
2b. Utrustning i stadsrummet (Lekplatser, scener, skyddstak, parker mm.)  

Lekplatser, Familjeparker, i centrum 

• lekparker eller så kallade familjeparker behövs i Jakobstad, varav en i kärncentrum, 
förslagsvis i skolparken eller f.d. Folkhälsans lekpark vid Trädgårdsgatan 

• familjeparker med redskap för alla åldrar. Vauvasta vaariin! 
• Skolparken är en pärla! Snyggt staket runt parken om inget annat får bukt på förstörelse och 

sammandrabbningar där. Öppet 7-22, året om.  Skolparkens familjepark som är mest centralt 
och fast i en turistattraktion!                                                                                                                                                  

• För ett aktivare liv på torget, året om, kunde det finnas klätterställningar framför båda 
parkeringsingångarna, som samtidigt är som konstverk eller monument. Sculptures designed 
to work as a children’s playground. → Sankt Annæ Plads) (se bild). Danmark, Köpenhamn.   

   
• Ifall man vill ha ngt på gågatan kunde det vara småskaliga aktivitetspunkter samlade på östra 

och /eller västra sidan av gågatan.   

 

Motionsanläggningar i centrum 

• I samband med Skolparkens familjepark kunde en småskalig motionsanläggning finnas. De 
andra familjeparkerna utanför centrum kunde ha mera alternativ.  

• En större och mångsidigare utomhusmotionsanläggning kunde skapas vid området kring 
ungdomarnas skateramp nära RMG. Den andra motsvarande skulle sen finnas i Gamla hamn.  



        

  

      GymPark 

 

 Ett fotgängarvänligare centrum som uppmuntrar till gång- och cykeltrafik 

• Cykelvänlig stad; trygga, utmärkta cykelleder i stad och terräng 
• Målade cykelfiler på gatorna i centrum  
• Naturligt att hyra cyklar också från turistinfon 
• Cykelrutter med appar och kartor 

o Jeppis on bike – History / Bike History tour 
o Jeppis on bike – Park / Bike Park tour / Bike Garden tour / Bike Green tour 
o Jeppis on bike  - Art / Bike Art tour, väggmålningar, tunnelmålningar, statyer… 
o Jeppis on bike –Trail   /  Bike Trail tour  
o Jeppis on bike - Sjöhistoria 
o Jeppis on bike – Sighteeings / Bike Sightseeings tour 



o Runeberg-rundan på cykel / app 
• Cykelrutter med aktivitetspunkter och rastplatser till olika parker och friluftsområden 
• Appar med promenadrutter med motsvarande teman kunde skapas. Temalagda 

promenadkartor kunde laddas ner från stadens sida 
• Skyltar på äldre, betydande och vackra hus som berättar kort om husets historia  
• Bildutställningar med gamla foton i olika skyltfönster i stadskärnan av betydande personer, 

platser, händelser och personer, foton av platser förr och nu, bilderna med infotexter 
• Alla gröna parker kunde ha en skylt (på sv - fi - eng) så man vet vad de heter och varför och 

kanske något specifikt om dem.  
• Glasbox på gågatan med olika teman längs med året 
• Utnyttja mörkret!! – gör det till en fest tid för lampslingor, lyktor och ornament. Valon juhla! 

 

Behov av scener i centrum   

• Sommartid kan en scen monteras på torget framför Rådhuset 
• Mindre scen på Gågatans östra del som även kan användas som sittplats med vindskydd 
• Omklädningsutrymme vid Skolparkens scen 

 

Förtätning och koncentration av olika intressefunktioner som skapar synergier  

• Plats där alla föreningar kunde ha infomaterial samlat. Några gånger om året kunde man ha 
öppet hus för att marknadsföra olika aktiviteter som erbjuds i staden. 

• I Jakobstad är naturen ständigt närvarande. Den gröna staden. Fina parker i stadscentrum 
och nära till Aspegrens och Gamla hamn. Allt på promenadavstånd och lättillgängligt med 
cykel.  

 

Kan befintliga eller nya skyddstak bli naturliga mötes- och vistelseplatser? var? 

• Gamla Passagen,  
o täckt, vackert belyst, traditionell/ historisk inredning 
o Café, med uteservering 
o Små mysiga affärer med försäljning också ute 

• Nya passagen,  
o täckt gång mellan fd Blossom och HM, ut till Rådhusgatan 

• Delvis inglasning av Gågatans västligaste del för att binda samman kvarteren och skydda 
gågatan från västlig vind.  

• Alternativt glastak längs södra väggen från Visas backen till bibliotekshörnet (nästan ända ut 
till träden) som regnskydd men också för att bidra till aktiviteter utanför affärerna så gatan 
får karaktär och smalnar på sina ställen för att ”affärerna kommer ut” så att träden ändå kan 
stå kvar. 
 

Kvalitetskrav på konstruktioner och utrustningar 

• Krav på kvalitet i centrum  

 



Övriga idéer 

• Fler och varierande sittmiljöer i centrum. Sittplatser omgärdade av bersåer 
• Främja matförsäljning på torget 
• Området runt Vestmanmorsstuga kunde göras till en trivsam mötesplats med sittplatser, 

belysning och övervakning 
• Snyggare toalett som anpassas till miljön bakom rådhuset 
• Fungerande soptunnor som håller centrum snyggt 
• Bättre skyltning till kyrkorna, Johanneskapellet, Rosenlund 
• Skyltning för sevärdheter från torget 

 
• Infotavlor om Jakobstad på torget, vid skolparken, vid Aspegrens, vid idrottsgården 
• Synliga historiska kartor i stadsbilden som kan visa: 

o hur långt man tagit sig med båt in i staden genom tiden  
o Kartor i skyltfönster om hur det sett ut längs med århundraden 
o Landhöjningen ex. en mätare som visar vattennivån genom Jakobstads historia.                                                                                                                              

• Centrumtavlor som berättar om stadens historia  


