
Julkinen kyselylomake 
Kyselylomake oli saatavilla Pietarsaaren verkkosivuilla keväällä 2021.Vastaamalla kyselyyn 
Pietarsaaren asukkaat ja naapurikuntien asukkaat pystyivät ilmaisemaan mielipiteensä ja tekemään 
konkreettisia ehdotuksia siitä, miten Pietarsaaren keskustaa voitaisiin kehittää. Kyselyyn vastasi 29 
henkilöä, joista 25 oli Pietarsaaren asukkaita. 

 

Kysymys 1: Miltä haluat keskustan kaupankäynti näyttävän 10-20 vuoden kuluttua? Kuinka kaupat 
voi saada kadut tuntuvan elävältä? Kuinka keskusta alueen sisäpihoja voidaan käyttää? Mitä 
katualueita voitaisiin käyttää enemmän kaupankäyntiin? Mitä kaupunki voi tehdä kaupan 
edistämiseksi? 

− Ravintolat voisivat hyödyntää sisäpihoja. Ylipäänsä yksityisen palvelusektorin pitäisi olla 
helppo löytää paikkansa kaupungin keskustasta. 

 
− Kävelykadun kehittäminen toriksi jossa kauppaa tehdää 3-4 arkipäivää viikossa. 

 
− Katettu kävelykatu välille Isokatu-Herrholminkatu/Visasmäki. Kaupunki voisi rakentaa torille 

kauppahallin ja solmia lähituottajien kanssa (ReKo) 20 vuoden sopimuksen. 
 

− Jag hoppas handeln finns kvar i centrum. Det är väl människorna som ska göra gatorna 
levande med att besöka centrum och butikerna, vad butikerna kan göra för gatorna vet jag 
inte. Väder och vind gör säkert att det inte är så lätt att lyfta ut varor till försäljning. Staden kan 
se till att det finns lämpliga parkeringar(inte enbart grottan)när till för tyvärr är folk ganska 
bekväma om de är på shopping-då är det bil som gäller om man inte bor i centrum. Från t.ex. 
Björnviken kommer man inte cyklande för att handla, på sin höjd blir det ögonshopping och 
kanske en kaffekopp. Sen ska Staden också köpa av de lokala butikerna och producenterna - 
inte skicka alla (skatte)pengar till Helsingfors. 

 



− Bredare utbud för shopping behövs men givetvis behöver ett underlag för handeln finnas. Bilar 
bidrar inte till handel utan det gör människorna! Fönstershopping, spontanbesök, cafékultur, 
olika typer av restauranger. Ifjol blev kulturens natt en hit, motsvarande lockar folk till centrum. 
En eloge för alla 14 uteserveringar i staden - unikt! 

 
− Gågata från Delhi House till kyrkan. Sky bar/cafeteria på någon passlig byggnad. En ordentlig 

barn lekpark bakom rådhuset.  
 

− Önskar ett livligt centrum med mycket folk och plats att mötas. Företagarna behöver få sin röst 
hörda, de vet bäst hur man kan få mera kunder. Staden ska ordna så det är trivsamt och finns 
möjlighet att stanna i centrum. Inte så att man måste bara gå från affär till affär. 

 
− Mer butiker behövs, skobutik mm. 

 
− Gärna flera butiker i centrum. 

 
− Mera små butiker med blandat utbud, runt gågatan. Inredningsbutiker,blomaffärer,ute 

serveringar. Mycket grönt i centrum! Jakob center kan ju inte kallas ett affärscentrum, utan det 
är bara ett hus med butiker i.Ett affärscentrum har en samlingspunkt i mitten med serveringar 
och små specialbutiker. 

 
− Små butiker borde få ha försäljning även utanför butiken när vädret tillåter. Givetvis så att det 

inte hindrar folk att röra sig. Det finns också en del innergårdar som kunde göras trevliga med 
växter och bord och bänkar. Eventuellt också med lekredskap för barnen. Små oaser där man 
kunde pausa lite. 

