Sammanställning av dialog med boråsare
- Bilaga till stadsbyggnadsprogram ”Staden vid parken”

Bakgrund
Vid presidieöverläggningen* om stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid parken” 9 juni
2020 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ha en dialog med boråsarna
innan ytterligare politiska beslut om stadsbyggnadsprogrammet togs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tog hjälp av Tekniska förvaltningen för att hålla i en
dialog direkt efter sommaren 2020.
Dialogen pågick 14 augusti - 13 september 2020

*Presidieöverläggning är ett forum där presidier från Fritids- och folkhälsonämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljönämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden ochTekniska nämnden samt ansvariga kommunalråd och oppositionsråd träffas.

Dialog – innehåll
• Vandringar och cykelturer
• Markerat sträckan
• Satt upp informationsskyltar
• Guidningar av stadsarkitekt och
stadsträdgårdsmästare
• Utställning i Kulturhuset
• Stadsmodellen
• Informationsplanscher
• 3D
• Hemsida www.boras.se/parken
• All information om parken
• Enkät

Vandringar och cykelturer
• Markerad sträcka med skyltar, prickar, pilar och stolpar
Huvudsträcka
Tillfällig sträcka
Huvudsträcka, men vi
kan inte gå på den än
Plats för skylt

VI TÄNKER BYGGA EN PARK SOM
GÅR GENOM HELA STADEN!
En sammanhängande park från Rya Åsar i norr till
Gässlösa i söder genom centrum. En park som är
fem kilometer lång och gör att du kan ta dig genom
hela staden i en grön miljö utan biltrafik.

Visst låter det helt fantastiskt?! Det tycker vi med!
För att du ska få en känsla av hur härligt det här kommer
bli har vi gjort det möjligt för dig att gå (nästan) hela
parkens sträckning redan nu. Följ de gröna pilarna och
fälten i asfalten för att få en glimt av framtiden.

Längs vägen kommer du att följa
gröna markeringar, där prickar
visar en tillfällig sträckning.

Här i närområdet börjar ena änden av
den fem kilometer långa parken genom
Borås. Följ de gröna markeringarna
på marken genom industriområdet.
Föreställ dig en grönskande park. Tänk att
du härifrån kan du ta dig hela vägen till Rya Åsar
på 40 minuter till fots eller 15 minuter med cykel
när parken är helt utbyggd. Än så länge måste du
tyvärr ta några omvägar så det tar lite längre tid.

VAD TYCKER DU?
Hur känner du inför parken och vad skulle du
använda den till? Vad vill du att parken ska ge
dig för känsla?

Gör din röst hörd på boras.se/parken.
Tillsammans bygger vi framtidens Borås!
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Vandringar och cykelturer
• Ca 70 personer totalt gick eller cyklade med oss

Utställning i Kulturhuset
• Ca 30 personer besökte oss under de fyra tillfällen vi stod i utställningen

Sammanfattning: vandringar/cykelturer, utställning i Kulturhuset
• Totalt ca 100 personer
• Överlag mycket positiv respons
• De vi mötte lyfte att det generellt är väldigt bra med dialog. Önskar fortsatt inflytande
under hela processen
• Många förslag på innehåll, exempelvis:
utegym, löp-/cykel-/motionsspår, många träd, basketplaner, många parkbänkar
• Ett antal tankar och synpunkter, exempelvis:
tänk på cyklisterna, fortsätt ha dialog och låt boråsarna vara med i arbetsgrupper,
ha gärna förgreningar ut från parken

Enkäten på hemsidan
Fem huvudfrågor (+ underfrågor med fritextsfält)
1.
2.
		
3.
4.
		
5.

Din känsla för parken?
Vilka upplevelser och aktiviteter skulle du vilja att
det finns i parken?
Vad tror du främst att du skulle använda parken till?
En park bör ge möjlighet till flera olika intryck och
upplevelser. Vilken/vilka vill du finns i den här parken?
Övriga idéer, tankar eller kommentarer kring parken?

• Totalt 70 svar

Fråga 1. Din känsla för parken
Din känsla för parken?
”PROJEKTET LÅTER
FANTASTISKT!”

91,4 %

Posi�v

Neutral

Nega�v

”UNDERBAR IDÉ. VI BEHÖVER MER
GRÖNSKA I VÅR VACKRA STAD.”

Inte svarat

lka upplevelser och ak�viteter skulle du vilja a�
Fråga 2. Vilka upplevelser och aktiviteter skulle du vilja att det
det ﬁnns i parken?
finns i parken?

”GRÖNSKA ÄR HARMONISKT, GER FRISK LUFT,
KOSTAR INGET ATT TA DEL AV OCH KAN
STÄRKA HÄLSAN FÖR ALLA ÅLDRAR”

”MED TANKE PÅ ATT VÄDRET I BORÅS INTE
ALLTID ÄR PÅ TOPP KANSKE LITE REGNSKYDD
INTE HADE VARIT FEL?”

Lekplatser

Idro�splats

Målningar

Utegym

Statyer
Annan ak�vitet, förklara gärna mer nedan

Förslag på innehåll till parken som inkommit i enkäten
Plats med ätbara växter

Labyrinter

Olika teman

Barnens zoo

Café

Pool

Fotbollsgolf

Skogslekplats

Barnvagnsvänligt

Boulebanor

Djur

Ishall

Scener

Kaffe

Glass

Hundrastgård

Fontäner
Fiskar

Mjukt underlag

Papperskorgar

Talarstol

Multisportytor

Grillplatser

Sol- och regnskydd

Utebadplats

Basketplaner i centrum

Dammar

Linbana

Plats för matmarknad

Vattenhjul i Viskan
Stadsodling

Träd
Fiske

Discgolfbana

Offentliga glashus/växthus

Hinderbana

Hyra segway

Picknickplatser

Äppelträd

Miniatyrparker

Raingardens

Talande papperskorgar

Discgolfbana

Vattenlekplats

Tipspromenad med QR-koder
Hallonbuskar

Speakers corner

Museum

Historielektion
Streetbasket

Varma bänkar

Hundpark

Uterink

Målningar

Gratis tennisbanor

Fåglar

Varma platser med tak

Hinderbana

Statyer

Skridskobana

Barnfamiljtåg

Teater

Skateramper

Temastråk

Rockborgen

Kul belysning

Livemusik

Sittplatser

Fågelholkar och andra bon

Skidspår

Dricksvatten

Skyltar med histora

Minigolf

Broar över Viskan

Blommor

Upptäcktsfärd för barnen

Dinosaurier

Skolskog

Toaletter

Foodtrucks

Cykelbana
Kanot och SUP

Restauranger

Fråga 3. Vad tror du främst att du skulle använda parken till?
Vad tror du främst a� du skulle använda parken �ll?

”EFTERSOM PARKEN STRÄCKER SIG
ÖVER ETT SÅ STORT OMRÅDE KAN
MAN HA OLIKA UPPLEVELSER PÅ
OLIKA PLATSER”

”DRÖMMEN VORE OM MAN KUNDE RIDA
GENOM STADEN PÅ GRUS”

”VACKRA PLATSER FÖR BRÖLLOP ELLER
SORGESTUND”
Träning

Strosa

Ta mig fram dit jag ska

Ta det lugnt en stund

Leka

Uppleva natur och/ eller kultur

Annat användningsområde, förtydliga gärna nedan

En park
�lltill
ﬂera
olika
intryck
och och
Fråga 4. En
parkbör
börge
gemöjlighet
möjlighet
flera
olika
intryck
upplevelser.
Vilken/vilka
villfinns
du ﬁnns
i den
parken?
upplevelser.
Vilken/vilka
vill du
i den
härhär
parken?

