
WORKSHOP DELAD GRÖNYTEANVÄNDNING

Bakgrund
I ett växande Umeå står förtätning högt på agendan. Delningstjänster med fokus på ökat
resursutnyttjande kan bidra till ökad användning av befintliga ytor, utomhus och i lokaler. Inom
ramen för Sharing Cities Sweden genomför Umeå universitet, Västerbottens läns landsting och
Akademiska Hus AB projektet ”Delad grönyta”. Projektet syftar till att öka campusområdets
attraktivitet genom nyttjande av delningstjänster. I projektet ska olika aktiviteter samlas under ett
och samma paraply. Bl.a. ska en paviljong uppföras och fungera som utgångspunkt för
aktiviteterna och informationen om dem och ett nytt gångstråk ska anläggas som underlättar
promenaden mellan sjukhuset och campus.

Syfte
Den 10 december 2018 hölls en workshop, för att skapa ett brett deltagande i utvecklingen av
framtida aktiviteter på grönytan. Både för att få fram många bra förslag på vad som kan vara värt
att utveckla, men också för att förslagen ska komma från olika personer och organisationer, för
att få med sig många olika perspektiv i det fortsatta arbetet.

Nedan redovisas de konkreta resultat som producerades vid workshop-tillfället. Dessutom
uppstod förstås många diskussioner som inte går att återge i sin helhet, men som varit värdefulla
och ändå kommer till nytta. Program och deltagarlista bifogas.

Social Hållbarhet
Som inledning diskuterades Social hållbarhet i samhället, eftersom att flera av målen med en
ökad grönyteanvändning kopplar till social hållbarhet, såsom hälsa, estetik, rörelse, aktiviteter,
mänskliga möten och interaktioner. De syftar alla till att öka människors välbefinnande, vilket är
just social hållbarhet.

Figur 1. I det hållbara samhället lever alla människor goda liv, samtidigt som vi inte utarmar de resurser vi
är beroende av för vår mänskliga välfärd.
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Dialog 1 - Vision för platsen
Var och en av deltagarna fick skriva ner ett antal ord som de ville ska kunna beskriva platsen i
framtiden. De fick sedan byta sin lista med personen bredvid och välja det ord som de själva
tyckte var det allra bästa av alla de ord som bänkgrannen skrivit. På så sätt skapades en lista
med ord som beskriver vad deltagarna hoppas och vill att den här platsen ska representera i
framtiden – en vision.

Figur 2. De samlade värdeorden som deltagarna hoppas kunna beskriva platsen med i framtiden, blir
bilden av visionen för grönytan.
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Dialog 2 – Hur och varför hittar besökare hit?

Deltagarna fick i grupper identifiera de målgrupper som kan tänkas använda denna grönyta, och
också försöka fundera på hur dessa olika målgrupper ska få information om platsen och lockas
besöka den.

Följande målgrupper identifierades:

· Hotellgäster från IKSU och Björken · Pensionärer

· Patienter · Boende på Berghem

· Anhöriga NUS och hjältarnas hus · Boende på Liljansberget

· VLL-personal från NUS · Boende på Ålidhem

· Stafettläkare · Boende öst på stan

· Anställda på SLU · Näringslivet för att hålla möten etc

· Besökare på IKSU · Förskolebarn

· Besökare på universitetsbiblioteket · Studenter på campus

· De som spelar Pokemon Go · Distansstudenter

· Maja Beskowskolan · Internationella studenter

· Turister · Universitetsanställda

· Konstnärligt campus · Alla som passerar Umeå Östra

· Gästforskare · Uminova Science park

· Minervagymnasiet · Konferensgäster

· Förbipasserande

Följande sätt att locka besökare identifierades:

· Live webbsändning från platsen

· Ordentlig skyltning från alla håll och inne i närliggande byggnader där målgrupper vistas

· Webbplats med Storymap (arcgis online) som både lockar och gör det lätt att hitta

· Dashboard med info om vad som händer. Även i mobilen

· Någon samlande plats digitalt där alla aktiviteter samlas, så att inte arrangörernas
hemsidor etc måste besökas.
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Dialog 3 – Aktiviteter och upplevelser

I grupper arbetade deltagarna med att fylla ytan med aktiviteter. De fick även placera ut
aktiviteterna på en karta för att visa var de tyckte att de kunde äga rum. Se karta i Figur 3 med
numrerade aktiviteter som följer under.

Figur 3. Föreslagna aktiviteter utplacerade på campus

1. Isbana på dammen
2. Häcknings-ö för fåglar i dammen
3. Scen
4. NUS hälsoaktiviteter
5. Stadsanknytning
6. Amfiteater
7. Firande av Nyår, Valborg, Midsommar, påsklovsaktiviteter
8. Vinterträdgård
9. Campus Arboretum och Framtidens skog
10. Outdoor office, wifi och bord, vindskyddade platser
11. Skridskor med musik och ljusshow
12. Skidutlåning, sparkutlåning
13. Start för stjärn och norrskensskådning med promenad mot Nydala
14. Konstvandring
15. Iskonst
16. Start för kulvertvandring, skräckvandring
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17. Gondoler, båtar
18. Insektshotell och bihotell med information för att sprida kunskap
19. Pondhockey
20. Konståkning, isshow
21. Växter
22. Djur, 4H-gård
23. Aktivitetsyta
24. Nedgrävda parkeringar med aktivitetspark ovanpå
25. Utställningsslinga runt dammen med belysning med wifi i.
26. Café
27. Bättre sikt
28. Läktare
29. Scen
30. Solvägg och soltrappa
31. Botanisk trädgård och odlingar

Många aktiviteter kopplades inte till någon särskild plats vid workshoptillfället. De listas nedan.