 
− Handeln ändras men i takt med att miljömedvetenheten ökar och vanliga butiker lär sig från 

nät-butiker så tror jag vi får en ökning av små butiker utan lager likt Ikea redan börjat. Trevlig 
belysning av fasader, platser att samlas, stråk som löper in mot centrum. Tillgängligheten till 
parkerings-grottan från butikerna, nu ska man ta sig dit genom HMs klädhyllor. Mellan 
Dressman och vid Stadshotellet kunde man gott få in några parkeringsplatser med laddning. 
Stråk-från Strengbergs genom Skolparken mot underfarten finns en dold pärla som cykelbana 
eller varför inte för framtida kollektiv-fabrik, gammal tåg-bana. Kanske vi får närtåg till 
Seinäjoki och Kokkola i framtiden?-lokstallarna? Mot Larsmo kunde man underlätta cykel-
trafik genom Östanpå-Svanen. Mot väster finns möjlighet med cykel vidare från Krono-vägen. 
Snabba genvägar för cykel! På Maria Malm tomten anläggs en rondell så att trafiken löper från 
västra till underfarten, med hus runt. Trafik mot öster rakt från underfarten med ny infart till 
grottan vid Passagen. 

 
− Jag tycker att torget ska vara helt bilfritt eftersom det finns en grotta under torget som är 

enkom för det ändamålet! Det stör inte att torget är tomt ibland. Reko fungerar bra på torget. 
Man kunde bestämma en gång för alla om det ska finnas kiosker för matförsäljning på torget 
och i så fall bygga snygga hus för det. Gågatan kunde pyntas mera för att ge ett mysigare 
intryck. Både med lampor och konst. Irjalas kvarter rustas upp av de som äger det. Där finns 
en innergård som kunde bli ett mysigt tillhåll tex för ett kafé. 

 
− Specialaffärer, såsom bageri, fiskhandel, ost+vin affär, grönsakshandel borde finnas i centrum 

i stället för utanför stadskärnan. 
Gatorna skulle kännas mer levande med fina skyltfönster som man kunde gå och 
fönstershoppa i, även på kvällspromenaden. 
Irjalas innergård borde bli en grön oas mitt i stenöknen. Där skulle finnas tex. ett våffel-cafe', 
blomsterhandel, konst/hantverksförsäljning.. mm.. mm 
"Passagen" borde fräschas upp och göras tillgänglig för folk. Affärer, vin/öl bar med "glad" 
belysning hängande över passagen under såväl höstkvällar som jultider. 
Staden borde begränsa nyetableringar av pizzerior och hamburgerior i stadskärnan. I stället 
satsa på att få hit önskade kedjor som skulle få jakobstadsbor att sluta "föra pengarna" till 
grannstaden. 

 
− Jakob center borde byggas så att den har möjlighet för mindre popup-shops och 

specialbutiker. Nu finns inget utrymme för att vistas i köpcentret. 



 
− Staden borde inte tillåta att köpcenter byggs utanför stadskärnan. 

 
− Många småbutiker. En ”saluhall” med småbutiker av olika slag skulle vara intressant 

 
− Stäng av centrum för all biltrafik mellan Styrmansgatan och Rådhusgatan. Alla affärer med 

tejpade fönster skall istället vara sevärda skyltfönster, ex Expert Höglund, Halpa-Halli o.s.v. 
 

− Sluta förstöra för företagarna i staden. Hjälp med trafik och parkering. 
 

− Jag hoppas att stadskärnan är utrustad med små specialaffärer för sport och kläder, 
bokhandel och kaféer. 

 
− Små affärer som hörnbagriet och Kaffia 

 
− Ta bort parkeringsavgifterna, gör det enkelt för folk att ta sig fram 

 

Kysynys 2: Miten haluat että tori käytettäisiin 10-20 vuoden kuluttua? Miksi haluat tulla torille? 
Mikä houkuttelee sinut torille? Mikä saisi sinut viettämään aikaa siellä? 

