
INLÄMNADE ÅSIKTER TILL BIBLIOTEKETS RESPONSLÅDA 

• Mindre bilar (helst inga) i centrum 
• Mera grönt 
• En cykel vänligare stad 
• Parkkipaikkoja keskustaan, ei kuitenkaan maan alle! 
• Elämä takaisin keskustaan, kadut kahdensuuntaiseksi 
• Rådhusgatan, Storgatan, Visasbacken ->dubbelriktade! 
• Toivon että kaupunkisuunnittelussa otettaisiin huomioon slow city-tyyppinen 

kaupunkikuva, mitä tulee mm. perinteiden säilyttämiseen, palvelutarjontaan, melutasoon, 
viheralueisiin. Ilmastomuutoksen torjumiseksi + viihtyvyyden lisäämiskesi mahdollisimman 
paljon monimuotoista ”villiä” kasvillisuutta (diversiteetti) ja puita. 

• Gatuplanering: Som det är nu är det under all kritik och farlig för fotgängare, cyklister och 
bilister. Inför mera tidsbestämda parkeringar. Ingen mer grotta vid torget. Bygg 2 
våningsparkering vid Maria malm. 

• Hur är det möjligt att 3 bilar får stå parkerade framförs Etelänummi skolan huvudentré? 
Varför har inte räddningsverket, skolskjutsarna, polisen reagerat på detta. Räddningsväg 
finns, men när det varit alarm stormar alla elever ut via huvudingången. Detta är en 
allvarlig fråga när man planerar om skolväsendet. Det skall inte bli en större skola med fler 
elever. 

• Flera lapplisor borde anställas. dagligen ser man felparkerade bilar framför infarter och 
parkeringar tillhörande aktielägenheter. 

• Mer plats och planering för cyklar i centrum 
• En cykelväg rakt genom centrum= Längs med Storgatan. Många skolelever cyklar varje dag 

på trottoarer eller mot biltrafiken för att ta sej till skolan. 
• Jag skulle gärna se mera växter 
• Bevara äldre hus 
• Lekplatser kring gågata o torg 
• Gör Storgatan o gågatan intimare o mysigare 
• Bygg inte II skedet av parkeringsgrottan! 
• Ta bort enkelriktningen av Rådhusgatan! 
• Ympäristö eli puut ja viheralueet tulee viihtyisyyttä 
• Bort med cementconteiners från västra delen av torget 
• En byggnad på torget som kunde inrymma tf. försäljning typ Reko eller dylikt samt 

utrymme för ungdomsverksamhet 
• Cykelförvaring, låsbar, luft och vatten på torget 
• Ingen bilparkering på torget, det finns plats i grottan 
• Inga ”vagnar” med matförsäljning på torget var det ju sagt en gång, varför har det ändrats? 
• Gör Storgatan från torget till Styrmansgatan till gågata 
• Bort med reklamskyltar som blockerar trottoarerna. I synnerhet på vintern. 
• Korkeita rakennuksia ei tarvita 
• Enemmän vaateliikkeitä ja ruokapaikkoja, jotta kaupungista tulisi viihtyisämpi 



• Jotain paikkoja missä nuoriso voi olla, sillä nyt ei ole melkein mitään paikkaa nuorille 
oleskelupaikkana. Tuntuu siltä, että meitä nuoria ei saisi nähdä missään ja kaikesta 
valitetaan. 

• Ta inte bort alla gamla trähus i centrum av staden 
• Playground for cricket game 
• Plantera ”äggformade” toppgranar på torget ca 2,5–3 m höga som är gröna året runt. Samt 

sittplatser. 
 

 

 

 


