Mariedalsparken

Sammanställning av medborgardialog genomförd
under september/oktober, 2020

Bakgrund
Mariedalsparken - en plats för rekreation och lek

Mariedalsparken är en Stadsdelspark, en samlande plats för stadsdelen avsedd för möten
och aktivitet såväl som för rekreation och lek, med fokus på barn 0–12 år. Idag består parken
av stora öppna gräsytor, kullar, en grusplan för bollspel och en lekplats. Den förskola som
tidigare låg i parkens sydöstra del intill Mårdvägen har rivits och arbete med att ta fram en
ny detaljplan för att bygga en större förskola vid grusplanen i områdets nordvästra hörn intill
Vargvägen pågår. I och med detta arbete kommer parken till viss del att behöva ses över
och då finns möjlighet att utveckla parken och dess innehåll. När parken byggs om kommer
delar av parkytorna att behövas till att ta hand om och fördröja dagvatten (dvs regn och
smältvatten från omgivande vägar, tak och hårdgjorda ytor.) Det för att underlätta för VAKINs
ledningssystem och förhindra översvämningar i området.
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Medborgardialog

Under september och oktober 2020 genomfördes en medborgardialog gällande en framtida
utveckling av Mariedalsparken. Dialogen genomfördes både genom fysisk dialog på plats i
parken och genom en webbenkät som publicerades på kommunens hemsida. Syftet med
dialogen var att få en uppfattning kring parkens användning och kvalitéer samt hur parkens
användare föreslår hur den kan förbättras. Resultatet av dialogen ska vidare kunna användas
som ett kunskapsunderlag vid en utveckling av Mariedalsparken.

Fysisk dialog i parken

Under två dagar i september stod representanter från Umeå kommuns gator och parker i
Mariedalsparken med syftet att föra en dialog med användare av parken och förbipasserande.
Inget frågeformulär hade tagits fram för ändamålet. Svarande fick istället berätta om hur de
använder parken, dess bra och dåliga kvalitéer eller önskan om framtida utveckling.
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Webbenkät

Webbenkäten publicerades på kommunens hemsida där frågorna som ställdes varierade
mellan flervalsfrågor, där deltagarna kunde välja mellan olika alternativ, samt kompletterande
fria svar. Syftet med detta var att både få en generell uppfattning kring kvalitéer, och
användning samt en mer detaljerad bild av förbättringsförslag och brister. De frågor som
ställdes inom enkäten var:
Hur använder du parken på sommarhalvåret? (flervalsfråga)
-

Motionerar (ensam eller i grupp, på en plats i parken med eller utan utrustning eller genom parken)
Kopplar av (läser en bok, njuter av solen, tystanden, naturljud eller avskildheten)
Möten (spontant eller genom att stämma träff)
Lek (leker på lekplatsen, bollspel, naturlek)
Evenemang eller fest (kvartersfest, barnkalas, loppis etc.)
Upplever årstidsväxlingar (bladutsprickning, blomning, bär och frukt)
Blomprakt (blommande buskar/träd/perenner/sommarblommor/lökväxter)
Artrikedom (variation och mångfald bland växter och växtmiljöer)

Hur använder du parken på vinterhalvåret? (flervalsfråga)
-

Motionerar (ensam eller i grupp, på en plats i parken med eller utan utrustning eller genom parken)
Kopplar av (njuter av solen, tystnaden, naturljud eller avskildheten)
Möten (spontant genom att stämma träff)
Lek (leker på lekplatsen, naturlek, åker pulka, kastar snöboll etc)
Evenemang eller fest (kvartersfest, barnkalas, loppis etc)
Upplever årstidsväxlingar (bär och frukt, höstfärg, grenfärg, rimfrost, snö)
Artrikedom (variation och mångfald bland växter och växtmiljöer)

mariedal

Vad tycker du är viktigast vid en utveckling av Mariedalsparken? (flervalsfråga)
-