Plats för sociala möten
Plats med kultur
Storslagen plats
Annat intryck, förklara gärna mer nedan

Plats för ro och s�llhet
Plats med historia
Naturliga platser

Fråga 5. Övriga idéer, tankar eller kommentarer kring parken?
• Utnyttja vattnet mer
• Låt medborgare, till exempel skolungdomar, hjälpa till med plantering, byggnation med mera.
• Gärna ljudsatt och ljussatt, någon gång om året, något extra ibland
• Spinn vidare på Borås som Sveriges regnigaste stad, statyer med paraplyer?
• Dra parken vidare till kommungränsen i alla fyra väderstreck
• Avstickare åt flera håll
• Olika teman: låt parken utgöra samlande ryggrad till fler stråk
• Involvera mat, foodtrucks men även matplatser utan krav att konsumera

”JAG TYCKER DET HÄR ÄR
DET BÄSTA FÖRSLAGET
BORÅS TAGIT FRAM PÅ
LÄNGE. DET KOMMER
ATT GYNNA SAMTLIGA
INVÅNARE”

• Närhet till småbutiker, mindre installationer, ateljeer
• Reduce-reuse och recycle-tema
• Flera glasskiosker längs hela parken, avståndet ska vara den tid det tar att äta upp en glass
• Platser att umgås utan barn, lugn och ro
• Historiska platser

Sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn)
• Synpunkter har kommit in i samband med marknadsföring av vandringar,
utställningen, hemsidan och enkäten
• Överlag positivt
• Många delningar från näringslivet
• Även positivt i deras kommentarsfält
• Ett fåtal skeptiska svar

”ÄNTLIGEN DE BLIR FINT”
”UNDERBART”
”GRYMT BRA INITIATIV, SER
VERKLIGEN FRAM EMOT
DETTA. TROR ATT DET KOMMER
LYFTA STADEN YTTERLIGARE
OCH GÖRA STADEN MER
TILLGÄNGLIG FÖR ALLA. BRA
MED MER GRÖNOMRÅDEN”

Statistik Borås Stads inlägg på Facebook under dialogen
Tre inlägg
• Exponeringar (antal gånger som annonserna visats på en skärm): 82 170
• Räckvidd (antal personer som sett annonserna en gång): 36 331
• Likes: 1028
• Kommentarer: 84
• Delningar: 56
• Länkklick: 1048
• Fotoklick: 515

Statistik Borås Stads inlägg på Instagram under dialogen
Tre inlägg
• Exponeringar: 12 608
• Räckvidd: 11 033
• Gillningar: 790
• Kommentarer: 21

Oroliga och/eller negativa synpunkter under hela dialogen
• Flera personer har lyft konflikt mellan gång och cykel
• Några har uttryckt oro för stökiga griftegårdar
• Ett fåtal personer har ifrågasatt parken på grund av kostnader
• Någon har skrivit om trygghet och säkerhet (”park = otryggt”)
• Ett par personer anser att vi ska lägga pengarna på befintliga parker eller annat
(exempelvis äldrevård, Rockborgen)

”TÄNK GÄRNA PÅ ATT STRÅKET PÅ
GRAVPLATSEN (BIRGITTAS KYRKOGÅRD)
FÖRBLIR EN STILLA PLATS”

”DET STORA PROBLEMET BLIR ATT
SKILJA DE GÅENDE FRÅN CYKLISTER
OCH MOPEDISTER”

Sammanfattning hela dialogen
• Majoriteten av boråsarna som vi har pratat med är mycket positiva till parken
• Många bra idéer på innehåll och förslag på var innehållet ska finnas
• Flera idéer på framtida utveckling av parken

”GÄRNA LITE FLER AVSTICKARE ÅT
SIDORNA DÄR DET ÄR MÖJLIGT.
ALLA HAR JU INTE SOM JAG
FÖRMÅNEN ATT BO PRECIS VID
PARKENS TÄNKTA STRÄCKNING.
EN SPRETIG PARK TROR JAG SKULLE
UPPSKATTAS.”

