vis förmedlar en önskan om bra och aktiva 
mötesplatser som även inkluderar människor 
från andra bostadsområden, och att man gärna 
ser projekt eller installationer som får omvärlden 
att positivt intressera sig för Drottninghög.
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En av uppgifterna i ”Arkitekter i skolan”, har varit att på plats i bostadsområdet diskutera specifika värden och idér för framtiden.
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Delprojektet ”Mina kvarter” (MK) är en naturlig 
fortsättning på Arkitekter i Skolan, riktat till ålders-
gruppen 12-20 år. MK är ett sätt att genom datamo-
dellering skapa en plattform för en kreativ stads-
utvecklingsdialog. Projektet sker i nära samarbete 
mellan DrottningH, Multitekets ungdomskursverk-
samhet på Drottninghög samt IdéA. Det datapro-
gram som används bygger på dataspelet Minecra�, 
som många ungdomar spelar. Svensk Byggtjänst 
bygger upp dagens Drottninghög i dataprogrammet, 
som ungdomarna sedan får använda för att testa, 
visualisera och konkretisera sina och andras idéer 
kring områdets utveckling. 
Dataverktyget kommer förhoppningsvis att underlät-
ta utbytet mellan formell stadsplanering och spon-
tana idéer. Projektet går bl.a. ut på att under ett år 
verklighetstesta hur verktyget möter upp till intentio-
nen att snabbt få allmänhetens respons på konkreta 
planeringsscenarier samt för de boende att komma 
med egen input till planeringsprocessen. Genom att 
också ta sig an uppgi�en att medverka i kommunika-
tionen med andra områdesinvånare, får deltagarna i 
Mina Kvarter på detta vis möjlighet att på ett konkret 
och aktivt sätt bidra till områdets utveckling. 

Mina Kvarter, Drottninghög, startade i början av maj 
2012 och består av sju högstadieungdomar under 
ledning av en fritidsledare (Multiteket) och en pro-
jektledare (DrottningH). Tankar kring lämplig 
lokalisering av en ungdomslokal inom området 
testas, liksom bearbetning av det be�ntliga centru-
met. Det �nns dessutom en vilja att fånga upp de 
synpunkter som kommit fram i det dialogarbete som 
hittills hållits, Arkitekter i skolan och Mötesplats 
Drottninghög.
En viktig del av Mina Kvarter är att låta ungdomarna 
få trä�a representanter från några av kommunens 
olika förvaltningar. Bland annat har en miljöstrateg 
från kommunen och områdets planarkitekt besökt 
gruppen för att ta del av ungdomarnas tankar och 
samtala kring frågor av speciell betydelse för stadsut-
veckling. Framöver kommer ungdomarna att för-
djupa sitt arbete mot att färdigställa en presentation 
för intresserade besökare på Almedalen, Visby, där 
utvecklingen av miljonprogramområden står i fokus, 
under en av dagarna.

MINA KVARTER

Bilden är från en av träffarna i Mina Kvarter. Deltagarna arbetar med olika 
framtidsvisioner via dataspelet Minecraft.
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Dialogmodell 3.0 sy�ar dels till att vidareutveckla 
och använda de erfarenheter som Arkitekter i skolan 
och Mina Kvarter har bidragit med, dels att pröva nya 
metoder till att fånga upp inspel från be�ntliga och 
framtida boende kring markanvändningen i områ-
det. Främst handlar Dialogmodell 3.0 om de gemen-
samma utrymmena mellan husen, men även om hur 
omvandlingsytor ska kunna bebyggas på ett sätt som 
väcker allmän acceptans. Projektet sy�ar också till att 
fortsatt stärka de barn och unga som har varit och är 
engagerade i delprojkten AIS och MK, och via dem 
även nå ut till deras omgivning. Barnen och ungdo-
marna ska fungera som ambassadörer, förmedlare 
och utbildare på Drottninghög, de har tillgång till 
kanaler som projekt DrottningH inte har tillgång till 
annars. En viktig del i detta är att de själva ska ha stor 
möjlighet att påverka de konkreta aktiviteterna inom 
delprojektet. 

De gemensamma rummen - platsen, diskussionen 
och mötet – knyter ihop människor. Visioner som får 
växa inifrån området stärker attraktiviteten och höjer 
livskvaliteten för de boende. Detta är i sig en ingång 
till att locka näringsliv och andra externa aktörer att 
etablera sig på Drottninghög, och att aktivt engagera 
sig i utvecklingen av området. 

Dialogmodell 3.0 kommer att genomföras med 
start november 2012 då projektet har beviljats 
ekonomiskt stöd från Delegationen för Hållbara 

Städer. 

