
RESPONS FRÅN WORKSHOPPEN “MIN BÄSTA DAG PÅ STAN” I CAMPUS ALLEGRO 16.11.2019 KL. 
10-14 

Ett för allmänheten öppet evenemang i samarbete med Spektakeldagen som arrangerades av 
Kulturbyrån och Wava-institutets bildkonstlinje Balatako. Staden ordnade en drop-in workshop om 
utvecklingen av Jakobstads centrum. I evenemanget deltog ca 500 barn och vuxna.  
 
Vi hade olika stationer där deltagarna kunde göra följande: rangordna bilder på lekutrustningar, ge 
förslag på platser för lekplatser i centrum, diskutera kring stadsminiatyren, bygga sin stad av lego 
och besvara en digital enkät (”min bästa dag på stan”, tillgänglig digitalt via QR-kod på plats eller 
på distans via digital länk på projektsidan på Facebook).  
 
Sammanfattning av responsen: 

Trafik 

Motstridig respons om enkelriktade vs. dubbelriktade gator (Rådhusgatan, centrum). Man 
efterlyser en cykelled längs Pedersesplanaden (ovanför ”rapakanelen”). Bättre parkerings-, cykel-
och gångarrangemang framför Idrottsgården. 

Stadsmiljö 

Man efterlyser konstverk/lekställning på torget. Skolparken görs tryggare och trivsammare. Topp 

tre i fråga om bästa platser i stan: Skolparksdammen, Campus, torget/Skata. 

Aktiviteter 

Man önskar sig en rejäl lekpark/äventyrspark/”oleskelupaikka” med något för alla åldrar. 

Skatepark med pumptrack nämns också. Belysning och avrinning betonas. Topp tre i fråga om 

potentiell placering: Skolparken, Aspegrens trädgård och västra sidan av torget.  

Lekredskap i prioriteringsordning: överlägset mest röster fick en stor klätterställning med 
rutschkanor/koja, Planetarium klätterställning, Spider trampolin, linbana, gunga för rullstol och 
klätterpyramid. Se bilder nedan på alla lekredskap i prioriteringsorder. 

Alla kommentarer (bakgrundsmaterial): 

TRAFIK 

FORDONSTRAFIK 

• trafiken fungerar bra med en del enkelriktade gator, dagens trafiklösningar känns tryggare 

för barn, framförallt längs Storgatan/Kanalesplananden 

• dubbelrikta Rådhusgatan 

CYKEL- OCH GÅNGTRAFIK 

• en cykelled som byggs längs Pedersesplanaden ovan ”rapakanalen” så att ”rapakanalen” 

ändå förblir synlig 

• bättre cykel-och gångarrangemang framför Idrottsgården 

PARKERING 

• bättre parkeringsarrangemang framför Idrottsgården 



STADSMILJÖ 

TORGET 

• konstverk/lekställning på torget 

SKOLPARKEN 

• mer övervakning, belysning och öppnare ytor i Skolparken. Och en ny lekpark dit! 

BÄSTA PLATSEN I STAN (enligt antal röster som bokförts) 

• Skolparksdammen x 5 

• Campus x 3 

• torget x 2 

• Skata x 2 

• Norra sidan av gågatan 

• Korvgörans 

• Vattentornet 

• infarten till nya begravningsplan från Pedersesplananden 

• området längs Alholmsgatan mellan Strengbergsgatan och Kyrkogatan 

AKTIVITETER 

LEK- / SKATEPARK 

• modell av Spaniens lekparker (barn + vuxna) Gulliver Park Valencia 

• stora rutschbanor 

• gungor av alla slag, klätterställning 

• lekpark med redskap också för vuxna 

• helhet med öppet daghem, rådgivning, café och lekpark = oleskelupaikka 

• en ordentlig äventyrspark för flera åldrar 

• ”Plankgunga” där fler kan stå bredvid varandra 

• en skatepark med pumptrack 

• viktigt med bra belysning i lekparkerna och att vatten rinner bort på våren 

FÖRSLAG PÅ PLACERING AV NY LEKPLATS (enligt antal röster) 

• Skolparken x 12 

• Aspegrens trädgård x 8 

• västra sidan av torget x 6 

• maria Malm-tomten x 3 

• östra sidan av torget x 2 

• Runebergsparken x 2 

• Mässplan x 2 

• bakom rådhuset x 2 

• Centralplan 

• Östra änden av gågatan 

• Bodstranden (parken intill Hötorgscentret) 

• mellan simhallen och Tellus 

• mellan Mässplan och fotbollsplan 



• området vid Autogrillen 

• västra ändan av gågatan 

• centralt på gågatan 

• Tellushallen 