Fika Rullstolsvänligt Familjeaktiviteter
Lekpark Utegym Streetbasket
Boulebana Studsmattor Konstvandringar (med NUS)
Bondens marknad Loppis Musikevenemang
Biologisk mångfald Föreläsningar Bröllop
Sittplatser/sittunderlag Picknickfiltar Selfieplatser
Fritidsbanken Pop Up Skrana/pulka Tydliggöra entréer till området
Plantbytardag Utomhusträning Bra restaurang som drar gäster
Reko-ring Skuggiga ytor Teater (medkultur på Campus)
Sparktävling Hundbad Schack
Grillplats Boule Löparbana 60m
Studieplatser Fika Stress-rehab- lugn miljö
Dagstidningar i paviljongen - på papper, i mobilen, nationella och internationella

Ett par andra viktiga aspekter som deltagarna ville lyfta fram och skicka med i arbetet var:

· Paviljongen bör ha ett namn
· Det är viktigt med långsiktighet och förvaltning av detta koncept, så att det kan leva

vidare över lång tid, så att folk hinner hitta hit.
· Det är viktigt med en stabil kraft som samlar aktiviteter och kan redovisa dems digitalt, så

att alla aktiviteter samlas på en plats så att det blir lätt att hitta och så att inte
arrangörernas hemsidor etc måste besökas.
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Bilaga 1 Deltagare vid workshoptillfälle 10 december 2018
Namn Organisation
Maria Renberg Sveriges Lantbruksuniversitet
Johanna Wallsten Sveriges Lantbruksuniversitet
Johanna Westberg Lokalförsörjningsenheten, Umu
David Lindström Umeå Energi
Jens Hoff Link arkitektur
Anna Flatholm Umeå kommun, Gator och Parker
Johanna Vilhelmsson VIBF/Fritidsbanken
Robert Lindberg VIBF
Tove Mårs Nord Inc, Idrottshögskolan
Mona Wennberg VLL, Folkhälsoenheten
Rehman Amin Coompanion
Oskar Ahlman Inst. för Informatik, Umu
Johan Isacsson Akademiska hus
Tove Hägglund Enetjärn Natur
Donald Näs Umeå kommun, Gator och Parker
Marcus Persson Umeå studentkår
Ingela Hjulfors Berg Umeå kommun, Miljö och hälsa
Frida Bergström Umeå kommun, Gator och Parker
Olov Bergström Akademiska hus

Arrangörer
Philip Näslund Umeå kommun, Miljö och hälsa
Kristofer Linder Västerbottens läns landsting
Anna Joelsson Sweco
Lisa Redin Lokalförsörjningsenheten, Umu sjuk
Wictor Lundström Lokalförsörjningsenheten, Umu



 
 

 

                           

 

 

WORKSHOP DELAD GRÖNYTA - SHARING CITY UMEÅ 

10 DECEMBER 2018 kl. 09.00 – 13.00, P5 VÄVEN, UMEÅ 

 
I ett växande Umeå står förtätning högt på agendan. Delningstjänster med fokus på ökat 
resursutnyttjande kan bidra till ökad användning av befintliga ytor, utomhus och i lokaler. Umeå 
universitet, Västerbottens läns landsting och Akademiska Hus AB genomför projektet ”Delad 
grönyta” inom ramen för Sharing Cities Sweden. Projektet syftar till att öka campusområdets 
attraktivitet genom nyttjande av delningstjänster. I projektet ska olika aktiviteter samlas under ett 
och samma paraply. En paviljong ska uppföras och fungera som utgångspunkt för aktiviteterna och 
informationen om dem. Ett nytt gångstråk som underlättar promenaden mellan sjukhuset och 
campus ska anläggas. Mer om projektet finns här: www.sharingcities.se/umeatestbed  
 
Program 

 
09.00 

 
Inledning  
Sharing Cities och Delade grönytor 
Social Hållbarhet 

 
Philip Näslund, Umeå 
kommun 
Lisa Redin, Umeå universitet 
Anna Joelsson, Sweco  

   
09.40 Pass 1: Vision för campus utomhusytor 

Hur ska platsen uppfattas?  
 

Gruppövning  

10.00  
 
10.20 

Fika 
 
Pass 2: Information  
Hur ska målgrupperna informeras och hitta hit? 

 
Diskussion 

   
 Pass 3: Aktiviteter och upplevelser  

Konkreta förslag på innehåll, aktiviteter, 
upplevelser, form och funktion samt åtaganden 
 

Gruppövning   

11.45  Sammanfattning och avslut Anna Joelsson, Sweco 
Lisa Redin och Wictor 
Lundström, Umeå universitet  
 

12.00 
 

Lunch  
 

 

 

     

http://www.akademiskahus.se/