Det övergripande målet för 
Dialogmodell 3.0 är att medvetandegöra 
genom att:

Involvera ungdomar och andra 
invånare i stadsdelsutvecklingen.

Skapa ett engagemang för 
stadsdelsutvecklingen.

Nyttja erfarenheter och deltagare från AIS 
och MK för idéskapande och dialog.

Visualisera området och visa på 
tänkbara utvecklingsscenarier.

Skapa intresse för Drottninghög 
utanför stadsdelen.

Utveckla det ömsesidiga 
kunskapsuppbyggandet.

Skapa acceptans och förståelse 
för förändringsprocessen. 

DIALOGMODELL 3.0
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I slutet av april 2012 hölls två dagars öppet hus i 
Drottninghögskolans aula, där huvudsy�et var att 
diskutera och samtala kring de gemensamma o�ent-
liga miljöer, som samlat utgör be�ntliga och potenti-
ella mötesplatser på Drottninghög. 

Ambitionen med Mötesplats Drottninghög var att i 
ett gemensamt och öppet forum uppmärksamma och 
medvetandegöra alla deltagare om de kvaliteter, po-
tentialer och ev. problem som �nns knutna till olika 
typer av gemensamma platser på Drottninghög. 
Under de två dagarna för Mötesplats Drottninghög 
kom ca 150 personer som på olika vis deltog i samtal 
om Drottninghög, eller informerade sig om projektet 
DrottningH. Ramen för Mötesplats Drottninghög 
utgjordes av ett �ertal ”stationer” som inbjöd till 
olika former för samtal, diskussion eller aktivitet.

MÖTESPLATS DROTTNINGHÖG

Mötesplats Drottninghög resulterade i en rad in-
tressanta möten mellan människor som på olika 
vis är knutna till Drottninghög. 
Projektgruppen för DrottningH �ck dessutom 
värdefull information om området samt en bra 
bild av vad människor på området tycker om 
Drottninghög, och vad man önskar för sitt 
område nu och i framtiden.

Ett av de runda-bords-samtal som hölls vid ”Mötesplats Drottninghög” hade fokus på unga Drottninghögsbor.
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Kulturmagasinet introducerade det internet-baserade 
verktyget ”History Pin” som anpassats för Drottning-
hög. Besökare kunde där på ett enkelt sätt ta del av 
berättelser och historiska bilder från Drottninghög 
och uppmuntrades även bidra med egna berättelser. 
Detta inslag fanns i såväl en digital version på bild-
skärm som en analog karta med utskrivna bilder 
och där besökarnas kommentarer anslogs på post-it 
lappar. 

Projekt DrottningH förklarades genom utvecklings-
strategierna ”Öppna, Koppla, Förtäta”. Även en 
illustrativ förklaring av planprocessen hade tagits 
fram och fungerade som utgångspunkt för spontana 
samtal. 

Helsingborgshem mötte hyresgästrelaterade frågor, 
i synnerhet vid stationen ”Klotterplank” där diverse 
frågor besvarades samt besökarnas reaktioner och 
re�ektioner gavs utrymme genom post-it lappar. 

I ett angränsande rum genomfördes rundabords-
samtal, där människor i grupper hade möjlighet att 
diskutera olika typer av o�entliga miljöer på Drott-
ninghög med gemensam utgångspunkt i fotogra�er 
från området. Samtalen handlade till stor del om hur 
man upplever givna platser, och hur man skulle vilja 
att de utvecklades eller utnyttjades på annat vis.

På nästa uppslag följer en kort sammanfattning av 
de resonemang och samtal som fördes under 
Mötesplats Drottninghög.

Kulturmagasinet introducerade ”History Pin”.

Samtal om minnen och upplevelser vid flygfotografiet av Drottninghög.

Möte på Drottninghögsmattan.
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Gårdsmiljön mellan entréer 
Närheten mellan husen skapar en gemenskap, man 
ser varandra och hälsar. Nackdelar är att närheten 
skapar insyn mellan lägenheterna. Fasaderna upp-
levs som gråa och trista, mer färg önskas. Gårdarna 
hyser stora förbättringsmöjligheter. Marken lutar för 
mycket för att vara handikappvänlig/-anpassad. Mel-
lan entréerna spelas mycket boll trots förbud. 

Grönområden mellan husens balkongsidor 
Används mycket av barn m.�., det är dock svårt att ta 
sig dit för äldre och handikappade. 

Gångtunnlar Fungerar bra dagtid (skolan uppskat-
tar dem), men upplevs som otrygga under kvällstid 
varför man hellre går över vägen. 

