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3. Här kan du lämna dina synpunkter på området Scen och fika.
Jag tycker huset och parken ska växa ihop och att scen finns framför huset mot parken så man använder huset som akustik vägg. Bort med väg och
asfalt framför huset.
Smart lösning!
Låter bra !
Låter som en bra lösning!
Jättebra idé för samlingsplats!
Jättebra idé för samlingplats.
Smart!
Vore bra för alla som bor där att få någon ny samlingsplats där olika aktiviteter kan göras
Hellre att det är bänkar.. är många äldre som fikar och även i våran familj har vi handikapp och kan ej sitta på den nivån!
Låter bra
Strålande!
Enligt Angela Andersson lovade hon på ett möte i Åker på folkets hus att fontänen skulle återkomma till den plats här den alltid varit. För det
ansågs vara ett kulturmärkta, som jag ser då finns den inte med på ritningen som visas på er hemsida. Så jag hoppas ni inte förbigår våra politiker.
Mvh/ Lars-Göran Thunblad
bättre med solbäddar eller dyl. kommer bara bli häng så gör det skönt från början
Perfekt
Trevligt!
Kanske kan mötesplatsen ha dynor att lägga ut vid tillfälle?
Finns möjlighet att spela musik?
Gör det tillgänglighetsanpassat
Det är jätte bra. Det behöver vi.
Ett bra förslag
Mysigt, så länge skicket hålls efter är det en kul idé.
Fin idé. Fritidsgården kan ju nyttja till "öppen scen"
Bra
Fint
Toppenbra
Fräscha bord önskas, intill bagarboden för att kunna ta en fika utomhus.
Bra
Mycket bra!
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Jättefint att man tar tag i publika ytor i Åker! Jag ser inte att man kan lämna generella synpunkter någonstans så jag gör det här. 1)Dispositionen
av ytan upplever jag tyvärr lekmannamässigt hanterad och man får inte en bild av hur det slutliga resultatet faktiskt är tänkt att bli avseende
former,höjder, materialval osv. Jag saknar tänk kring flöden, och hur formgivning ska möta våra sinnen. Jag ser heller inte att ni tagit hänsyn till
Åkers historia för att länka samman gammalt och nytt. I en bedömning skulle jag gärna ha tagit del av en sammanfattning av de önskemål som
inkommit tidigare som visar hur man önskar använda parken. 2) Muren bör vara kvar av två anledningar, dels för att bevara delar av det som varit
och dels ur säkerhetssynpunkt. Att plantera i kruka eller i mur torde inte vara någon avgörande skillnad. 3) En scenyta är en ypperlig ide. Har ni
tänkt på placeringen utefter sol/vind och tillgång till el för ljus och ljud? 4) Boulebana finns ju redan i närheten och skog likaså - så det är nog
andra kvaliteer man ska eftersträva i en park. 5) Rum som både omfamnar men ändå är transperenta bjuder till trygg avskildhet 6) Är tveksam till
att just torget är rätt ställe för en grillplats (rök och lukter är ypperliga tvisteämnen)- zigenarbacken är ett bättre alternativ att knyta an till torget.
6) Gott om sittplatser, både bänkar, bord och stolar( se Fristadstorget Eskilstuna) så man kan ta med sig köpefikat eller det egna. 7) Sopsortering?
8)Wi-fi zone? Och solcellsladdning till mobiler 9) Idag formas fler offentliga ytor utifrån flickors perspektiv vad gäller innehåll, höjder, trygghet osv.
Har ni haft med det perspektivet? 10) Hur ska unga och gamla mötas på ett naturligt sätt på platsen utan att den ena eller andra gruppen skjuts
bort? 11)Hur knyter platsen an till intilliggande ytor och funktioner? 12) Kommer befintliga träd vara kvar - kommer det kompletteras med
växtlighet? Kika gärna på ”sinnenas park” i Enköping. - med detta vill jag säga; lägg tid på att göra arbetet ordentligt från början och ta hjälp av
arkitekt. Jättebra med medborgardialog, men var medveten om att det är svårt som invånare att visualisera alla möjligheter om hur en plats
faktiskt KAN utformas - det är en process där användare och proffs skapar tillsammans. Finns många, många goda exempel på det både i Sverige
och världen att ta rygg på. Åker är värd en riktigt bra och proffsigt utformad plats!