Motionerar (ensam eller i grupp, på en plats i parken med eller utan utrustning eller genom parken)
Kopplar av (läser en bok, njuter av solen, tystanden, naturljud eller avskildheten)
Möten (spontant eller genom att stämma träff)
Lek (leker på lekplatsen, bollspel, naturlek)
Evenemang eller fest (kvartersfest, barnkalas, loppis etc.)
Aktiviteter året runt
Upplever årstidsväxlingar (bladutsprickning, blomning, bär och frukt)
Blomprakt (blommande buskar/träd/perenner/sommarblommor/lökväxter)
Artrikedom (variation och mångfald bland växter och växtmiljöer)
Odling (egen eller andras odling)
Vattenkontakt (se vatten, kunna komma nära vatten, vara i vatten)

Vad är det bästa med Mariedalsparken? (fritt svar)
Vad gillar du minst med Mariedalsparken? (fritt svar)
Är det något du skulle vilja ändra på i Mariedalsparken? (fritt svar)
Finns det något mer du tycker är viktigt att det finns i Mariedalsparken? (fritt svar)
Bor du i nära anslutning till Mariedalsparken (Marieområdena, Sandbacka/Haga, Ersboda etc.)?
-Ja
-Nej

Kön?

-Kvinna
-Man
-Annat

Vilken åldersgrupp tillhör du?
-0-12 år
-13-18 år
-19-40 år
-41-65 år
-66+ år

Bakgrund
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Resultat av fysisk dialog

Under samtalen vid den fysiska dialogen i parken togs anteckningar kring dagens användning
och förslag för utveckling. I följande avsnitt följer en sammanfattning av svaren som gavs.
Dock sparas samtliga svar och anteckningar för att kunna användas i sin helhet som ett
planeringsunderlag.

Deltagande och representation

Sammantaget gav 66 personer synpunkter gällande parkens användning och utveckling.
Överrepresenterade var den yngsta åldersgruppen 0-12 år som utgjorde hälften av samtliga
svarande. Inom åldersgruppen 0-12 år var flest svarande även killar. Annars var kvinnor/tjejer
mest representerad i övriga åldersgrupper. Minst representerad är gruppen bestående av
ungdomar, 13-18 år. I övrigt fanns en relativt jämn fördelning av svarande mellan 19 och 66+ år.
De flesta förbipasserande angav att de bor i närområdet.

Användning av parken idag

Diagrammet nedan visar en sammanställning av antal omnämnanden av de deltagande
gällande de vanligaste aktiviteterna inom parken.

Användning av parken
antal omnämnanden

Lek

17

Pulkaåkning

9

Spontanidrott

7

Hundrastning

5

Motion och rörelse

3
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Tolkning av resultat, användning
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De vanligaste svaren på frågan hur parken används idag anges vara lek, antingen på lekplatsen
eller i resten av parken. Utövandet av spontanidrott som fotboll eller brännboll på den stora
gräsplanen samt åka pulka på kullarna under vintern är även vanliga aktiviteter.
Diagrammet visar främst aktiva aktiviteter som innefattar lek eller rörelse, som de vanligaste
aktiviteterna. Detta resultat kan vara påverkat av att den största delen svarande är barn. Dock
är leken även främsta anledningen till att vuxna (med barn) vistas inom parken. Utöver detta
anges även att parken används för att promenerad förbi och genom, vanligen med hund.
Annars nämns även att parken ses som ett positivt grönt, visuellt inslag.
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Utvecklingsförslag

De svarande bidrog även med förslag kring parkens utveckling. Diagrammet nedan visar en
sammanställning av antal omnämnanden av de svarande för de vanligaste utvecklingsförslagen.
Förslagen har brutits ner inom liknanden kategorier (ensklida förslag har inte inkluderas men
har blivit tillvaratagna utöver denna sammanställning). Förslagen i kontext sammanfattas
nedan i tolkning av diagrammet.

Utvecklingsförslag
antal omnämnanden

Sportytor

21

Uppdaterad lekutrustning

19

Bättre belysning

15

Utegym/Parkour

13

Skatepark/pumptrack

11

Sittplatser

11

Vattenkontakt

6

Mer vegetation

5

Rofylldhet

5

Öppna gräsytor

5

Hundrastgård

5

Mötesplats

5

Skridskåkning

5

Vind och regnskydd

4

Ökat underhåll (ex. gräsklippning)

4

Bärbuskar och träd

3

Ökad rumslighet

2

Grill

2

Soptunnor
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Tolkning av resultat, utvecklingsförslag