− Skeittaus ja muunlainen kaupunkiympäristöön sopiva aktiviteetti, livemusiikki, mahdollisuus 
kahvihetkeen, kukat ja muut istutukset, jäätelö, suoja sateen varalle 
 

− Tori toimii parhaiten paikoitusalueena. 
 

− Torikauppiaita, kojuja 
 

− Katso edellinen vastaus + korkeatasoisia siirrettäviä kahvilarakennuksia. 
 

− Att man på ena sidan får parkera som ”förr i vääde”, andra sidan som lopptorg och andra 
säljningsställen på sommaren. 
 

− Torghandel skulle vara charmigt så som det var förr men tyvärr förstår jag att kundunderlaget 
sviker, ingen vill stå och sälja om det inte finns kunder som köper - där väljer ju också årstid. 
Det kunde finnas sittgrupper och kanske något spel man kunde spela men tyvärr blir ju allting 
förstört så fort någon försöker göra någonting (t.ex. den nya skeitparken) 

 
− Bort med bilarna genast! Ett torg är ämnat för handel och folksamlingar och bör så förbli. 

Staden kunde hyra ut hytter/glashus för pop-up-butiker, ordna mattorg, julmarknad (typ tysk 
julmarkmad), hyra ut eller erbjuda gratisplatser och tillåta försäljning både längre och kortare 
perioder. Många drömmer om eget café, låt dem testa med pop-up. Temaveckor! 

 
− Behövs inget torg. Bygg ut med låga, trevliga byggnader i tex 1800-tals stil. 

 
− Torget är rätt stort, tomt, fult område -> mera grönt, blommor, träd, utomhus terasser (med 

trevliga snygga stolar/utomhus soffor). Byt färg på rådhuset så himla deprimerade färg för 
tillfället. På vintern en skridskobana. 

 
− Har inga fina idéer för torget. En lekpark kanske. 

 
− Om det var bra fungerade torghandel. 

 
− En samlingsplats för innevånarna, dvs olika aktiviteter inte en tom asfaltsplan. 

 
− Samlingsplats.Glasskiosker. caféer. Torgförsäljning med grönsaker, blommor och hantverk. 

Grönt och skönt med mycket blommor. Levande musik sommartid. 
 

− Mera handel på torget! Och så kunde det gott förminskas. Jakobstad har alldeles för stort torg. 



 
− Sol--vindskydd, en plats att träffa vänner på och se folk. Belysning på de gamla fasaderna.  

 
− Matvagnarna får gärna finnas men de slulle gärna få se lite moderna ut med utvikbara tak och 

sitt-platser. Helst med kort-sidan mot rådhuset så inte allt man ser är en vit korrugerad plåt-
fasad. 

 
− På samma sätt som nu. För försäljning och jippon 

 
− Torget skall vara stadens "vardagsrum" där jag skulle träffa vänner och bekanta. Därför skall 

det vara en trivsam miljö. Kullerstensbelagt torg med en vacker fontän framför rådhuset. 
Grönska och blomplanteringar ordnade i mindre grupper med "bersåkänsla". Vackra bänkar 
med ryggstöd och papperskorgar i varje "berså". 

 
− Evenemang (kultur och handel) 

 
− Torget borde få planteringar och sittplatser. Bort med körfilen som delar torget och bort med 

parkering på torget. 
 

− Gör torget mindre sterilt. Liten saluhall vore bra, trädplantering saknas även. I stället för steril 
asfalt mera levande material. 

 
− Torgförsäljning speciellt på sommaren. Glasskiosk med parkering. 

 
− Gammaldags torghandel tillbaka, kan också användas som Hötorget i Stockholm med frukt 

och blomsterförsäljning, samt loppis varje söndag 
 

− Torget bra parkering, aktiviteterna på den ödsliga gågatan istället. 
 

− Fler permanenta små matkiosker och take awaykaféer. 
 

− Som allmänhetens vardagsrum och inte som den tråkiga kala plats den är nu 
 

− Gratis för torghandeln 
 

Kysymys 3: Mikä tekisi keskustan kohtaamispaikoista miellyttävämmät? Missä tapaat ihmisiä 
tänään? Mistä voisit luoda uusia kohtaamispaikkoja? Millaisia kohtaamispaikkoja keskustassa pitäisi 
olla? 