Ett centrum är viktigt som självklar mötesplats där 
bibliotek och olika andra funktioner sammanstrålar. 
Bibliotek/IdeA behöver mer utrymme för allt som 
pågår där. Centrumet behöver mer varierat liv och 
rörelse kvällstid, annars tar puben över med alkohol 
m.m. Centrum upplevs som en hård, kal och otrygg 
plats e�er stängning (kl 20), och på kvällen och nat-
ten förekommer periodvis  skadegörelse. Centrum 
behöver mer aktivitet och verksamhet även dagtid, 
gärna en saluhall eller Bazaar som skulle rymma 
torghandel för många kulturer. Det �nns en e�erfrå-
gan på mötesplatser där ung kan möta gammal och 
rädslan för varandra försvinner. Det �nns både för- 
och nackdelar med bostadsbebyggelse i anknytning 
till centrum. Här skulle passa med höga hus och glas-
fasader. Övre torget ”vänder ryggen” åt bostadsom-
rådet, ett nytt centrum med öppen och inbjudande 
miljö bör placeras mer centralt i området. Helst med 
en utmärkande byggnad som ger pro�l åt Drottning-
hög. Det e�erfrågas en tydlig, iögonfallande entré till 
stadsdelen. 

Bilderna på uppslaget fungerade som utgångspunkt för samtalen under 
Mötesplats Drottninghög.

Bilderna på denna sida är från:
1. Drottninghögs centrum
2. En av de typiska entrégatorna
3. Gångtunneln under Vasatorpsvägen
4. En av de gröna mellanrummen mellan husens balkongsidor.

Nästa sida:
1. Parkeringsplatsen på Blåkulla
2. Gång- och cykelvägen norr om skolan
3. Grönkullagatan
4. Grönområdet i den sydöstra spetsen av Drottninghög.
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Verksamheter: I sy�e att göra Drottninghög att-
raktivt föreslås en utbyggnad av ”Maxibadet”, gärna 
under glastak, med unika specialiteter som lockar 
folk långt utanför området. Ett annat förslag är att 
etablera en skatepark placerad som mötesplats för 
både gammal och ung. En levande plats där något 
alltid händer. Ett kafé som drivs av ungdomar, gärna 
med anslutande aktiviteter av typ dataspelsmöjlighe-
ter, bytesmarknad eller loppis.

Grönytor med arrangerade mötesplatser (sitt-
grupper) Används inte mycket idag, mer förr. Vissa 
grillplatser används, behöver ligga rätt och vara 
städade och inbjudande. Skapa mindre parker med 
variation och olika teman. Bänkar och bord under 
tak (för ungdomar att trä�as och prata ostört) 
Speci�kt gräsytan öster om Blåkulla: outnyttjad yta 
idag, o�side, ligger åt fel håll i förhållande till resten 
av Drottninghög för att den ska kunna fungera som 
mötesplats.

Gång-/cykelvägar (”Långa vägen” m.fl.) 
Här är det massor av barn som leker och cyklar, bör 
inte omvandlas till biltra�k. 

Parkeringarna Ytorna upplevs som stora, ödsliga 
och otrygga e�ersom det är dåligt med insyn från 
bostadshusen och därför nästan ingen social uppsyn/
kontroll. Parkeringsplatserna ligger felplacerade i 
relation till entréerna. Väl integrerade p-hus som er-
sättning skulle fungera om parkeringarna byggs bort. 
Ett alternativ är mindre parkeringar inne i området. 

Gatunät Det är knepigt/otydligt med återvändsgator, 
folk tar sig ändå fram via gc-vägar och bussgator. Bi-
lar kör alltför fort inom området, och det kör snabba 
mopeder på gc-vägar samt mellan husen. Detta 
upplevs som väldigt störande och genererar oro för 
barnen. Det är viktigt att något görs åt tra�ksitua-
tionen. Det är inte önskvärt med genomfartstra�k. 
Bilfria Drottninghög är ett av de �naste grönområ-
dena i staden. 
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”Genom att se Drottninghög utifrån ett helhets-
perspektiv vill vi att området skall bli en före-
bild för hur Helsingborg kan nyttja och utveckla 
sina miljonprogramsområden och tillföra nya 
värden till staden som helhet. Ledord för 
Drottninghögprojektet är att skapa förutsätt-
ningar för en hållbar utveckling, ly�a fram och 
förädla områdets be�ntliga värden samt möjlig-
göra integration och medborgardialog”

Utvecklingen av Drottninghög sy�ar till att området ska bli en 
attraktiv del av staden med goda kopplingar till sina 
närområden, såväl fysiskt som mentalt. 
Drottninghög ska erbjuda olika typer av bostäder och 
verksamhetslokaler till olika typer av människor – dubbelt så 
många som idag. Drottninghög ska bli en del av staden med 
unik karaktär, och en upplevelse i Helsingborg.

(”Från stadsdel till del av staden”
- Strukturprogram för Drottninghög, SBF 2009)