Diagrammet ovan visar att de tre vanligaste förslagen för utveckling av parken är att skapa nya
sportytor, uppdaterad lekutrusting och lekytor, samt bättre belysning inom parken, framförallt
vid lekutrustningen. Även fast ungdomar inte är väl representerade inom dialogen, framför
många vuxna att det hade varit bra att skapa ytor för ungdommar att utöva sport som fotboll,
basket eller liknande. Dessa funktioner anges inom diagrammet ovan som sportytor. Även
utegym och plats för exempelvis parkour är mycket efterfrågat. Utöver iordningställd plats
för sport, förmedlas även betydelsen av större grönytor för spontantidrott. En del önskar en
plats för att skatea eller cykla. Under vintern åker många barn pulka men det framhålls finnas
ett behov av att skapa en ökad andel aktiviteter under vintern, bland annat att kunna åka
skridskor/spela hockey. Under sommarhalvåret önskas även en ökad vattenkontakt, i form av
vattenlek eller någonstans att kunna svalka sig.
Trots att en del svarande anger att mötesplatser finns inne på respektive bostadsgård finns
även en önskan om att skapa mer mötesplatser inom parken, med sittplatser och bord,
kanske en grill med vind och regnskydd. Att skapa platser att vara och rumslighet även
utanför lekparken efterfrågas i samband med en önskan om ökad rofylldhet och att se andra
människor på avstånd.
Fysik dialog - Webbenkät
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Resultat av webbenkäten

Efter dialogen avslutats har svaren från webbenkäten sammanställts, vilka presenteras inom
följande avsnitt. Flervalsfrågorna presenteras i sin helhet genom stapeldiagrammen och fria
svar har tolkats och sammanfattats. Dock sparas samtliga svar för att kunna användas i sin
helhet som ett planeringsunderlag.

Deltagande och representation

Totalt antal svarande inom webbenkäten var 112 personer. Representationen av svarande
presenteras i diagrammet nedan som främst visar en överrepresentation av kvinnor i åldern
19 till 40 år och en generell underrepresentation av män inom alla åldersgrupper. Barn är
underrepresenterade men kompletteras bra av dialogen som genomförts fysiskt på plats där
åldersgruppen 0–12 år var överrepresenterad. Åldersgruppen som representerats minst är
13–18 år.
Alla deltagande har svarat JA på att de bor i närområdet.

Deltagare

60

50

6

40

30

15

20

3

10
2
0

3

2

46

27

8

0-12 år

13-18 år

19-40 år

41-65 år

66+

Kvinnor

Användning av parken idag

Män

annat

Frågorna: Hur använder du parken på sommarhalvåret? och Hur använder du parken på
vinterhalvåret? syftar till att sammanfatta brukarnas användning av parken under årets gång.
Frågorna var utformade som flervalsfrågor där deltagarna fick välja mellan flera alternativ som
angav olika typer av användning och funktioner. Betydelsen av dessa alternativ finns beskrivna
i frågeformuläret på sida 3 i detta dokument. Stapeldiagrammet på nästa sida visar antalet
gånger ett alternativ angetts totalt för varje fråga. Att poängtera är att varje deltagare kan ha
valt fler alternativ än ett.
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Användning av parken idag (flervalsfrågor)
Hur använder du parken på sommarhalvåret?

Hur använder du parken på vinterhalvåret?

90

Lek

87

57

Motionsaktivitet

44

47

Årstidsväxlingar

35

42

Möten

31

34

Avkoppling

16

20

Blomprakt

0

17

Evenemang/fest

3

9

Artrikedom
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Tolkning av resultat, användning

Att tolka av diagrammet är aktiviteterna inom parken både sommar och vinterhalvår fokuserat
på aktiva aktiviteter och funktioner. Detta innefattar framförallt: lek, rörelse och möten. Den
största skillnaden mellan sommar och vinterhalvår är att färre personer anger att de kopplar
av i parken samt att andelen möten minskar. Motion och lek klassas fortfarande högt året runt.
Det är de funktioner och aktiviteter som angetts minst gånger totalt under sommarhalvåret
som även minskar mest under vinterhalvåret. Bland annat att ha fest eller evenemang i parken
samt avkoppling. Blomprakt har inga svar angivna på vinterhalvåret då alternativet togs bort
från frågan.

