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Inkomna synpunkter i förslagslådan
Utställningskuben i kommunhörnan i Väven/stadsbiblioteket har funnits på plats sedan november
2018. Nedan återfinns en sammanställning av de lappar som lämnats in i brevlådan (Lämna ditt
förslag här) i utställningskuben under perioden november 2018 – 25 mars 2020. Rubrikerna är satta i
efterhand utifrån de synpunkter som inkommit.

Hållbarhet/energi
•

•
•

För mig är hållbarhet att vi använder oss av förnyelsebar energi i så stor mån som möjligt. Solpaneler t
ex på fasader.
Att odla på grönområden och kunna odla en del av sin mat själv. Ha växthus i bostadsområden,
pallkragar. Med gemensamma krafter kunna hålla odlingen vid liv.
Ha en framtidsvision på 20 – 30 – 50 – år, snarare än 1–2 år.
Solceller på alla tak
Hållbar stadsdel betyder oerhört mycket för mig. Det betyder ansvarstagande för våra gemensamma
planer och vår och våra barns framtid. Jag tänker att det kan innefatta:
o Förnyelsebar energi. Hållbarhetstänk vad gäller energiförbrukningen!
o Odlingar i små skalor!
o Gemensamma verkstäder så att man kan dela på saker istf köpa nytt!
o Kollektivhus!
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•
•

Även generationer om 100 år skall få naturupplevelser som ännu finns idag!
Använd naturen för att åstadkomma ett hållbart, miljövänligt och naturligt område där människor får
uppleva sitt inre och yttre. En plats där evenemang hålls för framtiden om nutiden. Uteslut betong,
asfalt och annat som inte hör hemma i en skog. Lycka till!

Byggnaderna/boendet
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Placera inte bara ungdomar med invandrarbakgrund på samma plats, låt familjer med
invandrarbakgrund flytta dit istället
Hållbarhet för mig är ett relativt billigt boende så att alla har chans att kunna bo där! Billigt boende!
Kolonilotter för odling!
Bygg billiga hyreslägenheter! Ex på inkluderande idag när allmännyttan hotas av att säljas ut helt i
andra större städer. Vi vill väl inte ha det kaos som råder i Stockholm?!
Bygg en byggnad av förnybart material som hampa.
Byggmaterial: TRÄ.
Energi: Solceller på alla tak. Passiv husdesign.
Socialt: Flera gemensamhetsutrymmen.
Bygg inte i så mkt cement, bygg i trä
Bygg inte för tätt
För ett trivsamt område i grönområden, ej för tätt mellan bebyggelse. Blandning av villor, parhus,
kedjehus, radhus, lgh
Inte så höga hus
Ordentligt med utrymme för sorteringskärl/sophus
Gemensamma odlingsutrymmen
Ordentliga cykelförråd inomhus
Alla vill inte bo i lägenhet eller radhus. Därför: planera in även villatomter. Detta ger en mångfald i
boendeform. - Gäller även andra nya områden i Umeå. Anta inte att alla vill bo litet och trångt, t.ex.
barnfamiljer. Se till att bygga områden för ALLA, även i mer centrala delar av kommunen. - Gör en
mångfald av boendeformer: hyresrätter, bostadsrätter, radhus, OCH villatomter! På detta sätt finns
något för alla, oavsett ålder och familjesituation.

Stadsdelen/utrymmet mellan husen
•

•

•

•
•

Viktigt för en levande stadsdel:
o möjlighet för café och restaurangetablering i anslutning till sjöområdet
o Laddstolpar för elbil/cykel etc. men även för laptops och mobiler. Solcellsdrivna!
o Promenadstråk efter Kolbäcken med vil- och picknickmöjligheter.
o Grönområden för odling! Möjlighet att hyra/arrendera grönyta för egen odling. Kolonilott
motsvarande.
Levande torg med gammaldags marknad – försäljning av lokala bönder grönt – kött m.m. Och den
nordligaste nöjesparken med skogstema och attraktioner för stor som liten. Knyt ihop det med bad –
fiske och matställen. Trädkojor – hus. Åkattraktioner. Matställen. Marknad – torg (levande). Anpassat
till norden. Öppet vinter-sommar-vår-höst. Anpassat tema: skog – vinterland.
Härligt att ni i Umeå kommun äntligen tänker nytt. Vad önskas? Strandnära tomter för stora villor.
Gärna 300–400 kvm. Tomterna får gärna vara stora 1200-2000kvm. Närhet till dagis och skola önskas.
Självklarheter som kommunalt vatten och avlopp är ett måste. Vi ses på Tomtebo strand, ett
barnvänligt familjeområde.
24/7 Affär, Systembolaget/Kommunism
Ifall ni ska bygga upp vårt fina grön område vill jag i alla fall ha några extra grillplatser som plåster på
såren. Inte för att det hjälper men. #uggla
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekpark!
Bygg saker att göra
Bevara befintliga hus vid Nydalasjöns strand, t.ex. Finska Föreningen, socialpsykiatrins stuga m.fl.
En fontän skulle jag vilja ha tack!
”Legoland” # (Pokemonstele)
Att dem ska ha en lekpark och en sjö nära dem och inte mycket träd. Jag har inte något att säga men
corona chek.
Badstrand överallt / äventyrsbana / hoppborg
Europas största fallos-symbol i härdat stål från Bofors. TACK!?
Mitt förslag är att de ska ha en restaurang nära dem okej. Zeinab
En strippklubb för 16–18 åringar
Staty av Avicii

Naturen/grönskan
•
•
•
•
•

•
•
•

Lämna skog och huvudgator istället för gatuträd, mer grönt i gaturummet!
Ta vara på möjligheten till gröna oaser och rikligt med friluftsmiljö i området
Bevara Kolbäcken. Enorm källa till rekreation, lärande, Bevara en ansenlig mängd av skogen mot E4.
Viktigt! Bevara området där stigen går över bäcken. För mig minnen o stilla ro.
Viktigt att behålla så mycket av skogen som möjligt. Tänka att Tomtebo strand är ”inkräktaren” och att
respektera den miljön som finns nu så människan inte förstår det som redan fungerar, genom att
exploatera för mycket.
Spara mer av skogen runt promenadvägen från Lekparken upp på västra sidan av Nydalasjön. En
vacker gångväg som borde få vara kvar, oasfalterad!
Jag och min kompis Tilde plokade skräp där.
Ta bort alla träd och bygga mer

Hur området används idag
•
•

•

Ströva, upptäcka, plocka bär m.m.
Jag strövar ofta i skogen kring Kolbäcken som flyter sakta och vackert genom marken. Trivs i lugnet &
att skogen dämpar trafikbullret från E4:an och Tomtebovägen. Uppskattar också strövstråket Olle
Fiskares väg, Carlskroken & det avgasfria parti cykelbana på väg till & från jobbet. Även där grusvägen
som ansluter till cykelvägen efter Tomtebovägen. Tack för att ni värnar om Tomteboskogen.
Jag är uppvuxen i de områdena och använder Tomtebo/Nydala till:
o skidåkning
o långfärdsskridskoåkning
o bada, sola, vila, gå slacklinge på vår sommar
o grilla (Året om)
o går ut med hunden
o promenader
o löpträning
o plocka bär
o medmera

Mobilitet
•
•

Så få parkeringar som möjligt. Endast bilpoolparkeringar samt handikapp.
Samla bilparkering i mobilitetshubbar"? -> gör inte om misstaget med Ålidhem där man samlade
bilparkeringarna till stora trista "död" p-ytor i områdets ytterkanter! Den trista bostadsmiljön vill ingen
ha!! Tänk om! Bryt upp p-ytorna till små delområden insprängda i bebyggelsen. Bättre boendemiljö
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•

som helhet! Bättre anpassat till de boendes önskemål om tillgänglighet! Blunda inte för behovet av
bilåtkomst till bostadens närhet. Det går inte att önsketänka bort kopplingen bostad-bil med vackra
omskrivningar som "bilhubbar"!
Vägnät: Fokus på cykel/gång i närområdet. Kollektivtrafik på större gator. Parkering för Bilpooler i
kantområdena.

Bygg inte här/bevara skogen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Bygg inte tack. Nydala är perfekt. Förstör inte mitt paradis.
SNÄLLA, BYGG INTE. BEVARA NYDALASJÖN FRISK <3
Riv INTE min skog
Bygg inte i min löparskog [ledsen gubbe]
Sluta förstöra Umeå
Lämna all skog orörd
Snälla rör inte vår skog <3 <3
Mindre fabriker mer skog
Skogen är bland de viktigaste vi har. Bevara den & bygg istället på gammal industrimark!
Bevara skogen som den är om ni vill ha en attraktiv stadsdel. Låt staden andas [ritat hjärta]
Låt Det Bara va!! Vi kan väl få na [? oläsligt] lite jävla grönområde kvar! Bygg inte nån ny skit, bara lös
det vi har!
Det är trist att våtmarkerna och skogsområdena kring Nydalasjön dikas ur och bebyggs. Vi som bor i
närheten ser området som en "liten vildmark (det som inte redan är borta). Tyvärr så försvinner både
djur- och fågellivet, kantarellställen, blåbärsris och hallonbuskar, myrbär (hjortron).
Snälla bygg inte bort skogen! Förtätningsmålen går över lik och tar inte hänsyn till andra miljömål eller
människans välmående. Allmänheten kanske inte kan komma med motargument till byggnationen,
men i hjärtat känns det bara fel. Hopplöshet över att inte ha någonting att sätta emot. Vid
frågan/dialogen till boende i området om hur man vill bo är övervägande (alla) överens om natur,
tystnad, lugn osv dvs skog! Människan mår bra av att se och vara i skogen (riktig skog!).
Partiklar/avgaser filtreras. Marken sköter avrinningen exemplariskt. Skogen skyddar sjön. Biologisk
mångfald! Gör inte misstaget! Det går inte att ta tillbaka!
En allt större andel av kommunens invånare får allt större avstånd till naturområde. Tomtebo strand
(om det byggs) gör att många på Ålidhem får längre till naturen med de konsekvenser det innebär.
Bygg någon annanstans! Till exempel i I20-skogen - nära till naturen. Där finns plats för många.
Är det inte ganska korkat att bygga vid en europaväg? Ni tar bort det så kallade "rekreationsområdet"
Nydala. Det är tyvärr mycket buller redan nu. Befinner du dig någonstans på norra halvan av
Nydalasjön är det ett konstant dån. Hur tror ni att rekreations-möjligheterna kommer bli med ännu
mer oljud!? Vad hände med sammanhängande naturstråk för den biologiska mångfalden och djurens
möjlighet att förflytta sig!? Använd sunt förnuft för tusan!
Mitt förslag är att ni lägger ned projektet omedelbart! Sluta förstöra Tomtebo! Det räcker med den
exploatering som redan är gjord på Tomtebo. Den skada på natur och hemtrevligheter som är gjord
behöver inte förvärras. Tomtebo strand är en avskyvärd och horribel idé.

Annat
•

Utveckla Hissjö, Sävar, Hörnefors, Brännland, Obbola

