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IDÉFORUM

Som en viktig del i den Visionsstyrda stadsutveck-
lingen av Tomtebogård har medborgarna engag-
erats i så kallade Idéforum. Vid två tillfällen har 
deltagarna genom samtal, föreläsningar och 
workshops fördjupat och delat med sig av sina 
kunskaper samt bidragit med idéer på hur den
fortsatta utvecklingen kan ske. Ett tredje Idéforum
kommer att hållas i samband med att samråds-
handlingarna presenteras

Idéforum 1 ägde rum i Sjöfruskolan den 26 april, 2017 
och totalt så var vi ca 50 st deltagare. Dessa bestod 
främst av invånare inom närområdet, men även andra 
intressenter, tjänstepersoner, politiker, byggaktören 
samt processledare.

I det första idéforumet som anordnades arbetade vi 
i workshopen med att reflektera och diskutera kring 
vad som är utmärkande för Umeå och Tomtebo. 
Vilka unikheter och särdrag som utmärker sig för 
platserna. Vi gick sedan vidare med att identifiera 
och kartlägga kvalitéer, behov, utmaningar och 
behov för Tomtebogård. Avslutningsvis under kvällen 
genomfördes ett öppet samtal kring ämnet vad vi ser 
och önskar för utveckling inom området, samt vilka 
risker och prövningar som kan ses.  

Vad är Umeå för dig?
Vid övningen där vi diskuterade och identifierade 
vad som är signifikant för just Umeå, samt vad dess 
största kvalitéer finns, så uppkom bland annat att det 
är en stad med härliga visioner och småstadskänsla. 
Man framhävde även att det är ett tillåtande och 
öppet klimat där det finns en gemenskap för alla. 
Kommunens framåtanda och vilja att utvecklas lyftes 
också fram som en utmärkande egenskap.

I samtalet uppkom även att närheten till både naturen 
och staden uppskattades, samt att områdena kring 
Nydalasjön och strandpromenaden inne i staden 
används mycket av alla åldrar. Generellt uppfattas 
Umeå som en trygg och tillgänglig plats, där man ges 
utrymme att få vara sig själv samt att det är lätt att ta 
sig runt med cykel. 

Vad är Tomtebo för dig?
När vi sedan gick vidare och zoomade in till området 
Tomtebo, så utgick vi från vilka egenskaper som gör 
sig slående inom området. Detta gjordes utifrån olika 
teman för att kunna täcka in både kvalitéer och behov. 
Generellt kunde vi se att utmärkande kvalitéer är 
närheten till naturen och att det är ett område med 

många unga och barn. Även att området i stort känns 
tryggt och trevligt med en närhet till många andra 
viktiga målpunkter inom staden.  Dock framkom det 
att man saknar förskolor, mötesplatser, service, kultur 
och en aktivitet över hela dygnet inom Tomtebo. 

Framtiden
Baserat på tidigare övningar och diskussioner 
reflekterade vi även över vad Tomtebogård kan 
komma bli i framtiden. Detta gjordes med ett fokus 
på områdets möjligheter och utmaningar. I samtalet 
framkom att den framtida utvecklingen behöver skapa 
aktivitet för alla åldrar, även unga och äldre. Man ser 
även en stor vikt i att låta Lillberget vara av naturlig 
karaktär,  och att skapa mötesplatser både i naturen 
men framförallt i stadsstrukturen.  Den tillkommande 
bebyggelsen behöver planeras för framtida behov och 
gärna med klimatsmarta och flexibla lösningar. 

Som utmaningar identifierades att biltrafiken inte får 
skapa osäkra passager eller ohanterliga flöden, då det 
redan idag upplevs kapacitetsproblem i Tomtebo. Att 
planera för förskolor och en aktivitet över hela dygnet 
med både aktiviteter längs stråk av både urban och 
naturlig miljö sågs också som en utmaning.

Sammanfattningsvis
Under det första idéforumets samtal och övningar 
framkom det bland annat att i Tomtebo i stort finns 
en brist på förskolor. Detta  medför att det är svårt 
att garanteras en förskoleplats inom gång- och 
cykelavstånd. 

Planläggningen och dess tillkommande bebyggelse 
behöver skapa variation både i uttryck och storlek, 
samt gärna med innovativa lösningar. Strukturplanen 
borde också ta stor hänsyn till omgivande naturmiljö, 
topografi och skapa en bra balans mellan grönska och 
bostäder. Naturliga samlingsplatser för hela Tomtebo, 
och ett ökat utbud av service och kultur önskas även.

” En lugn stad med spännande 
framtid och härliga visioner. ”

” En attraktiv men lite enahanda 
stadsdel som saknar äldre och 
verksamheter. ”
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