
Bilaga 2.8

Underlag till investeringsprojekt
Investeringsprojekt: Parkplan.2 Belopp:

2016:  400 000 kr

2017:  400 000 kr

2018:  450 000 kr

Beskrivning av projektet:
Parkplan.2 är en 4-årsplan där vi har för avsikt att koncentrera insatserna till fem parker som är i stort be-
hov av förbättringsåtgärder. Denna plan inleddes 2014 med renovering och utveckling av Konstparken.  2015 
är ett uppehållsår eftersom inga medel avsattes i VEP15. Idéskiss för utvecklingsinsatserna i Öjeparken 2016 
återfinns längst bak i bilagan. Övriga insatser presenteras före genomförandet. 

Piteås befolkning skall under de närmaste åren öka. För att detta skall vara möjligt krävs att orten är attrak-
tiv. En tilltalande stadsbild är en viktig pusselbit för att skapa en attraktiv boendeort. Parker och grönområ-
den är viktiga ingredienser i stadsbilden. Parkerna är viktiga offentliga mötesplatser som tillgodoser männis-
kors behov av rekreation, avkoppling, aktivitet och lek. I parkerna finns utrymme för en rad olika aktiviteter 
och upplevelser vilka har en stor betydelse för människors trivsel och livskvaliteten. För att tillgodose 
behoven hos dagens och framtidens pitebor av offentliga mötesplatser och ytor för rekreation är parkerna 
i tätbebyggda områden extra viktiga. Förutom att ge skönhet åt staden och bidra till en inbjudande stadsbild 
ger parkerna orten och området identitet, karaktär och en god livsmiljö för invånarna. 

Parkerna behöver utvecklas för att förbättra tillgängligheten för alla. Detta svarar upp mot regerings-
proposition 1999/2000:79 som säger att vårt samhälle utformas så att människor med funktionshinder i 
alla åldrar kan vara fullt delaktiga i samhällslivet. Vi har i dag brister vad gäller tillgängligheten i flera av våra 
parker. För att öka tillgängligheten krävs insatser i form av gångstråk med lämplig markbeläggning, kontraste-
rande färger, lämplig höjd och utformning på bänkar, tillgängliga skyltar, upphöjda växtbäddar mm. 

En trygg miljö är viktigt för att boendemiljön ska uppfattas som god. En viktig faktor när det gäller trygg-
het är belysning. Även här kan insatser göras för att öka tryggheten i stadens parker. Belysning av gångstråk 
och vegetation ökar trygghetskänslan och bidrar till en bättre boendemiljö. Bättre belysning kan även gynna 
folkhälsan genom att fler människor vågar sig ut på en kvällspromenad. Förutom ökad trygghet kan belys-
ning skapa upplevelser och ge platser en egen karaktär. 

Parker bidrar i hög grad till en god livsmiljö och till att invånarna trivs i sin stad och upplever Piteå som en 
attraktiv boendeort. Att ge parker en egen identitet och karaktär bidrar till en attraktiv stadsbild. Några 
av Piteås parker har utvecklats på denna front, men ännu finns det flera parker i behov av utveckling. Parker 
med egen identitet ökar orienterbarheten i staden, skapar upplevelsevärden, variation och en mer lustfylld 
livsmiljö. På detta sätt bidrar utvecklingen av stadens parker till att folk vill bo, verka och leva i Piteå. En god 
boende- och livsmiljö ger en attraktiv ort där människor vill bo kvar och dit människor vill flytta. Allt detta 
bidrar till det prioriterade målet om 43 000 invånare.

Stadens parker har en stor betydelse för människors trivsel och livskvalitet, speciellt i tätbebyggda områden. 
Forskning visar att parker som till ytan är små fyller en mycket viktig funktion och att de används oftast av 
boende inom 300 m från parken. Vi önskar därför involvera potentiella brukare i utformningen av några av 
parkerna som ingår i denna parkplan.

Renovering och utveckling av Öjeparken

Renovering och utveckling av Bergets park

Renovering och utveckling av Belonaparken samt Källboparken



- Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader)

2016: 12 000 kr

2017: 24 000 kr

2018: 48 0000 kr

- Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)
Inga effekter har uppdagats.

- Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)
Grödorna i det planerade odlingslandet i Öjeparken kan sås och odlas av en/flera brukare. Flera undersök-
ningar har visat att det är välgörande för människor med demens att bruka jorden och återknyta kontakten 
med bekanta växter. Den närbelägna Öjagården kan vid intresse utnyttja denna möjlighet till de boende. 
Den närbelägna Solanderskolan kan även dra nytta av de pedagogiska värden som kommer att vävas in i 
Öjeparken som utformas med temat ”Torparträdgård”. 

Syfte/mål:
Utveckling av parker för att:
• Öka Piteås attraktionskraft som boendeort genom att ge parker egen identitet och karaktär
• Erbjuda attraktivare offentliga mötesplatser
• Förbättra tillgängligheten och tryggheten i de renoverade parkerna
• Skapa en bättre boendemiljö 
• Ge ökad trivsel för pitebor och besökare

Fullständig investeringskalkyl:

- Investering 2016 (beräkningsgrunder)

Vegetation:
Växtbäddar, träd, buskar, odlingsland, perenner, komplettering buskage, återställning gräsytor ....... 150 000:-

Anlägga gångar och ytor av stenmjöl..............................................................................................................   25 000:-

Entréväggar, avskärmningar, spaljé & störar.................................................................................................. 100 000:-

Bänkar och papperskorgar...............................................................................................................................   50 000:-

Belysning:
Elabonnemang, kabel, schakt, armaturer, installation............................ ......................................................   95 000:-

Skyltar.....................................................................................................................................................................   15 000:-
            
Total kostnad......................................................................................................................... 400 000:-

Driftkostnader uppstår ex när trygghets- och identitetsskapande 
belysning tillkommer, när nya gångstråk anläggs, när sittplatser utökas 
och när vegetation tillförs. Vi beräknar därför att driftkostnaden ökar 
med 12 000 kr/park som utvecklas.  



Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga
Viktigt för barn och ungdomar med en god livsmiljö. 
Den agrarhistoriska informationen som planeras i Öjeparken är främst riktad till barnen som härigenom ges 
möjlighet att ta del av vårt kulturhistoriska arv.

Utbildning, arbete och näringsliv
Tillfälliga arbeten skapas vid arbetets genomförande.

Demokrati och öppenhet
Parker och grönområden är mycket viktiga offentliga mötesplatser för stadens innevånare. För att ge de 
närboende och närverkande Piteborna en möjlighet att påverka sin närmiljö involveras dessa grupper inför 
renoveringarna i lämpliga områden.

Livsmiljö
En tilltalande stadsbild är viktig för att skapa en attraktiv boendeort med god livsmiljö. Dessa åtgärder 
bidrar till att det offentliga rummet upplevs som attraktivt, tryggt och trivsamt. Kvaliteten på parkerna höjs 
samtidigt som tillgängligheten ökar när ex. gångsystem förbättras och byggs till och när taktila skyltar införs. 
De trygghetsskapande åtgärderna i form av belysning gör att fler människor törs ta en kvällspromenad även 
under den mörka årstiden. Attraktiva, trygga och trivsamma miljöer bidrar till en bra boendemiljö, ökad 
livskvalitet och trivsel för alla Pitebor samt för besökare. Eftersom kvinnor generellt sett känner sig mer 
osäkra på mörka platser gynnas även jämställdheten av parkutvecklingarna.



Parkplan .2
Utveckling av gröna ytor för:
•	 ortens	ökade	attraktivitet
•	 bättre	tillgänglighet
•	 ökad	trygghet
•	 bättre	boendemiljö	&	ökad	trivsel.

