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Namnsatta parker i centrala Umeå, 24 april 2013
Årstidernas park: Ambitionen är att få till en park som kan användas året om
och att den ska kännas som en ny park för varje årstid.
Öbacka strandpark: I tidigare förslag endast Strandparken, det lokaliserande
tillägget förtydligar områdets geografiska belägenhet.
Djupbäcksängarna: Har på äldre kartor från 30- 40- och 50-talet benämnts
Djupbäcksparken. Det är dock inte längre en parkyta per definition. Namnet
ändras till Djupbäcksängarna som därmed markerar områdets uppdelning i flera
ytor. Ur skötselsynpunkt bör dock området ha ett namn.
Dunkerslunden: Delen av Dunkerslunden i kurvan på Ridvägen vid
korsningen med Hovrättsgatan tas bort. Den är planlagd som park i gällande
detaljplan men är föremål för framtida bebyggelse. Återstående del av
Dunkerslunden mellan Ridvägen och Västra esplanaden behålls dock.
Böle strandpark: Den del av parkområdet närmast Bölekanalen mellan
Körsbärsdalen och västra gångbron till Bölesholmarna får benämningen Böle
strandpark för att förtydliga områdets användning som park.
Rådhusparken: Rådhusparken utökas med att även innefatta ”Trädgård i norr”
samt ytan mellan rådhuset och Storgatan. Förändringen görs för att skapa ett
sammanhängande parkstråk mellan rådhuset och älven.
Skeppsbron: Utformas som ett evenemangsområde för bland annat konserter
och marknader. Från stadens grundande och in på 1900-talet var sjöfarten
Umeås viktigaste näring. Namnet har använts synonymt med kaj. På kartor från
1906, 1913 och 1923 används namnet Skeppsbron som benämning för
kajområdet mellan Västra Rådhusgatan och Renmarksesplanaden. Namnet tas
därmed åter i bruk.
Sparken: Parken för bland annat skateboardåkning och BMX ligger intill
hamnsmagasinet. Området har gått under benämningarna Skateparken eller
Sparken. Med detta beslut befästs namnet Sparken som officiellt namn.
Lars Widdings park: Lars Widding (1924–1994) blev Umeå kommuns första
hedersmedborgare 1988. Widding skrev bland annat en småstadskrönika i fyra
delar som behandlade livet i Umeå under 30- och 40-talet. Vissa av de
romanfigurer som beskrivs i böckerna ligger begravda på den intilliggande
Västra kyrkogården.
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Astrid Värings park: Astrid Väring (1892–1978). Väring föddes i Umeå och
var författare under åren 1924–1956 och kulturjournalist på VK 1916–1919.
Hon återkom i vissa av sina böcker till hemstaden Umeå. I boken I som här
inträden fick hon sitt stora genombrott, boken behandlade mentalsjukvården
vid Umedalens sjukhus. Väring fick Stora svenska romanpriset 1941.
Djupbäcksterassen: Området som är beläget på ömse sidor om Djupbäckens
utlopp i älven är uppbyggt som en terrasserad parkanläggning.
Öbackaparken: Parkens utbredning utökas mot konstnärligt campus. Den har
tidigare endast utgjort området mellan Ankargränd och Båtgränd.
Norra planteringen: Området utökas genom att även innefatta parkområdet
mellan järnvägen och Blå vägen samt parkområde på ömse sidor om järnvägen
öster om Östra kyrkogatan.
Östra planteringen: Nyanlagt mindre parkområde i anslutning till
stationsområdet Umeå östra.
Brinklunden: Bestående av två parkytor på ömse sidor om gångväg som leder
till strandpromenaden. Ytorna ligger i anslutning till återvändsgränd för Östraoch Västra Brinkvägen.
Dragonparken: Parkområde mellan Dragongatan och Dragonskolan.
Körsbärsdalen: Nyanlagd park belägen norr om Skeppargatan intill älven vid
promenadstråket mot Bölesholmarna (Böle strandpark). Temat Körsbärsdalen
bygger på en park med många fruktbärande samt blommande träd, buskar,
perenner och lökväxter. Bland annat skall parken innehålla olika sorters
körsbär, häggar och äppelträd.
Svedjedungen: Lekpark i anslutning till Svedjebacken.
Domareparken: Lekpark i anslutning till Domarevägen.
Borgparken: Lekpark i anslutning till Borgvägen.
Tjärhovsparken: Lekpark i anslutning till Tjärhovsgatan. Området utgjorde
del av det så kallade tjärhovet, som var upplagsplats för tjärtunnor. Området
flyttades 1877 från Broparken.
Varvsparken: Lekpark i anslutning till Varvsgatan. Parken ingick som del av
det varvsområde som här var beläget under 1800-talet.
Lundaparken: Lundaparken utökas med att även innefatta området öster om
Tvärån mellan Storgatan och Bollplansgatan.
Tväråparken: Parkens utbredning har utökats i och med att trafikapparaterna i
anslutning till Sandåkern och Västerslätts centrum har förändrats.

