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Känns inte 
som en del av 

parken. Uteplats 
för Stadshuset.

Damm/  
skridskobana

Trädäck
Trädgårdscafé

Uteservering
Parkodlingen

Öppen yta

Knarrhögsgatan

Tempelgatan M
edborgarestigen

G
ån

g/
cyk

elv
äg

Stadshuset

Parkeringshus

Ängsyta

Lekstråk

Naturlek

Tydligare avgränsning 
mot parekn

Aktiv zon för 
träning &motion

Höjden
Start pulkabacke

MEDBORGARDIALOG STADSHUSPARKEN  

Gör 
tryggare!

L E K   O C H   V E G E T A T I O N 

 O D L I N G   O C H   U M G Ä N G E 

Ö P P E T   O C H   A K T I V T 

Otryggt; något 
måste göras!

För mycket 
trafik! 

Gör om till 
gång/cykelväg

Fässbergs 
Kyrka

OMVÄXLANDE 

ROFYLLD

AKTIV

SAMLANDE

PLATS FÖR LEK  
Lek för barn i 

alla åldrar. Porlande 
vatten/vattenlek. 

Sittplatser i 
anslutning.

TRÄNING/
HÄLSA  

Hinderbana för lek, 
träning och OCR 
(Obstacle course 

racing)

VÄXTLIGHET/ 
ODLING  

Trädgård för sinnena. 
Ätliga växter, bär. 
Skolor och äldre!

TRÄDGÅRDSCAFÉ 
Inne- och uteplatser, 

öppet året runt. 
Picknicktema. 

Toalett.

SCEN/POP-UP PLATS  
Funktionella platser för 
tillfälliga akiviteter och 

evenemang, permanent 
eller tillfällig. Flexibel yta där 

innehåll och aktivitet kan 
växla över tid och  

 efter behov.

PLATS ATT 
MÖTAS

Hänga och umgås. 
Ricknick och grill. 
Flexibla/flyttbara 

möbler.

INNOVATIV 
BELYSNING

Inga vanliga tråkiga 
belysningsstolpar, utan 
ljusdesign. Belysningen 

ska ge liv till parken 
året om. 

Tomt & ödsligt; 
kan vi bygga 

hus här?

IDÉER FÖR HELA MÖLNDALS STADSPARK

VAR-
DAG!

FEST!

UT-
FLYKT!

Entré
Huvudentré

Entré

Entré

PelleKan-dagen i 
Stadshusparken.

Dialogprocessen startade 
med intervjuer och kart-

läggning av besökarnas 
användning och upp-
levelse av parken

Intervjuer 
med boende i 

Lindome, Kållered 
och centrala 

Mölndal

Klotter-
planket i parken 

fylldes med tankar 
och idéer under 

sommaren

Samtal om 
parken med äldre 

mölndalsbor

Samtal om 
parken med boende i 
närområdet, och med 
unga på fritidsgården 

och på Krokslätts-
gymnasiet

Samtal om 
parken med unga 

på fritidsgården och 
på Krokslätts-

gymnasiet

Ljus-
workshop 

med Mölndals-
bor fyllde parken 

med nytt  ljus

Caféet 
öppnar för 

säsongen, med 
längre öppettider 
under sommaren.

Guidad vandring 
genom parken med 
samtal om ekosystem-

tjänster 

Workshop 
om odling i 

parken

       PelleKan-dagen 
         i Stadshusparken 

avslutar dialogprocessen. 
Alla kloka tankar och idéer 

har sammanställts och 
presenteras på plats.

Mölndals 
stad tar beslut 

om en strategi för 
delaktighet i ut-
vecklingen av 

parken

PelleKan-dagen i 
Stadshusparken.

Dialogprocessen startade 
med intervjuer och kart-

läggning av besökarnas 
användning och upp-
levelse av parken

Intervjuer 
med boende i 

Lindome, Kållered 
och centrala 

Mölndal

Klotter-
planket i parken 

fylldes med tankar 
och idéer under 

sommaren

Samtal om 
parken med äldre 

mölndalsbor

Samtal om 
parken med boende i 
närområdet, och med 
unga på fritidsgården 

och på Krokslätts-
gymnasiet

Ljus-
workshop 

med Mölndals-
bor fyllde parken 

med nytt  ljus

Caféet 
öppnar för 

säsongen, med 
längre öppettider 
under sommaren.

Guidad vandring 
genom parken med 
samtal om ekosystem-

tjänster 

Odlings-
lådor vid 

caféet 

Tankar och 
förslag från dialog-

processen utgör grund 
för utveckling av parken. 
Underlaget arbetas också 

in i ny detaljplan för 
området. 

       PelleKan-dagen 
         i Stadshusparken 

avslutar dialogprocessen. 
Alla kloka tankar och idéer 

har sammanställts och 
presenteras på plats.

Mölndals 
stad tar beslut 

om en strategi för 
delaktighet i ut-

vecklingen av 
parken

Kommun-
styrelsen tar beslut 

om medborgardialog 
för utformningen av 

Stadshusparken. 
Ombyggnad 

planeras under 
2019.

Ny belysning  
testas under en tid 

på platser som 
samtalen visat är 
viktiga för ökad 
trygghet och 
vackrare 

park


