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Parkprojekt Gathenhielmska Kulturreservatet
Sammanfattning av inkomna synpunkter september 2015
I samband med Reservatets dag 6 september fanns Higab och park- och naturförvaltningen på plats
för att visa och diskutera förslaget för upprustningen av parkområdet i Gathenhielmska
Kulturreservatet. Det blev många givande pratstunder med intresserade besökare och via annons
och hemsidor uppmanades också göteborgarna att skicka in sina synpunkter senast 30 september.
Sammanlagt inkom 83 synpunkter och förslag som tas med i det fortsatta arbetet tillsammans med
övrigt underlag. Det färdiga gestaltningsförslaget beräknas vara klart under första kvartalet 2016 och
kommer då att presenteras på denna sida samt på goteborg.se/parkochnatur.
Fortlöpande information om vad som händer i projektet kommer att presenteras på respektive
webbplats.
Här nedan finns en sammanfattning av de synpunkter/förslag som inkommit. För att göra det mer
åskådligt har de grupperats under olika tematiska rubriker, nämligen
Trygghet & tillgänglighet,
Belysning,
Plantering & utsmyckning,
Mötesplatser & aktiviteter,
Kultur & historia samt
Renhållning.
Trygghet och tillgänglighet
Flera av de som lämnat synpunkter var positiva till planerna att öppna upp parken med fler och
synligare ingångar och passager, exempelvis ny entré mot Bangatan och en ny passage mellan
Pölgatan och Söderlingska parken (där den stora lekplatsen ligger). Ett större flöde av
besökare/förbipasserande skulle öka tryggheten – många upplever att parken ligger undangömt och
”instängt”, vilket skapar en otrygghetskänsla. Av samma anledning uttryckte flera en önskan om
röjning av delar av nuvarande buskage och växtlighet för att skapa en öppnare känsla och fria
siktlinjer. Att få bort staketet och öppna upp mot Gathenhielmska huset var ett önskemål från
många. Mot Djurgårdsgatan såg några däremot gärna att ett staket sattes upp. Ett annat förslag för
att öka tillgängligheten var att skapa en trappa upp till utsikten. Några lyfte fram att det finns sanka
områden i parken som behöver dräneras, t ex ytan bakom Jedeurska huset. Vi fick också in
synpunkter på att delar av parken (mot Robert Dicksons stiftelse) har blivit ett tillhåll för stökiga
personer.

Belysning
För att göra parken till en ljusare och tryggare plats även under dygnets mörka timmar föreslås mer
och robustare belysning som tål en viss åverkan. Dagens lyktstolpar bör kompletteras med fler,
exempelvis mot parkens sydvästra hörn där man vill ha en ljus och trygg ingång. Belysning på berget
var ett annat önskemål och förslag om tidstypisk belysning framfördes också.
Plantering och utsmyckning
Gallring och röjning av befintlig vegetation var ett önskemål från flera, men förslag framfördes också
på att plantera blommor och växter på berget som gynnar bin. Varsamhet i gallring av växtligheten
betonades av några. ”Något med vatten”, tyckte någon skulle passa i parken. Förslaget om att göra
plats för odling och stadsodling togs emot positivt, men det kom också ett påpekande om att platsen
som ritats in för detta på illustrationsplanen inte var lämplig av kulturhistoriska skäl.
Mötesplatser och aktiviteter
Att många önskar fler ytor för möten och aktiviteter var tydligt. Café vid Gathenhielmska
huset/Oceanen, soffor och bord, en liten amfiteater på höjden mitt emot Friggahuset, utomhusgym,
boulebana, hundrastgård, paviljong med brunnsmusik och bondens marknad var några förslag vi fick
in. Några önskade också någon form av scen eller dansbana. Flera synpunkter handlade dock om
vikten av att även bevara ”fria” ytor där olika sorters aktiviteter kan pågå, t ex fotboll, thai chi, kubb
och picknick. Att bevara några lugna oaser, utan lekanordningar eller liknande, var ett annat
önskemål.
Kultur och historia
Några önskemål handlade om information om parkens, husens och repslagarbanans historia. I ett
mejl betonades att resterna av den gamla repslagarbanan som gett Bangatan dess namn bör värnas
och att bebyggelse eller odling i det området av parken därför bör undvikas.
Renhållning
Flera önskemål gällde offentliga toaletter för att undvika att folk förrättar sina behov i parken. Bättre
renhållning och städning efterlystes också, liksom ny sand i sandlådan på stora lekplatsen.
Övrigt
Det kom också flera synpunkter om växtligheten på Stigsbergstorget, men det ingår inte i detta
projekt. Higab och park- och naturförvaltningen kommer dock att föra det vidare till dem som är
ansvariga för torget.