− Puistoissa, lasten ollessa pieniä leikkipuistoissa. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka 
erityisesti nuorille, minne yksinäisenkin olisi helppo tulla. Perhekahvila. 
 

− Kävelykadun osittainen kattaminen. 
 

− Ulkogym puisto keskustaan. Joku piha-alua voitaisiin kattaa ja ulkogym voitaisiin myös 
sijoittaa tällaiseen paikkaa. Gympuistoja voisi rakentaa myös senioreille, jossa humppa ja 
svensktoppenit soivat taustalla. 

 
− Flera bänkar, blommor och andra växter, det ska vara trevligt och mysigt, inte tomt och betong 

eller något liknande. 
 

− Gågatan kunde glasas in men det är säkert en dyr historia och troligen skulle det samlas en 
del oönskade individer där. Parkerna kunde ha lite "leksaker" för både äldre och yngre, nu är 
det för det mesta bara gräsmatta och några bänkar. 

 
− Bra början med sittplatser och parkeringar. Mera ombonat. Bygg en enkel pergola på torget 

som även kan vara scen. Tillåt gatumusiker. En enkel lekpark för barn, skolparken för långt 
borta. Jag älskade den röda cykelkarusellen som nu är borta. Skapa små rum på gågatan och 
torget. 



 
− Caféer, restauranger, pubar. Det som inte kan digitaliseras blir framtidens mötesplatser. 

 
− En utomhus bar/cafteria vid gamla hamn. Överlag mera mötesplater nära vattnet. 

 
− Det ska finnas uteserveringar, bänkar och ställen där man kan träffas. Även ställen som inte 

hör till något kafé utan finns för vem som helst. En modern lekpark för barn borde finnas i 
absoluta centrum. En lekpark med mjukt konstgräs under där barn tryggt kan leka och vuxna 
kan sitta och njuta av en glass. Bänkar, bord med skydd från vind och eventuellt regn. 
Inglasning av del av gågatan för att även vintertid ha ett trivsamt centrum. 

 
− Reko på torget är bra. Även andra aktiviteter där? Fint då alerte fixade skridskobana för något 

år sedan. Kan man ha sähly på torget? 
 

− Mera grönt, mindre betong. 
 

− Små oaser där man kunde sätta sig ner och fördriva tiden. Glashusen på torget var riktigt bra, 
så sådana kunde det finnas ett antal av. Inredda med slitstarka men mysiga trädgårdsmöbler. 
Måste då stängas till nätterna för att inte bli förstörda. 

 
− På cafeerna, som tyvärr ofta är stängda kvälls-tid? Små evenemang i samarbete med 

företagare i centrum, så det ofta är saker på gång. 
 

− Trevliga sittplatser med träbänkar, växter i snygga krukor ger ett mera inrätt intryck. 
 

− Idag träffar jag folk på ett cafe'. Torget kan bli en ny mötesplats. 
 

− Mindre biltrafik 
 

− Mötesplatser finns, men de är tyvärr stängda efter att jobbet är slut. Trend Cafe hade ju öppet 
halva natten för 20 år sedan, så med rätt koncept och om viljan finns kunde man säkert få 
lönsamhet i det. 

 
− Gågatans uteplatser är bra. Växthusen på torget var bra. 

 
− Vi har en vacker skolpark borde utnyttjas mera som ex. sommar-kafeverksamhet 

 
− På café, pub och restaurang 

 
− I motionsslingan i Gamla hamn, på stranden, i skidspåret. I biblioteket. Motionstrappan på 

Roskisbacken. Det behövs fler sådana ställen, typ utegym på flera platser, för 
lågtröskelmotion. 

 
− Mera grönska. Träd i mitten av gågatan mera som den var förr i tiden 

 
− Gör torget till en liten oas med bänkar ,blommor och flytta Runeberg till torget framför 

rådhuset. 
 
 

Kysymys 4: Mita keskustassa pitäisi löytyä? Leikkikenttä? Koirapuisto? Liikuntapuisto? Kävelytiet? 
Pyörätiet? Tapaamispaikkoja? Suojakatto? Istuinpaikkoja? Missä ja mitä haluaisit nähdä Pietarsaaren 
keskustassa? 

− Alla de överst nämnda tycker jag låter trevligt, jag tycker vi ska få mer folk till centrum. 
 

− En lekpark som inte förstörs, en scen för uppträdanden, sittplatser. Övervakningskamera. 
 

− Svarade redan. Men något för alla. Vad finns för unga i centrum? After eight är stängt. 
Grafittivägg kunde vara ett roligt inslag eller en liten kub var konststuderande kan ställa ut. 



Roligt se utställningar här och där. Jobba tillsammans över gränserna. Vi har gamla hamn för 
motion och där finns hundpark. Lekpark för barn i centrum så får mamma shoppa i lugn och 
ro. 
 

− Motion och träning ska hållas utanför centrum. Det som skapas i Gamla hamn är bra för det 
ändamålet. Underhållning och mötesplatser i centrum. 

 
− Hundpark nånstans nära friends & burgers, där var gamla polishuset fanns. En motionspark 

bredvid. 
 

− Bättre cykelvägar. Centrum är livsfarligt att cykla i, lätt trafik är inte alls beaktat i centrum. En 
riktigt ordentlig lekpark med mjukt konstgräs eller annat material under. Finns många fina 
lekparker i Spanien som kunde fungera som inspiration. Möjligheter att slå sig ner och bara 
njuta. Utan att måste köpa en dyr kaffe. 

 
− Sittplatser och butiker. 

 
− Miotionsparken blir bra vid gamla hamn, det är ju nära till centrum. Flytta gärna Alko till 

centrum då kommer folket också :) 
 

− Lekpark, sittplatser. I närheten av gamla hamn passar det med motionspark,inte i centrum! 
 

− Nån form av lekställe för barnen, skyddstak och sittplatser. Nån liten scen där musiker kunde 
få uppträda på ett enkelt sätt. För större evenemang finns ju scenen i skolparken. Och nya 
glashus eller andra små paviljonger/lusthus till torget. Eventuellt en till hundpark. 

 
− Cykel/gång-stråk, sittplatser-i lä, belysning av fasader, musik. El-fordon typ vippare från 

Prisma via underfarten till centrum-hållplats framför Andelsbanken-anläggs i glas mellan 
grottparkens "lådor". 

 
− Sittplatser. Motionera kan vi göra på andra platser än i centrum. Ev en lekpark bakom 

rådhuset. Scen har vi i skolbarnen. Men växthusen vi hade tidigare på torget var trevliga! 
 

− Scen, sittplatser och skyddstak får plats på torget, nedanför Ehrs höghet. 
 

− Cykelstråk. Sittplatser. Livemusic och konst. 
 

− En hundpark med gräs skulle vara trevligt, ta modell av Helsingfors med hundparker som en 
naturlig del av parker. Sand som använts i Gamla hamn är ingen bra lösning. Lekpark kunde 
anläggas i parken bakom rådhuset, den används i nuläget inte alls. 

 
− Butiker och folk. Glöm lekparker och motionsparker. Det behöver inte finnas aktivitet överallt. 

 
− Mer info om Jakobstads historia på små skyltar. Lite som det finns i Skata. Då kunde man gå 

rundturer, men utan guider. 
 

− Mysigt torg med ute-scen mera träd varför inte körsbärsträd som blommar vackert på vårarna, 
blomster och sittplatser med bord, gärna med nån typ av mindre tak på vissa ställen. Ett 
grönare mysigare torg. 

 
− Butiker, café och sittplatser och förstås folk i dessa. 

 
− Lekpark, utegym, sittplatser ja, allt sånt ska finnas. 

 
− Sittplatser på gågatan. Lite som någo street Cafe 

 
− Restauranger, kaféer samt affärer. Sittplatser på torget 

 



− Katutaidetta (seinämaalauksia ym.), leikkikenttä, koirapuisto, helppo liikkua kävellen ja 
esteettömästi. Ehdottomasti istuinpaikkoja lisää. Asuntoja. Palvelu 
 

− Aktiivipuisto vanhuksille 
 

− Kaikkea noita voisi toteuttaa tai luoda edellytyksiä yrittäjille niiden toteuttamiseen. 

Kysymys 5: Kuinka keskustan käyttöä voidaan parantaa kaikkina vuodenaikoina? 

− Katettu kävelykatu osittain. 
 

− Alkuun nykyisten tapahtumien lisäksi tulisi jokasena vuodenaikana järjestää Jaakonpäivän 
suuruinen tapahtuma. 

 
− Skridskobana vid rådhuset och julbutiker. Pop-up åter om. Scen för unga musiker sommartid. 

 
− Fokusera på sommarhalvåret för att skapa en attraktion kring staden. Därefter kan man bygga 

vidare på vinterhalvåret när vi ändå alla är i dvala...då kan inomhusevenemangen ta vid i form 
av konserter, utställningar osv. 

 
− Inglasning av del av centrum. Kanalesplanaden med början från Storgatan till Otto 

Malmsgatan. Så man kan röra sig fritt inom detta utan att frysa. Kanske lekparken kunde vara 
här. En varm oas som samlar folk året runt, inte enbart på Jakobs dagar. Vintern är lång och 
suger riktigt balle här i staden. 

 
− Sommartid mycket blommor och sittplatser. Levande musik. Runt jul kunde man bra ha en 

julmarknad på gågatan eller torget. 
 

− På sommaren är det bra med evenemang. På hösten kunde det t.ex ordnas en helg med fisk/ 
skördemarknad i Gamla Hamn. Tänk vad mysigt med försäljningsställen runt hela viken där. 
Kanske fiskförsäljning ur båtar, och så folk som sålde alla möjliga sorts fiskprodukter. Vintertid 
tror jag att folk sysselsätter sig ganska bra själva, men nog kunde det ju vara kul med nåt 
skidjippo mitt i stan. Nån kvarterstävling på skidor och så korvgrillning, varm kakao och sånt 
vid t.ex AE. Och då kunde det även vara fritt fram för caféerna att flytta nån lite försäljning till 
utsidan. Kunde vara nåt fastlagsjippo. 

 
− P-grottan mera lätt-tillgänglig, flöde in från Prisma kollektivt. Tak och vind-skydd. 

 
− Ett öppet torg ger möjlighet till jippon bara nån ids ställa till nåt. Belysning på vintern och 

blommor på sommaren pyntar upp. 
 

− Skridskobana på torget med musik och ljusshow vissa kvällar. Besök järnvägsstationen i 
Helsingfors. Landets livligaste plats, men ett vackert lugn runt skridskobanan. 

 
− Svår fråga, vårt klimat är inte det bästa.. kanske man borde acceptera det och inte se 

evenemang som lösningen. 
 

− Före jul kunde man ha mer julförsäljning utomhus (om vädret tillåter). Mysiga små stånd med 
julbelysning och försäljning.  

 
− Olika aktiviteter. Ex vintertid kan anläggas skridskobana, typ som man gör i Kungsträdgården i 

Stockholm. Sommartid kan anordnas ute-danser. 
 

− Snöröjning i centrum sköts, så det går att röras. Sommartid borde man ha en viss standard på 
terasserna. 
 

− En scen på sommaren för evenemang och kanske en liten skrinskobana på vintern 
 

− Olika happenings använd föreningarna i staden. 



 
 

Omat kommentit: 
 

− Palvelumuotoilun keinoja kannattaa hyödyntää keskustan kehittämisessä! 
 