Fysik dialog - Webbenkät
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Funktioner och kvalitéer i parken

För att få svar på vilka funktioner och kvalitéer som finns och värderas inom parken idag ställdes
frågan: Vad är det bästa med Mariedalsparken? Frågan var ämnad att besvaras med fria svar.
Stapeldiagrammet nedan visar antalet gånger de vanligaste kvalitéerna är omnämnda i svaren
på frågan. För att göra diagrammet läsbart är funktioner och kvalitéer som liknar varandra
sammanfattade i kategorier. Nedan följer även en sammanställning och tolkning av deltagarnas
svar i text.

Värdering av parkens funktioner och kvalitéer (fria svar)
Vad är det bästa med Mariedalsparken?

Lekplatsen

17

Öppna gräsytor

15

Backar och kullar

12

Bilfritt

12

Variationen av aktiviteter

12

Mötesplats

12

Närheten

10

Storleken

7

Växtligheten

6

Möjlighet till rörelse

6

Känsla av trygghet

5

Lugn och ro

4
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Tolkning av resultat, funktioner och kvalitéer
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Brukarna av Mariedalsparken är framförallt de närboende i bostadsområdena. Parken
värderas av de deltagande vid enkäten som en betydelsefull mötesplats för närboende i
varierande åldrar. Huvudpunkten för denna mötesplats betonas vara lekplatsen som även är
mest omnänd i frågan ovan. Frekvent omnämns även kvalitéer som närhet, läge och storlek
i vad som är bra med Mariedalsparken. Läget och närheten till omkringliggande bostäder
tycker många av de svarande bidrar till trygghet och möten samt att storleken bidrar till en
möjlighet för en mångfald av aktiviteter för olika målgrupper. Framförallt möjligheten av att
utföra spontanidrott eller hålla picknik på de stora gräsytorna tycker de svarande är speciellt
värdefullt. Backar och vegetation skapar lek även utanför lekplatsen. Inte minst kullarna anses
av de svarande som viktiga för att bidra med lekvärde året genom bland annat pulkaåkning.
Att området är fritt från biltrafik tycker även de deltagande som en viktig kvalité, då det skapar
trygghet och säkerhet.
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Utvalda kommentarer för frågan: Vad är det bästa med Mariedalsparken?
”Tillgängligheten, variationen på kullar, öppna ytor, höga och låga planteringar...
möjligheten till snabbt och nära uppleva grönska och vidder då de flesta i området har
begränsad yta hemma.”
” Att det finns möjlighet till möte mellan barn men även vuxna som kan ha aktiviteter
på den stora fotbollsplanen. Det hoppas vi också att det kommer att finnas kvar. En stor
yta att utöva olika aktiviteter. Lekparken och kullen är jättebra och används mycket.”

Utvecklingsförslag
Flervalsfrågor

För att ta reda på vad de svarande tycker är viktigt att beakta vid en utveckling av parken ställdes
frågan: Vad tycker du är viktigast vid en utveckling av Mariedalsparken? Frågan var också
baserad på att de svarande fick välja tre av listade flervalsalternativ, gällande kvalitéer och
funktioner. Diagrammet nedan visar, liknande tidigare flervalsfrågor, antal val där varje deltagande
kan ha listat tre olika alternativ.

Utvecklingsförslag (flervalsfrågor)

Vad tycker du är viktigast vid en utveckling av Mariedalsparken?
Lek

94

Aktiviteter året runt

80

Motionsaktivitet

52

Årstidsväxlingar

47

Möten

45

Vattenkontakt

39

Blomprakt

38

Avkoppling

32

Evenemang/fest

25

Artrikedom

21

Odling

6
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Tolkning av resultat, utvecklingsförslag (flervalsfrågor)

Svaren visar att det som värderas av flest svarande som viktigt är att utveckla möjligheten till
lek, skapa aktiviteter året runt samt motionsaktiviteter som rörelse i samt genom parken. Även
betydelsen av att uppleva årets växlingar och att skapa ytterliggare plats för möten ses som
viktigt bland de svarade.
Fysik dialog - Webbenkät
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Fria svar