Augustibild	från	Hotellparken	renoverad	2010



Inledning
Piteås befolkning skall under de närmaste åren öka. För att detta skall vara möjligt krävs att orten 
är attraktiv. En tilltalande stadsbild är en viktig pusselbit för att skapa en attraktiv boendeort. Par-
ker och grönområden är viktiga ingredienser i stadsbilden. Parkerna är viktiga offentliga mötesplat-
ser som tillgodoser människors behov av rekreation, avkoppling, aktivitet och lek. I parkerna finns 
utrymme för en rad olika aktiviteter och upplevelser vilka har en stor betydelse för människors triv-
sel och livskvaliteten. För att tillgodose behoven hos dagens och framtidens pitebor av offentliga 
mötesplatser och ytor för rekreation är parkerna i tätbebyggda områden extra viktiga. Förutom att 
ge skönhet åt staden och bidra till en inbjudande stadsbild ger parkerna orten och området identi-
tet, karaktär och en god livsmiljö för invånarna. 

Nuläge
Många av Piteås parker kan förbättras och utvecklas rörande tillgänglighet och trygghet samt även 
för att estetiskt ge ett större bidrag till en inbjudande stadsbild, en förbättrad livsmiljö och en attrak-
tivare boendemiljö. 

Enligt regeringsproposition 1999/2000:79 ska vårt samhälle utformas så att människor med funk-
tionshinder i alla åldrar kan vara fullt delaktiga i samhällslivet. Detta innebär att även parker ska 
vara tillgängliga för alla. Vi har i dag brister vad gäller tillgängligheten i flera av våra parker. Insat-
ser i olika former behövs för att öka tillgängligheten. Gångstråk med lämplig markbeläggning, kon-
trasterande färger, lämplig höjd och utformning på bänkar, tillgängliga skyltar är några exempel på 
insatser som tillgängliggör de gröna miljöerna. Förutom att se till så att människor kan ta sig fram 
i parkerna och sätta sig samt stiga upp från en bänk kan insatser göras för att alla ska kunna se 
och röra vid växter. Upphöjda bänkar, färgval, texturer osv kan användas för att öka både tillgäng-
ligheten och möjligheten att njuta av stadens planteringar. 

En trygg miljö är viktigt för att boendemiljön ska uppfattas som god. En viktig faktor när det gäller 
trygghet är belysning. Även här kan insatser göras för att öka tryggheten i stadens parker. Be-
lysning av gångstråk och vegetation ökar trygghetskänslan och bidrar till en bättre boendemiljö. 
Bättre belysning kan även gynna folkhälsan genom att fler människor vågar sig ut på en kvällspro-
menad. Förutom ökad trygghet kan belysning skapa upplevelser och ge platser en egen karaktär. 

Parker bidrar i hög grad till en god livsmiljö och till att invånarna trivs i sin stad och upplever staden 
som attraktiv. Att ge parker en egen identitet och karaktär bidrar till en attraktiv stadsbild. Några 
av Piteås parker har utvecklats på denna front, men ännu finns det flera parker i behov av utveck-
ling. Parker med egen identitet ökar orienterbarheten i staden, skapar upplevelsevärden, variation 
och en mer lustfylld livsmiljö. På detta sätt bidrar utvecklingen av stadens parker till att folk vill bo, 
verka och leva i Piteå. En god boende- och livsmiljö ger en attraktiv ort där människor vill bo kvar 
och dit människor vill flytta. 

Parkplan .2
Denna 4-årsplan inleddes 2014 då Konstparken utvecklades och renoverades. 2015 erhölls inga 
investeringsmedel varpå vi nu önskar att återuppta arbetet. Det är vår avsikt att koncentrera insat-
serna till fyra ytor som är i stort behov av förbättringsåtgärder. 

2016 – renovering och utveckling av Öjeparken.
2017 – renovering och utveckling av Bergets park.
2018 – renovering och utveckling av Belonaparken samt Källboparken.

En detaljerad plan för planerade renoverings- och utvecklingsinsatser i Öjeparken 2016 har utar-
betats och bifogas denna parkplan. Planer för övriga insatser presenteras före genomförandet.



Investeringskostnad
Den årliga investeringskostnaden för renoveringen och utvecklingen av parkerna är 400 000:-/ år. 
Den årliga insatsen kommer att användas för att förbättra tillgängligheten, öka tryggheten samt 
erbjuda attraktivare offentliga mötesplatser. Varje park kommer att få en tilltalande estetisk utform-
ning samt en egen identitet och karaktär. 