− Suunnittelijan pitää olla kuorma-auton kortin omaava henkilö niin että risteykset on mitoitettu 
oikein. Esim. kun tuut itäväylä/jaakonkadulta etelästä asemakadun risteykseen, olisi ollut tilaa 
tehdä oikealle oma kääntymiskaista nyt risteysalue on kavennettu! Onko suunnittelija vain 
polkupyörää käyttävä? Onko pietarsaaressa ainoastaan muutama invakortin omistajaa, kerran 
keskikaupungissa on vaan 8 kpl inva pysäköinti paikkaa? Mutta meillä invaliideillähän on 
sama kohtalo kuin suomalaisilla muutenkin täällä! Elikä huono!! Toriparkista invaliidi joutuu 
maksamaan ja toriparkki toimii nykyään lähinnä nuorison tupakki ja kokoontumispaikkana, 
investointina erittäin huono! Och samma på svenska! 
 

− Unga lyser med sin frånvaro i arbetsgruppen. Om vi planerar Jakobstads framtid vore det väl 
skäligt involvera alla ålderskategorier och främst unga. Hur ska 50-60-åringar planera vad 
unga vill ha i staden om 10-20 år? 
 

− Överlag ser jag gärna att centrum sku se mera inbjudande och "hemtrevligt ut", mera grön 
områden, terasser/barer/cafe i centrum/uppe på någon byggnad/nära vattnet, motionspark, 
hundpark, barn lekpark. Det finns ju terasser med kanske 1 eller högst 2 som ser inbjudande 
ut. Många hus i centrum ser rätt slitna ut... vilket inte är hemskt inbjudande. 

 
− En ordentlig strandpromenad med start från Ebba Brahe esplanaden, bakom 

församlingscentret vidare ut till gamla hamn. Fortsättning runt gamla hamn och Kittholmen, 
vidare till Pavis och över bron. Därifrån fortsätter man uppåt enligt grusgången som finns ända 
förbi Equatorn till den lilla stranden. Denna strandpromenad ska ha samma belysning hela 
vägen. Den ska vara stensatt med samma stenar från början till slut så att den fungerar även 
för rullstolsbundna. Det ska finnas bänkar att vila vid, speciellt runt gamla hamn och 
Kittholmen. Underhåll året runt. Rutten ska vara utmärkt och kan ha infoskyltar längs med 
promenaden om stadens sjöhistoria. Detta skulle gynna turismen och vara fint tillägg för de 
som kommer och bor på nya campingen vid Fanta Sea. Passar även bra med nya lekparken 
som är under planering. Gamla hamn området är det vackraste i staden och har så mycket 
potential. Hoppas verkligen området kunde utvecklas mera! Ta modell av strandpromenaden i 
Playa de Las Americas i Teneriffa. 

 
− Tror också att det skulle vara en idé att engagera stadens högstadier i olika projekt som rör 

trivseln i stan. Det man har varit med och planerat/gjort förstör man inte 
− Transport och möjligheter att ta sig in till centrum. Folket kommer nog om det finns god mat, 

kultur-upplevelser, träning i centrum. Det duger inte med na mikro-mat längre, man vill ha 
något extra och ingen lunch-mat eller något som man kan göra själv! 
 

− Planera en mera långsiktig lösning för trafiken i centrum. Det blir aldrig som på 80-talet med 
gaturally igen! Den tiden är förbi! Dagens ungdom är för smarta för det! Tänk mer på att vi ska 
kunna gå i centrum. Bilar kan placeras i grottan. Bygg om "tornen" till parkeringen som det var 
planerat enligt ritningarna. Kanske man kan bygga en trevlig paviljong som kan stå där 
växthusen stod tidigare. Där kan man träffas när som helst på året. 

 
− Helhetsplanera och ta vara på det maritimaarvet, som går tillbaka flere hundra år i tiden. Allt 

måste göras med eftertanke. 
 

− Gör Maria-Malm-området till en parkeringsplats i tre våningar, då har vi parkeringsproblemet i 
centrum löst. Bankerna kunde flytta ut från centrum då frigörs affärslokaler, ingen har längre 
nåt ärende till banken. 

 
− Politikerna måste sluta med sina drömmar och lyssna på folket! 


