MEDBORGARDIALOG STADSHUSPARKEN

STADSHUSPARKEN SKA BLI
HELA MÖLNDALS STADSPARK!
För ett år sedan påbörjades arbetet med att utveckla
stadens gemensamma park. Innan parkens framtida
utseende och innehåll bestäms ville vi lyssna på er som är
Mölndalsbor, och ta del av era upplevelser av parken.
PelleKan-dagen 2017 var startskottet för samtalet om
utvecklingen av stadshusparken. Vi har tagit del av över 250
personers kloka tankar i många fina samtal, bland annat
genomfört workshopar med närboende i olika åldrar, och
testat nya ljusidéer med unga och vuxna. Alla idéer och
tankar som har kommit in ger politiker och tjänstepersoner
vägledning i utformningen av stadshusparken!
Idéerna från årets medborgardialog har sammanställts till en
skiss som kommer att utgöra underlag för en ny gestaltning.
Små förändringar sätter vi igång med redan nu. Det stora
arbetet planeras till nästa år.

Tack alla ni som deltagit under
året som gått!
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Mölndals stadspark ska bli en
park där olika funktioner
och platser vävs samman
till en attraktiv helhet som
fungerar året runt, till vardags,
till fest och för utflykt.
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Hela Mölndals stadspark ska vara
en plats för vardag, fest och
utflykt!

Mölndalsborna ska känna sig stolta över sin park, men framförallt ska de vilja använda sin park. Parken måste vara trygg
och tillgänglig för att alla besökare ska känna sig välkomna.
Parken ska stimulera till aktivitet, lekfullhet och skapande.
Oavsett om du vill vara passiv eller aktiv, ensam eller tillsammans, synas eller inte synas ska det finnas plats i parken.
Plats för lek, möten, odling, motion, vila och umgänge är
viktigt. Det måste finnas unika värden och mer variation för att
fler ska vilja besöka parken. Entréerna måste bli tydligare, och
barriärerna ska minskas. Innehållet ska vara flexibelt och
omväxlande över året.

Nyckelorden som ska vägleda utvecklingen
av parken är aktiv, rofylld, samlande
och omväxlande.

