
2a. Vistelserum och mötesplatser 

Deltagare 1. 

Många vackra parker som verkar vara kopierade av varandra – gör dem mera inbjudande och 
tilltalande. 

Många parkerade bilar i centrum, nödvändigt? 

Flera bänkar vid varma platser. 

Hjälp invånarna att inte behöva uppleva invand rädsla vid exv. Skolparken. 

Flera bänkar med bord i stadsbilden och även Gamla Hamn.  

Kanske också stads- turistvärdar är något vi skulle kunna satsa på som finns tillgändliga och synliga i 
centrum.  

Efter ÖT artikeln tog stadsborna kontakt: 

- Flera bord och bänkar runtom i vår stad. 
- ”Julstugorna” i användning också sommartid under sommarmånaderna – stadens 

sommarjobbare kunde sälja snacks, våfflor, plättar osv. Kanske ett hunscafé i en av 
julstugorna där grisöron och annat liknande säljs och kanske t.o.m. Musch kan vara delaktig. 

                                               ------------------------------------------------------------- 

Deltagare 2. 

Hei, 

Kirjoitan nopeammin suomeksi eli joudut kääntämään, mikäli haluat asiat på svenska. 

• lähtökohtana asukkaiden osallisuus ja saavutettavuus (delaktighet ja tillgänglighet) 
• kartoitaan paikat, joissa ihmiset viihtyvät ja joissa he eivät viihdy 
• tuodaan lähemmäksi eri sukupolvia 
• puistoihin "raamit" eli erilaisin istutusaidoilla/puskilla ja mietitään millaisia penkkejä 

ja mihin suuntaan ne asetetaan. Unohdetaan "det har alltid varit där" -ajattelu. 
• Isollekadulle asetetaan laatikkossa olevia puita 
• kampanja keskustan asukkaille mikroilmaston inspiroimaa oman ympäristön 

piristämistä 
• keskustan kerrostalojen "takapihat" siistitään ja lisätään erilaista viihtyisyyttä 

(taloyhtiöille kampanja). Blomqvist puhui siitä, että kestävyysajattelu pitäisi olla jo 
itsestäänselvyys. 

• kävelykatu jaetaan osiin, lisää istumapaikkoja, kokoontumispenkkejä, 
istutuksia,vihreyttä > ehkä kevyt kattorakennelma osaan kävelykatua. Viihtyisyys ei 
ole vain ravintoloiden ja kahviloiden asia vaan myös suuremmat yritykset haastetaan 
viihtyisyyskampanjaan.  

• Tori: twintower puolella myyntipisteet käännetään siten että saadaan aikaan rajattu 
tila. Huomioidaan myös sukupolvet. Vaihtoehtoisesti rakennetaan tornien väliin 
kevytrakenteinen rakennus, jossa mahdollisuus syömiselle ym. oleilulle. 

• Wavan Kauppiaankadun puoleinen pienen konserttisalin ovet avataan ja tiettyjä 
yleisöesityksiä voidaan järjestää torille päin. 



• Vesitornin 1. krs avataan yleisölle (pieni näyttely Myllymäen historiasta) ja pientä 
kahvilatoimintaa oheen kesäisin. 

• Uusi Siikaluodon alikululta keskustaan saakka tehdään 
viihtyisämmäksi.  Puuistutuksia laatikossa aina Runebergin puistoon saakka. 

• Epoque -puisto raamitetaan ja penkit asetetaan myös siten, että tulee rajatun tilan 
tunne ja samalla katse siirtyy vanhoihin rakennuksiin. Puistoissa otettava huomioon 
eri sukupolvet sekä nykyaikaistaa penkkejä. 

• Lisää veistoksia ja taidetta (patsaisiin tiedot) keskustaan. 
• Koulupuiston lavan ympärille talvisin luistinrata. Myös muuta aktiviteettia lavan 

ympärille. Irtopenkit on uusittava välittömästi. 

 

 

Deltagare 3. 



 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


