Tyck till om:
Mötesplats Åkers
gröna uterum Torget
Nu ska arbetet med Mötesplats Åkers gröna uterum
Torget börja. Kommunen har tittat på alla synpunkter från
medborgardialogen och försökt ta hänsyn till alla perspektiv.
Detta har nu landat i en skiss och en plan för platsen.
Nu har du möjlighet att tycka till om detta innan
arbetet börjar efter påsk.
Så här går det till:
I parken på Torget finns några stationer med information
och bilder om hur det är tänkt. Titta gärna på plats och
fundera innan du lämnar in dina synpunkter.
När du är klar och har fyllt i dina svar lämnar du den i
brevlådan vid entrén till mötesplatsen i Folkets hus.
Senast den 31 mars behöver vi få in dina tankar.
Tack för din medverkan!

Kontaktcenter – din väg in till kommunen
0152-291 00 | kontaktcenter@strangnas.se | www.strangnas.se
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Station 1: Scen och fika
Ett trädäck anläggs för möjlighet att slå sig ner på en fika,
men kan också användas som scen om man flyttar stolar
och bord.

Frisvar:

Station 2: Belysning
Belysningen som står idag byts ut till fina gatlyktor
och för att öka trygghetskänslan kommer mer belysning
i form av punktbelysning på träd.

Frisvar:

Station 3: Woodland (naturmiljö)
Den stora rabatt som det nu står en gran i fylls på med
härliga växter med ”skogskänsla” och flisade stigar i r abatten
gör det möjligt att komma de olika växterna nära. Små stockar
grävs ner i gräsmattan för en möjlig sittplats samt något för
barnen att leka på.

Frisvar:

Station 4: Pergola och fontän
För att få en torgkänsla anläggs en gatstensyta och en fontän
i parken. Fontänen består av en kanon som har anknytning
till Åkers styckebruks historia. I pergolan kan man sitta och
titta ut över parken. Vi har valt att placera pergolan på en
sådan plats att den ska skymma kiosken på andra sidan vägen.

Frisvar:

Station 5: Spel i storformat
Önskemål om spel i storformat har kommit in under
medborgardialogen. Vår plan är att anlägga ett schackbräde
i gräsmattan – det placerar vi där det i dag finns en mur.
De fina stenarna i muren kommer att användas till andra
ändamål i parken.

Frisvar:

Station 6: Boulebana och dricksvatten
Önskemål om boulebana har framkommit gånger flera i dialogen.
Det finns det också utrymme till där muren idag är placerad.
Dricksvattnet som idag finns mitt i parken kommer att flyttas ut
närmare vägen, möjligen i anslutning till boulebanan.
En palissad (ett staket byggt av trästörar nedtryckta i marken)
ska byggas som avskärmning intill boulebanan.

Frisvar:

