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Sammanställning av medborgardialog
Vänortsparken och Döbelns park ska utvecklas de 
kommande åren. Av denna anledning har Umeå kommun 
samlat in Umebornas åsikter kring hur de idag använder och 
önskar att använda parkerna. Insamlingen skede genom en 
medborgardialog som hölls i oktober i respektive park samt 
en kompletterande webbenkät på Umeå kommuns hemsida.

Vänortsparken och 
Döbelns park

De insamlade tankarna och idéerna kommer i nästa skede att 
vägleda det fortsatta arbetet med parkernas utveckling. 
Tanken är att parkerna ska behålla deras övergripande 
karaktärsdrag och att förändringar i första hand ska handla 
om att addera olika tillägg i parkerna, så som exempelvis nya 
trädplanteringar, mer belysning och fler aktiviteter.
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Vänortsparken
Centralt i Umeå finns Vänortsparken. Parken fick sin 
nuvarande utformning och namn år 1985. Ett namn 
som syftar på de vänorter som Umeå kommun bedriver 
samarbete med. Till en början fanns Vänorterna 
representerade i parken i form av små rumsbildningar, 
planteringar och möbler. Kopplingarna har med tiden 
försvunnit och idag finns endast konstverket Tellus, 
av Ante Dahlstedt, kvar. Konstverket representerar 
vänskapsrelationerna vänorterna emellan.
 Parken utgörs idag till en stor del av den stora 
skålformade gräsytan som utmärker parken och ger den 
identitet. Gräsytan omges i ytterkanterna av en busk- och 
trädplanteringar. En bäck ringlar sig även genom parkens 
ytterkanter. Längts med bäcken finns perennplanteringar 
och mindre rumsbildningar. Tre karaktäristiska träbroar leder 
besökaren över bäcken.  

Resultat
Många är positiva till parkens i sin helhet, och uppger att 
parken har en fin struktur som bör bevaras. Bäcken med 
perennplanteringar och stora pilträd är uppskattade inslag. 
En återkommande kommentar bland de som deltog i 
dialogen var att det efterfrågades mer aktiviteter och 
dragplåster till parken men även ytor där besökaren kan få 
lugn och ro. Trygghetsaspekten är viktig då många uppger 
att de inte känner sig trygga i parken.
 Många barnfamiljer efterfrågade fler lekmiljöer för 
barn i varierande åldrar, något som det idag är ont om i de 

Sammanställning av 
medborgardialog
Här presenteras en sammanställning av de åsikter och tankar som inkom i samband 
med medborgardialogen.

centrala stadsdelarna. Konkreta förslag och önskemål för lek 
som inkom var: vattenfontän och lekskulptur. 
På vintern efterfrågades också fler aktiviteter. Förslag 
på aktiviteter var pulkabackar, skridskobana, snösoffor, 
grillplatser och eldkorgar. Bättre belysning var också en 
punkt som framkom i samband med önskade förbättringar 
på vintern.
 För cyklister eller gående fyller parken en roll som 
entré till centrum. Denna koppling och roll uppger många 
som svag. Gatan upplevs inte tillgänglig i och med de 
kullerstenskanter som finns längst med gatan. 
 Andra förslag som kom in under dialogen var att det 
saknas soptunnor och hundlatriner (året runt) Det inkom 
även kommentarer om att stärka parkens biologiska 
mångfald genom att plantera ängsytor och placera ut 
insektshotell.

Koppling mot strandpromenaden
Både Vänortsparken och Döbelns park ingår i det pärlband 
av parker som finns längst med Umeås Strandpromenad. 
Vänortsparken kopplar samman med Strandpromenaden via 
Kyrkparken och Umeås stadskyrka. Vissa korrespondenter 
påpekar att kopplingen mellan parkerna upplevs svag då 
det övergångställe som tidigare fanns på platsen tagits 
bort. Något som bidrar till känslan att det saknas en naturlig 
passage mellan de två parkerna. Önskemål om att stärka 
denna koppling samt kopplingen mellan Vänortsparken och 
Döbelns park inkom under dialogen.
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Döbelns park
Döbelns park ligger centralt mellan Länsresidenset och 
Umeås stadskyrka och räknas som Umeås första offentliga 
park. Parken byggdes år 1865 och utformades då med en 
engelsk stil, med slingrande gångar, planteringar och bersåer. 
Den engelska stilen lever kvar i parkens nuvarande skepnad 
om än med en lite sparsammare utformning samt med 
tillkommande element så som en scen, monument, nya träd 
och ny belysning. 
 Kopplingen till älven har alltid utgjort en viktig 
komponent för parken. Under senare år har kopplingen 
förändrats i och med tillkommande byggen längst med 
Strandvägen.

Resultat av dialogen
Många besökare uppger att de uppskattar parkens klassiska 
anda och stil. Kombinationen av uppvuxna träd, bänkar 
och sommarblommor skapar en park som de upplever som 
rogivande. Många ser gärna att parken fortsätter att vara en 
lugn oas.
 Många upplever även scenen som en tillgång och tycker 
att det är trevligt när det händer något i parken. Det får 
gärna var ännu fler arrangemang och händelser. 
Något som många kommenterar är scenen och dess skick. 
Det syns att den har några år på nacken och många ser 
gärna att den rustas upp och kanske målas om. Några som 
medverkade i dialogen såg helst att scenen helt togs bort 
från parken. 
 En gemensam nämnare som många efterfrågar är fler 
aktiviteter i parken, gärna i anslutning till scenen. Några 
förslag som inkom är: dansbana, skridskobana, lekplats och 
pulkabacke. 
 Majoriteten av dialogens deltagare uppger att de oftast 
besöker parken i samband med promenad till och från jobb, 
ibland blir det kanske även en och annan lunchpromenad. 
I samband med promenaderna genom parken efterfrågas 
snöröjda gångvägar under vinterhalvåret och fler sittplatser 
året runt, sittplatserna får gärna ha utsikt över älven.  
Utsikten mot älven är något som många kommenterar 
som en positiv kvalitet. Många vill gärna bevara och nyttja 
utsikten mot älven ytterligare, en av besökarna skulle gärna 

äta lunch i parken om det fanns bättre sittplatser intill älven. 
 Vissa besökare uppger att de upplever en känsla av 
otrygghet när de passerar genom vissa partier i parken. 
Framför allt finns en otrygg passage bakom scenen som 
många nämner. Belysningen i parken upplevs många gånger 
inte heller tillräcklig. 
 Fler kommentarer som inkom var att: rundeln med 
monument upplevs tom när sommarblommorna är borta. 
Parkbänkarna tas in tidigt och är efterfrågade på hösten.

Kopplingar mot staden
Innan trafiklederna intill Döbelns park byggdes så kopplade 
parken samman med älven, kyrkparken och Vänortsparken. 
Flertalet av de som medverkade i dialogen delger att dessa 
kopplingar idag upplevs svaga och/eller brutna. Den tunnel 
som idag binder samman Döbelns park med Vänortsparken 
upplevs svårnavigerad då den saknar skyltar som anger vart 
den leder och avstånd till målpunkter. Ett förslag för att öka 
tunnels attraktivitet var att den kunde rustas upp och få ett 
eget tema.
 Många ser gärna att det skulle gå att röra sig mellan 
kyrkans grönstråk och Döbelns park och även mellan 
residensparken och Döbelns park.
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