Driftkostnad
När parkerna renoveras och utvecklas ökar driftskostnaderna något. För att parkerna ska bli mer 
tillgängliga krävs oftast att nya gångstråk anläggs vilka även kräver driftskostnader. Trygghets- 
och identitetsskapande belysning medför även de kostnader för drift och underhåll. I de flesta fall 
tillförs fler sittplatser för att öka platsernas tillgänglighet och dess funktion som mötesplatser. Att 
underhålla dessa inventarier kräver även det driftspengar. Vi ansöker därför om tillskott i driftsbud-
geten på 12 000:-/park som renoveras i denna plan. 

Pitebornas inflytande
Stadens parker har en stor betydelse för människors trivsel och livskvalitet. Här kan invånarna mö-
tas i en grön miljö och finna ytor för rekreation vilket är mycket viktigt speciellt i tätbebyggda om-
råden. Genom forskningsresultat vet vi i dag att parker som till ytan är små fyller en mycket viktig 
funktion och att de används oftast av boende inom 300 m från parken. Vi önskar därför involvera 
potentiella brukare i utformningen av några av parkerna som ingår i denna parkplan.
 
Öjeparken
Vi är övertygade om att det finns pedagogiska värden i den framtida Öjeparken som utformas med 
temat ”Torparträdgård”. Här finns stora möjligheter att lyfta fram agrarhistoriska värden vilka kan 
användas i undervisning. Vi vill därför involvera de potentiella brukarna på den närbelägna Solan-
derskolan inför renoveringen för att på bästa sätt ta till vara på de pedagogiska möjligheterna.
Utifrån forskningsresultat vet vi i dag att det finns rehabiliterande värden i gröna miljöer. Flera 
undersökningar har ex. visat att det är välgörande för människor med demens att bruka jorden och 
återknyta kontakten med bekanta växter. Vi vill därför samråda med den närbelägna Öjagården för 
att se om intresse finns från personalen att använda parken i både fysiskt och psykiskt rehabilite-
rande syfte för de boende. 

Belonaparken
Belonaparken ligger i nära anslutning till företagsbyn på Furunäset. Under året ser vi att parken 
ofta används av de som arbetar i området. Vi kommer därför att söka denna brukargrupps med-
verkan när renoveringsplanen utformas. Vi vill skapa en väl fungerande grön mötesplats genom att 
vägledas av brukarnas behov.

Källboparken 
I närområdet ligger både äldreboendet Källbogården samt många flerbostadshus. Dessa brukare 
vill vi involvera för att skapa en grön mötesplats för alla. Vår tanke är att utformningen vägleds av 
de boendes önskemål vilket borgar för en fungerande grön mötesplats.

Vi kommer även att involvera HSO, handikappföreningarnas samarbetsorgan, i planeringsproces-
sen för att säkerställa parker som är tillgängliga för alla.

Konsekvensbeskrivning



Livsmiljö
En tilltalande stadsbild är viktig för att skapa en attraktiv boendeort med god livsmiljö. Dessa åt-
gärder bidrar till att det offentliga rummet upplevs som attraktivt, tryggt och trivsamt. Kvaliteten på 
parkerna höjs samtidigt som tillgängligheten ökar när ex. gångsystem förbättras och byggs till och 
när taktila skyltar införs. De trygghetsskapande åtgärderna i form av belysning gör att fler män-
niskor törs ta en kvällspromenad även under den mörka årstiden. Attraktiva, trygga och trivsamma 
miljöer bidrar till en bra boendemiljö, ökad livskvalitet och trivsel för alla Pitebor samt för besökare. 
Eftersom kvinnor generellt sett känner sig mer osäkra på mörka platser gynnas även jämställdhe-
ten av parkutvecklingarna.
 
Barn & ungdom
Viktigt för barn och ungdomar med en god livsmiljö. 
Den agrarhistoriska informationen som planeras i Öjeparken är främst riktad till barnen som häri-
genom ges möjlighet att ta del av vårt kulturhistoriska arv.