Frågorna: Finns det något mer du tycker är viktigt att det finns i Mariedalsparken?,
Är det något du skulle vilja ändra på i Mariedalsparken? och Vad gillar du minst med
Mariedalsparken? ställdes med möjlighet för fria kommentarer för att komplettera
flervalsfrågorna.
Alla svar gällande både brister och utvecklingsförslag har tolkats och sammanställts för att visa
förbättringspotential inom parken. Stapeldiagrammet nedan visar antalet gånger de vanligaste
förslagen till förbättring eller brister omnämnts gällande de tre sista frågorna. För att göra
diagrammet läsbart är vissa av aktiviteter som liknar varandra sammanfattade i kategorier.
Stapeldiagrammet kompletteras även med text på nästkommande sida som sätter förslagen i
kontext.

Utvecklingsförslag (fria svar)

Finns det något mer du tycker är viktigt att det finns i Mariedalsparken?
Är det något du skulle vilja ändra på i Mariedalsparken?
(Vad gillar du minst med Mariedalsparken?)

Sportrelaterade aktivitetsytor

33

Uppdaterad lekutrusning

18

Öppna gräsytor för aktiviteter

17

Sittplatser och bord

15

Ökat underhåll

14

Varierande växtlighet (inkl. bär, frukt)

14

Belysning

10

Utegym

10

Vattenkontakt, estetik eller lek

9

Plats för hundträning

8

Höjdskillnader, backar och kullar

8

Grillplats

8

Soptunnor

4

Gångvägar genom parken

4

Vistelse utanför lekparken

4

Aktiviteter under vintern

3

Vindskydd

3

Mötesplatser

2
0
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Tolkning av resultat, utvecklingsförslag (fria svar)

Sammanställningen av svaren på de tre sista frågorna visar att många av de funktioner och
kvalitéer som finns inom parken i dagsläget är det som även betonas är viktigt att det finns
kvar. Därför bör fokus främst ligga på att värna om och utveckla många av de funktioner och
värden som redan ryms i parken. Detta inkluderar möjligheten till möten, de stora gräsytorna,
kullarna och lekplatsen.
Trots att de stora öppna ytorna fyller ett värde för många svarande tycker andra att ytorna
upplevs som relativt outnyttjade. Vad som framhålls av de svarande som viktigt vid en
utveckling av parken är bland annat att skapa mer omväxlande miljöer även utanför lekplatsen
och platser för lugn och ro. Förslag ges även att skapa flerplatser att sitta på, mötas vid eller
känna rofyllhet utanför lekplatsområdet. Det är viktigt att skapa något för olika målgrupper
även utanför lekplatsen anser många av de svarande.
Gällande lekplatsen omnämns en önskan av uppdaterad och varierande lekutrustning och
förslag kring att skapa plats för även lite äldre barn. Generellt tycker många av deltagarna att
det i dagsläget finns brist på aktiviteter för vuxna och äldre. Det finns även många önskemål
gällande möjligheten att röra på sig ute i parken för både unga och äldre. Bland annat genom
ett utegym, tennisbana, boulebana men också mer iordningställd möjlighet till basket eller
annan sport. Möjligheten att kunna utföra aktiviteter året runt föreslås bli bättre, detta genom
att exempelvis spola is på grusplan under vintern för skridskoåkning men också att göra i
ordning spår för skidåkning. Under årets mörka timmar nämner många att belysningen av
parken bör förbättras för att öka användning och känslan av upplevd trygghet.
Många deltagare efterfrågar även försköning av de befintliga miljöerna. Detta inkluderar
exempelvis mer blommande och varierande växtmaterial och även bärbuskar och frukt.
Många önskar även en ökad möjlighet att mötas året runt, genom exempelvis skapandet av
vindskydd och grillplatser. Andra svarande önskar vattenlek eller andra inslag av vatten som
estetiskt tillägg eller möjlighet att träna med hund på inhägnat område.

