Sammanställning
av dialogfrågor
Tomtebo strand
1 maj 2019 – 1 april 2020
ca 90 personer svarade och
ca 14 öppna kommentarer

Var finns frågorna?
Umeå kommuns hemsida:
www.umea.se/tomtebostrand
Projektets webb:
www.tomtebostrand.se
Dialogkuben i Kommunhörnan (se bild)
QR-koder
Dialogplatsen på Tomtebo strand
QR-koder på skyltar

Tre frågor

?
?
?

Hur skapar Kolbäcken värden?

På Tomtebo strand klarar du dej utan bil, eller?

Känner du din granne?

Umeborna tycker att det är
viktigt med orörd natur i en
stad och i ett bostadsområde,
där människor oavsett ålder
och funktionshinder kan få
tillgång till det.

Hur skapar Kolbäcken värden?
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Orörd natur i en stad
och i ett
bostadsområde är
viktigt

Orörd natur är viktigt
Om vissa delar av
och att fler kan få Kolbäcken och naturen
tillgång till det runtomkring är orörd
oavsett ålder och
och andra sträckor är
funktionshinder
mer "ordnade" - då blir
det bra för alla

Gör en äventyrsbana
Om man gör något
utmed bäcken. Högt
"mer" av Kolbäcken
uppe i träden - och på och skogen - så att fler
marken. Kojor och
tar sig dit och kan
annat skoj. Det höjer
njuta av naturen.
värdet
Något som "lockar"

Övriga tankar om hur Kolbäcken skapar värde
•
•
•
•
•

Låt alla få tillgång till natur inom ett kort avstånd. Ffa för barn behöver det vara nära
Kolbäcken har flera olika faser, från lugn till forsande. En riktig närkontakt med alla faser, kanske med
spänger och liknande för att inte behöva förstöra myrmark skulle vara fint?
Strövar ofta där med hunden,så fint utmed bäcken. Bästa området när man inte har bil och bor på
Ålidhöjd. Hoppas den bevaras, sett att många har med kaffekorg och slår sig ned vid bäcken.
Äventyrsbana lät awesome
Undrar hur ljudnivån kring nydala kommer att bli genom avverkningen av skogen nära E4:an. Den
orörda naturen bidrar till en viktig koldioxidupptagare där tungtrafik går. Dessutom är det en stor del
av vardagsrekreation, många promenerar i skogen dagligen. Sedan undrar man hur man ska lösa
markberedningen i området för byggandet av bostäder. När man ser redan kraftiga dikningar genom
skogen och trots det är markförhållandena väldigt blöta, att dränera marken kommer att kräva
ganska mycket energi och resurser. Hoppas inte några skattepengar går åt markberedning i en ganska
våtmark för att placera bostäder med vattenutsikt och generar högre hyror/dyrare bostadsrätter.
Myren vid kolbäcken är även en häckningsplats under våren för fåglarna.

På Tomtebo strand klarar du dej utan bil, eller?
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Umeborna kan
tänka sig att klara
sig utan bil om det
finns tillgång till
bil- och cykelpool.
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Ja, det skulle jag
kunna tänka mej.
Om jag fick tillgång
till bil- och
cykelpool.

Ja, absolut.

Tveksam. Kanske Nej, det blir svårt. Nej, jag vill ha en
om bussarna gick Jag är helt säker
egen bil. Punkt
mycket ofta och bil- på att alternatien är
slut.
och cykelpoolen sämre i praktiken.
var billiga.

Övriga tankar om hur man klarar du sig utan bil
•

.

•
•
•
•
•

De två största utmaningarna är återvinning som är väldigt bil-centrisk i Umeå och dålig postservice
(paketuthämtning på ica maxi).
Bra om man även kan hyra bil från bilpool under en längre tid också, typ 1 vecka.
Pendlar från Luleå. Behöver plats för att lämna bilen under dagar jag jobbar. Sen kan jag ta sig fram
med cykel eller buss.
Det behöver också vara bra kollektivtrafik och bra priser.
Kollektivtrafiken inte tillräcklig om man vill göra utflykter utanför staden
Behöver egen bil till jobbet. 15 min bil istället för 60min buss enkel resa

Känner du din granne?
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Umeborna utbyter
främst artighetsfraser
med sina grannar men
hjälper också varandra
på olika sätt.
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Nja, men vi hälsar Ja, vi hjälps åt Litegrann, vi tar in
och utbyter
med allt möjligt. varandras post
artighetsfraser
De är viktiga för och vattnar när vi
mig. Men vi
är bortresta
umgås inte

Ja, de är mina
vänner

Nej, jag har
Nej, jag har
nästan aldrig sett nästan aldrig sett
dem och det
dem och det
tycker jag är synd tycker jag är skönt

På en skala – hur nära relation med dina grannar vill du ha?
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1
4 - mycket nära

1
3 - nära

2 - inte så nära

1 - ingen alls

Övriga tankar om hur man känner du sin granne
•
•
•

Att känna sina grannar är bra vid händelser av kris också så att man kan hjälpa varandra.
Balans mellan att träffas och hjälpas åt, men också att man respekterar grannars integritet och behov
av att få vara ensamma ibland
Vill inte ha det heller