Utbildning, arbete & näringsliv
Tillfälliga arbeten skapas vid arbetets genomförande.

Demokrati & öppenhet
Parker och grönområden är mycket viktiga offentliga mötesplatser för stadens innevånare. För 
att ge de närboende och närverkande Piteborna en möjlighet att påverka sin närmiljö involveras 
dessa grupper inför renoveringarna i lämpliga områden.

Julibild från Pocketparken som 
renoverades 2011. 
Parken är nu en rehabiliterande 
park med sinnesupplevelser.



Öjeparken ligger i nära anslutning till den tongivande historiska miljön kring Öjeby kyrka. För att förankra Öjeparken till den närbelägna kyrkstaden vars kyrkstugor i huvudsak upp-
fördes på 1800-talet har vi valt att införliva element från en torparträdgård i Öjeparken. Kopplingar till torparens trädgård återfinns i växtval, materialval och formspråk. 

Öjeparkens potential som mötesplats är stor. Vid utformningen har en grön mötesplats med god tillgänglighet, varierad vegetation och fler sittplatser stått i centrum. För att parken 
ska vara attraktiv även under våren och hösten läggs vikt vid belysning, färg och årstidsväxlingar. Vi har även fört in pedagogiska och agrarhistoriska värden. Öjeparken kommer att 
få en egen karaktär och identitet vilket ger Öjebyn ökad attraktionskraft, nya upplevelsevärden och en bättre boendemiljö. 

Renoveringsplan för Öjeparken 
Grön mötesplats med historisk koppling & pedagogiska värden

Öjeparken ligger centralt i Öjebyn i nära anslutning till vältrafikerade gator, handel, åldringsvård och kyrkstaden. 
Platsen betraktas dagligen av många gående, cyklister, bilister, pitebor och besökare. Parken har i dag ett fåtal 
besökare men dess potential som grön mötesplats är mycket stor. Här finns goda möjligheter till att besökare i fram-
tiden ska kunna njuta av en stilla stund och lära sig lite om vårt agrarhistoriska arv. 

För att platsen ska nå sin fulla potential behövs en renovering både av estetiska och funktionella skäl. 

Öjeparkens brister
• Vegetation i behov av komplettering och föryngring
• Dålig tillgänglighet pga avsaknaden av gångar
• Dålig funktion som mötesplats beroende på tillgänglighet, estetik & belysning
• Lågt vintervärde
• Otrygghet pga avsaknad av belysning 

Bakgrund

Renoveringsplan

Bänkar
En klassisk, gammeldags, vitmålad bänk 
ser många framför sig när man föreställer 
sig en trädgård vid ett gammalt torp. Genom 
att bänken har rygg- och armstöd är den 
användarvänlig för de flesta brukare. 

Tillgänglighet
I dag saknas anlagda gångytor helt i parken. För att 
öka tillgängligheten och bjuda in besökarna 
anläggs ett gångstråk av stenmjöl genom platsen 
(se skiss). En grusad gång och sittytor går även i 
linje med torparträdgården.
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För att skapa en trevligare vistelsemiljö i parken behövs 
en avgränsning mot öjagatan. Vi har här valt att bygga 
fristående sektioner av timmerväggar. Väggarna upp-
förs liksom gamla timmerväggar i furu och målas med 
slamfärg i den klassiskt faluröda färgen. Avskärmningen 
avslutar torparträdgården och ger en fin anknytning till 
den närbelägna kyrkstaden med dess timrade stugor. 

Mellan de timrade sektionerna finns en gärdsgård som 
minner om svunna tider. Vår avsikt är att använda gran 
i dessa sektioner för att följa den månghundraåriga 
gärdsgårdstraditionen. Gärdsgårdarna kommer att upp-
föras som hankgärdesgårdar vilket minner om vår agrar-
historia.

I perennplanteringen finns två stenbänkar där besök-
aren kan slå sig ner och njuta av de frodiga mormors-
växterna. Bakom vardera bänk uppförs en bit gärdsgård 
med horisontellt liggande troder. Detta ger en genom-
siktlig avskärmning som gynnar tryggheten.

