
ÅSIKTER FRÅN GYMNASIETS SAMHÄLLSLÄRAGRUPPER (ca. 70 elever) 

 

TRAFIK 
FORDONSTRAFIK 

• Bättre lokaltrafik, speciellt när det inte finns parkering och är osäkert i trafiken 
• Bättre vägunderhåll 
• Trafiken vid gymnasiet är livsfarligt 
• Smidigare väg till Rettig 
• Mer bussar som åker till grannkommunerna så sku man oftare vara i stan. Nu går 

skolbussarna in till stan men sen slipper man int hem 
• Skulle gärna vara i centrum oftare om det sku gå bussar mot grannkommunerna 

 
CYKEL- OCH GÅNGTARFIK 

• Tryggare cykelbanor. Nu om man cyklar från skutnäs mot gymnasiet så cyklar man 
mot trafiken för det är enda vägen som finns för tillfället. Gör den säker! 

 

PARKERING 

• Bättre parkering och trafik vid gymnasiet 
• Moped-parkering i centrum 

 

STADSMILJÖ 
CENTRUM 

• Piffa upp Maria Malm parkeringen 
• Allmänna toaletter i centrum som är öppna 
• Säkrare ställen att vistas på, mer belysning och övervakning 
• Mer färg och konst i centrum 
• Trevligare sittgrupper i centrum 
• Mera växtlighet i centrum, vad hände med träden utanför Jakob Center 
• Mer buskar och växter på torget och centrum överlag 
• Satsa på ett mysigt torg och en mysig gågata, minska bredden med växter 
• Nu för tiden sitter man hellre hemma än är på stan, för centrum har ingenstans var vi 

kan vara. Vi vill inte sitta i bilar eller utomhus, hellre caféer eller restauranger 
• Mer julbelysning under juletider för att pigga upp folk 

 

UTANFÖR CENTRUM 

• Göra rondellerna finare 
• Byggnaden i skutnäs som förr var Hogans kan rivas, den skulle passa med något 

nytt och fräscht 
• Bättre belysning i de olika stadsområdena. Nu är det flera som saknar belysning 

 

AKTIVITETER 
• Utebio på sommarkvällar 
• Vintertorg på torget samt mer belysning 



• Hitta något unikt som inte grannkommunerna har 
• Café som har senare öppet, ungdomsutrymme i centrum 
• Bättre information om event 
• Evenemang för barn och unga under lov 
• Ett liknande ställe som kom in bara att i centrum 
• Bokhandeln sku kunna kombineras med bokcafé och ha öppet längre, samt lättare 

att hitta böcker 
• Fler utomhusplatser för tennis, badminton etc. 
• Föreningar kan satsa mer på hobby-idrott 
• Bättre info om kollektivtrafik och evenemang 
• En trygg plats i centrum för ungdomar utan alkohol 
• Tummen upp för Spotlight och Jakobs Dagar, mera sådant 
• Satsa på fler sporter än bara de större, och ha bättre information om dessa 
• Jakobstad kunde ha en egen app för invånare 
• Ungdomsdanser, vi vill också uppleva dessa 
• Jeppis Dagarna på vintern 
• Föreläsare som inriktar sig på ungdomar. Det som arbis ordnar är bra men lockar 

kanske inte riktigt unga 
• Disco utan alkohol, har hört rykten om att dessa fanns förr 
• Ungdomar under 18 år har inga ställen att gå till. 15–17 är mellanåldern som är super 

tråkig och välkomnar ingen 
 
HANDEL 
AFFÄRER/RESTAURANGER 

• Affärer kunde ha öppet längre 
• Bredare utbud av restauranger och affärer 
• Butiker och caféer sku ha senare öppet på veckoslutet, man hinner inte besökare 

dem så som de har nu 
• Second hand butik 
• Bättre sportaffär 
• Food courten är bra, men de sku borde finnas flera alternativ.  
• Ett nyttigt matställe med vardagsmat 
• Skobutik och pastabar 

 

ÖVRIGT 
• Bättre stolar och bord till gymnasier, som inte är söndriga och nerklottade 
• Bli en storkommun, sku va smidigare att vara en kommun än 5 olika. 
• Mer påverkningsmöjligheter för ungdomar, möt oss i vardagen 
• Flera arbetsmöjligheter för ungdomar, sommarjobbssedlar var bra idé 
• Bättre skolmat och bättre ordning på den, lämnar ofta utan mat 
• Ingen Ecofish, vi kan satsa på andra företag men förstör inte våra vatten 
• Stäng inte Vestersundsby, den behövs för dit vill många flytta. Bra och tryggt område 

nära centrum 
• Ungdomar vill gärna jobba, fler möjligheter för dem att kunna få erfarenhet 



• Bättre skolhälsovårdsmöjligheter, vi vill ha en hälsovårdare eller kurator varje dag på 
plats så man kan prata med en vuxen som lyssnar 

• Fler ställen skulle använda sig av ResQ 
• Bättre kommunikation i Österbotten, det ska vara lättare att ta sig från stad till stad. 
• Skolmaten är under all kritik för tillfället 

 