Övriga synpunkter

En övrig punkt är att flertalet personer önskar ett ökat underhåll året runt. Mer frekvent
gräsklippning under sommaren, bättre vinterväghållning genom parken under vintern samt att ytor
och utrustning ses över. Gällande renhållning önskas även fler soptunnor.
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Utvalda kommentarer för frågan: Finns det något mer du tycker är viktigt att det finns i
Mariedalsparken?
”Det skulle vara så roligt om parken blev mer än en stor gräsmatta. Med bänkar, buskar,
blommor .Kanske en liten fontän. Har också ett önskemål om gatlyktor, det är väldigt
mörkt där på kvällarna”
”Jag tycker det är viktigt att det finns gott om gräsytor där barn och vuxna kan leka/spela
kubb/ha picknick osv.”
”En tennisbana hade uppskattas för dom äldre, tycker att parken som byggs ska vara
fokuserad mer på äldre. Barnen har redan stora lekis och fotbollsplanen som lekplats.
Roligt att få ut äldre till parken också!”

Utvalda kommentarer för frågan: Är det något du skulle vilja ändra på i Mariedalsparken?
”Mer saker att upptäcka, skapa rumslighet och mysiga/lekfulla vrår. Gärna något vatten,
antingen som en vattenlek som den i Hedlundadungen eller fontän/bäck.”
”Mer kullar, ex likt lekparken på backen i umeå. Någon roligare rutchkana, förslag stor
och bred äventyrsrutchkana. Mer vattenlek. Möjliggöra utomhusträning och gruppträning
på yta. Gärna blommande träd som förknippas med våren och äppelträd där man kan
plocka äpplen på hösten.”
”Lekparken är jättebra som den är men riktar sig mer till mindre barn. Önskemål att det
finns även för barn i tonåren och även för vuxna. Tex träningsredskap. En inhägnad yta
som jag vet finns på många skolor. Där man kan spela tex basket, fotboll eller bandy. Att
det skulle finnas möjlighet till att åka skridskor på vintern”

Utvalda kommentarer för frågan: Vad gillar du minst med Mariedalsparken?
”Att det är så mycket skugga vid ”småbarnsområdet”, dvs brandbilen, den lilla kanan och
sandlådan med ett litet bord. Man står ofta stilla där när barnen leker, så det blir ofta lite
kallt.”
”Inte så tillgänglig för barn i rullstol”

12 Fysik dialog - Webbenkät

Slutsats av medborgardialog

Resultaten av den fysiska dialogen och webbenkäten överensstämmer ganska väl. Detta
trots att olika åldersgrupper varit överrepresenterade vid den fysiska dialogen respektive
webbenkäten. Gemensamt för båda dialogformerna är dock att åldersgruppen 13–18 år varit
starkt underrepresenterad. Däremot påtalar många svarande inom de äldre åldersgrupperna
betydelsen av att skapa aktiviteter och platser för ungdomar inom parken.
Kärnpunkterna av medborgardialogen kan sammanfattas som att värna och utveckla befintliga
kvalitéer inom parken idag. Detta inkluderar att utveckla parkens roll som mötesplats samt
dess lekvärde, både inom lekplatsen och i resten av parken. Det är dessutom viktigt att
utveckla de stora öppna ytorna samtidigt som de bör beaktas med ett värde i sig genom
att erbjuda plats för spontana aktiviteter för alla åldersgrupper. Med tanke på att barn är
överrepresenterade inom dialogen, och att även föräldrar och äldre påtalar betydelsen av
lekmöjligheter och plats för spontanidrott för barn och ungdomar, värderas aktiva funktioner
anpassade för dessa åldersgrupper högt vid utvecklingsförslag av parken. Dock bör även ytor
tillskapas utanför lekplatsområdet med plats för möten, rörelse och aktiviteter även för de
äldre åldersgrupperna. Exempelvis ett utegym, boulebana eller komplettering av sittplatser i
resten av parken. Dessutom är det viktigt att försöka tillföra aktiviteter och kvalitéer året runt
inom parken.
Befintliga aktiviteter och funktioner inom parken är fokuserade på aktivitet och rörelse.
Det kan dock vara viktigt att även tillskapa rum och plats för mer passiva och återhämtande
kvalitéer inom parken vid en utveckling. Detta inkluderar lugn och rofylldhet, årstidsväxlingar,
eller utvecklandet av kvalitéer av blommande och fruktsättande buskar och träd att betrakta
och njuta av.

Gator och parker
Besöksadress: Skolgatan 31 A
Telefon växel: 090-16 10 00
www.umea.se/Mariedalsparken