 

Öjeparkens södra del

De gammeldags perennerna ger doft, färg, form och 
igenkänning. Planteringen är frodig och sorterna får 
växa in i varandra och komma upp där de trivs. Bland 
de gammeldags växterna återfinns många bekanta 
ansikten. Pioner, riddarsporrar, syrener, fingerborgs-
blomma, brandgul lija är några av de växter som kan 
användas i en torparrabatt. Gemensamt för dessa 
växter är att de har funnits i odling under lång tid vid 
torp runt om i bygden. Många av växterna var vanliga 
för att de är lättodlade och långlivade. Detta var viktigt 
för torparna eftersom de hade många andra uppgifter 
som de skulle hinna med förutom att rensa ogräs i 
rabatterna. 

Buskaget bakom grusytan består till största del av 
befintlig vegetation. Syrener och prydnadsaplar stam-
mas upp så att de bildar ett tak till de lågväxande 
buskarna.

Växtval

Den södra delen av parken är 
en prunkande oas med plats 
för möten. En utökad perenn-
plantering fylld med gammel-
dags växter ger färg och doft 
under hela växtsäsongen. Här 
kan besökarna dofta på en 
pion, förtrollas av den skira 
aklejan eller titta på fjärilarna 
som lockas till vissa växter. 

Besökaren kan här välja 
mellan att sitta på en träbänk 
framför buskaget eller på en 
stenbänk halvt dold i den 
prunkande perennplantering-
en.

Avskärmning

De gammaldags perennerna kan väcka 
gamla minnen till liv. Att återse älskade 
blomvänner kan ex ha en rehabiliterande 
effekt hos senildementa.
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Öjeparkens norra del

I den norra delen av Öjeparken kommer besökaren i 
kontakt med en bit av vår agrara historia. Denna del 
vigs till den för torparen så viktiga odlingen. Här 
finner besökaren ätbara grödor, frukter och bär. 

Entré med sittmöjligheter PedagogikVäxtval

I odlingsdelen återfinns ätbara 
grödor, frukter och bär. Här kan 
besökaren provsmaka vinbär, 
äpplen och kanske till och med 
gräva upp en potatis i landet. 
Grödorna kan varieras år från år.

Entrén till odlingsdelen be-
står av två fristående faluröda 
timmerväggar med torpar-
karaktär. På insidan av väg-
garna finns en inbjudande 
vitmålad bänk på ömse sida 
av gången. På bänkarna kan 
besökaren njuta av solen och 
fruktträden. En informations-
tavla vid ingången berättar om 
Öjeparken.

De fristående timmer-
väggarna sammanlänkas 
eventuellt med en vitmålad 
grind i gammal stil.

På informationsskyltar kan skolklasser och andra 
besökare lära sig mer om vår agrarhistoria och om 
odling. Vid äppelträden kan ex. besökaren läsa om 
äppelträdens intåg i Piteå och om hur man lyckas 
med ett äppelträd i sin egen trädgård.  

Mitt i ängsytan har 
torparen glömt kvar ett 
gammalt jordbruks- 
redskap som har sjunkit 
ner i marken. Red-
skapet utgör nu en 
skulptur och skylten 
berättar om dess 
historia. 

Under äppelträden (ljusgrönt på 
skissen) breder en äng ut sig. 
Ängen var en viktig del i det agrara 
samhället vilket talessättet ”äng är 
åkers moder” visar. Vi anser därför 
att det är viktigt att lyfta fram ängens 
roll i dåtidens och nutidens samhäl-
le. Ängen slås en gång/år.

I den bortre änden finns en spaljé som fungerar som 
stöd för ex sockerärtor och som en avskärmning 
mot trafiken. På baksidan av spaljén står kompost-
bingar där den goda myllan växer till. På landets 
vänstra sida växer humle på störar. Visste du att det 
förr fanns bestämmelser som reglerade hur mycket 
humle gårdarna skulle leverera?

För att öka tryggheten och ge platsen en egen ka-
raktär även under mörka höstkvällar och i vintertid 
behövs belysning i Öjeparken. De fristående timmer-
väggarna belyses ovanfrån vilket både lyser upp bän-
karna vid den norra entrén under hösten och ger hela 
parken karaktär under vintern. Vid den södra entrén 
monteras belysningspollare som lyser upp gångstrå-
ket samt bänkarna.  

Trygghet
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Vy över hela Öjeparken.  Till vänster ses odlingsdelen och till höger perennplanteringen med gammeldags växter.

I Öjeparken kommer det att finnas många informationsskyltar där besökaren kan läsa 
om parkens utformning, växterna, nedslag i agrarhistorien mm. Det är viktigt att 
skyltarna utformas så att alla svensktalande kan ta del av informationen. För att detta 
ska vara möjligt behöver vi använda oss av klarspråk, rätt textstorlek, rätt färger och 
även punktskrift. 

Information för alla

Grödorna i odlingslandet kan varieras och ha anknytning till den lokala traditionen. 
Det vore väldigt kul om dessa grödor kunde sås och odlas av en/flera brukare. Vi har 
därför för avsikt att se om det finns intresse från den närbelägna Öjagården att nyttja 
denna möjlighet. Om det finns intresse hos den brukargruppen så är odling en myck-
et bra fysisk och psykisk träningsform.

Brukarmedverkan
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Kvalitetsfaktorer
Barn/ungdom
Viktigt för barn och ungdomar med en god livsmiljö. 
Bidrar till ett varierat kulturutbud genom att Öjeparken efter renoveringen visar vårt kultu-
rella arv, vår agrarhistoria.
Efter renoveringen finns möjlighet för skolor, dagis, fritidshem, dagmammor, föräldrar mm 
att nyttja Öjeparken i pedagogiskt syfte. Barn och ungdomar kan vid ett besök lära sig mer 
om det agrara samhället. Parken kan användas som ett pedagogiskt verktyg i lärandet. 

Livsmiljö
Att renovera Öjeparken kommer att ge ett attraktivt offentligt rum med högre trygghets-
känsla och med bättre tillgänglighet. Åtgärderna ger en trevligare och attraktivare livsmiljö 
vilket bidrar till ökad livskvalitet, trivsel och attraktivare boendemiljö. Kvaliteten på parken 
kommer att höjas samtidigt som tillgängligheten för ex rullstolsburna ökar när ett gångsys-
tem anläggs. De trygghetsskapande åtgärderna i form av belysning ökar livskvaliteten och 
gynnar jämställdheten (kvinnor känner sig generellt sett mer osäkra på mörka platser).

Demokrati/öppenhet
Parker och grönområden är mycket viktiga offentliga mötesplatser för stadens innevånare. 
Öjeparken ligger centralt i Öjebyn och dess potential som grön mötesplats är stor. En öp-
pen offentlig mötesplats skapas genom en attraktiv plats med varierad vegetation, årstids-
växlingar, färg och många sittplatser.

Utbildning, Arbete, näringsliv
Tillfälliga arbeten skapas under ombyggnadstiden.

Ekonomi
Investering

Vegetation:
Växtbäddar, fruktträd, bärbuskar, odlingsland, perenner,  
komplettering buskage, återställning gräsytor....................................... 150 000:-

Anlägga gångar och ytor av stenmjöl...................................................... 25 000:-

Entréväggar, avskärmningar, spaljé & störar..........................................100 000:-

Bänkar och papperskorgar...................................................................... 50 000:-

Belysning
Elabonnemang, kabel, schakt, armaturer, installation............................ 95 000:-

Skyltar......................................................................................................15 000:-
            --------------

Total kostnad.................................................................... 400 000:-
 

Drift

Renoveringen av Öjeparken kommer att medföra ökade driftkostnader: 

Drift- och underhållskostnader för belysning......................................... 4 000 :-
Sladdning grusytor................................................................................. 1 000 :-
Inventarieunderhåll................................................................................ 4 800 :-
            ---------------

Totalt ökad driftskostnad ................................................9 800 :-
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