Det verkar fint.
Gillar idén
Bra!
Bra att ha flera användningsområden!
Kul idé som lätt blir en samlingsplats.
Bra idé!
BRa med detta, tidigare har förslag funnits om scen i zigenarbacken.
Tycker alla förslag verkar bra utom att man vill riva muren!
Anser att den klart pryder sin plats och är ganska unik. Boulebanan borde kunna anläggas utan att hindras av muren.
Vore väldigt trevligt att parken byggs om enl. liggande förslag, men lämna muren i fred.
Det ser väldigt fint ut!
En bra idé.
Bra
Ser OK ut!
Trevligt att kunna ha underhållning utomhus och möjlighet att fika.
I samråd med Brödboden. OK!
Bra komplement till Bagarboden.
En jätte bra idé och något som verkligen behövs !
Jättebra att man kan ta en fika efter MC TT iren
Det verkar bra
ok
Bra tänkt
Kul med en scen bara det blir någon form av underhållning också som man kan lyssna på
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Gärna fikabord med bänk som är lätta att sätta sig på utan att behöva klättra
bra
Bra!!
Kan bli bra
Ok
Bra
Ok
Bra. Bygg stadigt så att den inte går att bryta sönder.
En scen på den lilla yta som parkområdet kommer att bli tror jag kommer att se konstigt ut och ej kommer att nyttjas. Däremot plats för att kunna
sitta o fika låter trevligt
Inga kommentarer
Trevlig idé!
Användande som scen tror jag blir ytterst begränsat men för fika mer utnyttjat
Om vi tar bort gatudelen mellan torget och FH kan det byggas ut en scen från den nuvarande entreén. Då kanske det blir lite mer "ombonat" till
aktörer och musikanter mm. Mindre känlsig för väder och vind vid aktiviteter på scen. Lätt med entre och sorti!Enligt en ritning ni visat så skulle
den nuvarande entreén ändras och en ramp för funktionshindrade sättas upp utmed sidan och entren blir ungefär vid S-åkers lokal.
Oavsett var scenen blir kan det väl vara tjusig med tunga järnmöbler; bord och stolar för fika , möbler som man inte plockar med sig i brådrasket
och som också är tjusiga/tåliga, Jag tänker på Boulognerparken i Paris !! jaa det är ju en stor skillnad i storlek men utemöbler får lätt fötter
oavsett storlek på Torg/park
Trevlig med scen är det i alla fall.
Om scene blir där ni tänkt hur bir det med elektricitet till ljud och ljus!!
Det låter bra.
Låter toppen
Ingen åsikt.
Bra förslag
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4. Här kan du lämna dina synpunkter på den planerade belysningen i parken.
Ok
Belysning gör så mycket!
Låter bra !
Toppen! Idag är det väldigt mörkt.
Härligt, bra med en upplyst park så man kan hänga kvar lite längre om man vill!
Mycket bra. Behövs bättre belysning.
Belysning är bra
a lof of lights during winter times would be nice!
Bara att den nya belysningen ger en trygghetskänsla är ju kanon, sen ser som bra ut också!
Väldigt bra!!
Låter bra för idag är det väldigt skumt o otryggt att gå där på kvällarna. Så mera belysning
Trevligt
Vackert! Solpaneler på mötesplatsens tak som elförsörjning vore toppen.
Så bra!!!
Gärna mysbelysning, blandat med direkt ljus.
Bra. Kanske även någon markbelysning?
Toppen,det bli skönt att promenera eller träffa andra.
Lyse behövs och då behöver man tänka på hur de lyser upp och hur mycket de stör boende.
Fint! Så länge det inte blir för starka lampor är många bra!
Trist nog måste man nog tänka bort glas. Trist om de går sönder direkt. Kanske finns tåliga varianter.
Bra med ljus
Bra
Bra, det behövs belysning.
Bra! Energieffektiva såklart. Ska ni hålla en tidstypisk stil eller modern?
Jag förstår inte riktigt hur det är menat.
Kommer bli kanonbra
Bra!
Mysigt!
De som nu står där är helt ok tycker jag men fler behövs. Har vi råd så kan vi satsa på ännu häftigare lyktor!
Bra!
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Området runt torget har varit väldigt mörkt, så det är bra om detta kan åtgärdas..
Bra
Mycket fint och genomtänkt!
Trevligt med fina lyktor.
Bra
Ser OK ut!
Positivt det lyser upp torget och känns tryggt.
Bra!
Gärna fler ljuspunkter än nu.
Superbra!
Verkar bli bra
Så fint. Har väntat länge på fina lyktor
ser bra ut
Dock inte så bra för nattlevande djur med belysning på träd
Fint med lyktor
perfekt
Bra!
Ser fram mot detta
Låter bra
Bra
Ok
Bra. Ta gärna hjälp av någon som är expert på ljussättning. Det blir så mycket bättre då.
Bra belysning är ett måste för att öka tryggheten.
Ser bra ut
Jättebra!
Instämmer, bra förslag
Gärna "mjuk" belysning, alltså gulaktig och inte kallt scen .Belysning som gör torget/parken trygg att gå i, och gå över även mörka delen av
dygnet, Jag tänker på att det kommer att vara buskar mm som kan hamna i mörker! men det verkar ni ha tänkt på
Belysning på fontänen. Kanske möjlighet till vatten orgel med färger mm en gång då ochdå !!!
Miljövänligt!
Det blir snyggt. Viktigt att det inte blir så många mörka delar av parken.
Vackert på kvällarna
Det verkar som onödiga utgifter att byta belysning som nyligen är bytt. Att belysa träden är en mysfakjor och ingen trygghetsfaktor.
Powered by www.questback.com

Dialog om förslaget för Mötesplats Åkers park på Torget

2021-04-19 10:44

Bra förslag
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5. Här kan du lämna dina synpunkter på området Woodland (naturmiljö).
Tycker det blir bra bara man lämnar en öppen yta för publik i anslutning till scenen
Kul med variation
Mysigt
Mysigt!
Låter mysigt! Skogskänsla är aldrig fel och vad spännande med olika växter.
Vad kul. Låter väldigt mysigt.
Det blir bra
Mycket bra idé! Bra och roligt för som små att se och lära sig lite mer om naturen och komma nära den.
Fint
Nått mer roligt för barnen, studsmatta, nått att klättra på, gungor
Härligt med växter
Bra men ev. borde de små barnen få något mer. Nedgrävda studsmattor kanske?
Behövs
Väldigt bra förslag!
Gärna en blandning, en del växter som funkar fint året runt, inte bara sommarhalvåret.
Tycker inte om alls. Ta bort hela woodland och utnyttja området till något annat. Den flishög med stenar och gran som står där idag känns helt fel.
Den riktiga skogen finns ett stenkast bort.
Det är att bara bra att göra lite nytta för barn där med Woodland. Kanske gunga som kommer passa för barn och vuxna. Då alla kan sitta
tillsammans.
Fina rabatter är trevligt men ett woodland nej. Skog och vacker natur finns runt hörnet. Välj något som är färg i så man blir glad.
Härligt att få in lite lummig känsla i den idag kala tråkiga parken
Känns konstigt då vi ändå har så nära till skog och natur..
Skogen finns redan
Rätt korkat då vi redan bor i skogen
Bra
Det skulle göra sig väldigt bra i parken.
Tipsar om vedmurning - ni kan bygga i princip gratis med vedmurningsteknik.
Brandsäkertmaterial och formbart i alla tänkbara former. Man murar med ved och murmaterialet består av lera, gödsel och halm tex. Håller
fantastiskt bra. Sörmlands museum kan säkert hjälpa till. Barn och ungdomar byggde en stor sitt- och klätterdrake och grill mm i Lagersberg.
Det känns lite fel eftersom vi ändå har så nära till naturen här i åker. Sen är det inte snyggt nu heller.
Sämst
Hur blir det med stenbumlingarna? Känns lite malplacerat i ett Woodland. Annars gillar jag idén, framför allt möjligheten för barn att utforska.
Och insektshotell/bihotell för solitära bin.
Jättebra!
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Det här blir en bra inramning till den fina granen, den får en miniskog omkring sig
Trevligt. Hoppas granen får växa till sig!
God idé!
ok
Bra
Vilket lyft!
Bra att en gran planterades. Hoppas den växer och blir en fin julgran.
Det låter bra att plantera olika skogsväxter.
Bra
Blir säkert fint om man håller efter så att inte ogräset tar över.
Det här låter trevligare än det som finns där nu.
Bra!
Bra! Hoppas att julgranen får vara ifred.
Hur bra som helst. Kommer bli en härlig miljö att vistas i.
Ingen uppfattning
Tänk så fint för flera generationer framåt med en gran på plats år från år.
ok
Bygg gärna ett insektshotell! Lärorikt och intressant att titta på
Blir nog fint
bra
Skogen har vi inpå knuten! Alla förskolor använder den resursen ofta, så fyller det här ytan verkligen ett ”behov”?? Idéen om att tillgodose mindre
barn med någon aktivitet är däremot mycket positiv!
�
Ok
Bra
Ok
Växter, stenpartier o damm/fontän/ vattenspel gör parken mer levande. Någon lekyta bör också finnas i parken.
Ser bra ut
Mycket trevligt!
Positiv till detta.
Om det här förslaget hade kommit fram till en park i en storstad, hade jag bejakat det, Meeen!!!!! här i Åker med skogen runt om !! Främja att
barnen går till skogen med föräldrarna, och eller med skolan Och för de För funktionshindrade kanske det kan byggas träram utmed
Visnaren/Marvikarna i skogen!
Jag skulle vilja se blomster rabatt typ Ugglans park med rabatt med omväxlande blomsterrabatter och några vackra vårdträd!!
Är det dyrt / svårt att hitta stora julgranar!! Hur många år tar det för den lilla granen att växa upp??
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Ser inget behov av en ”skog” i en park. Finns säkert annat man kan göra av den delen av parken.
Vi behöver inte göra skog av torget. Vi har nära till skogen om det är det man söker. Lekplats finns 200 m bort från torget. Det känns heller inte
som ett vettigt ställe för barn att leka på då det är trafikerade gator runt hela TORGET.
Skippa skogen ta bort flishögen och de mossiga stenarna och plantera vackra blommande växter där då vi får ngt som lyser upp miljön.
Bra förslag
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6. Här kan du lämna dina synpunkter på området Pergola och fontän.
Det låter fint jag vet inte om det kommer senare men att det blir någon typ av inramning av parken mot bruksvägen, forsavägen samt mot caféet.
Wow med kanon!
Trevligt . Mysigt .fint ,
Spännande med en kanon, bra idéer. Bra att man försöker dölja kiosken.
Med skugga? Så de som inte vill sitta i solen kan sitta där! Kanonbra idé!
Vad spännande det låter! Det ser vi framemot.
Mysig idé. Får säkert ut lite stillasittande folk
Superbra
Fint, mycket blommor o grönt. Många sittplatser
Bra
Mycket bra tänkt
Coolt
Perfekt!
Kan man anknyta på något sätt till Åkersbergslagen?
Bra med ny fontän.
Pergola mysigt men gör inte otryggt.
Går det att använda material som inte lockar till att klottra och elda på?
Gärna fler sittplatser.
Det är verkligen skönt. Hoppas att det bli plats för flera.
Om den kan kombineras med muren som är vacker vid Lucia, ett bra skydd mot bilarna för de som vill sitta en stund och barn som busar runt, spar
muren!
Smart att täcka för den fula kiosken så den inte förstör den mysiga känslan som kan bli när ni ändrar om
Bra
Fint, kommer fiskar i dammen
Snyggt
Härligt med en fontän igen.
Bra
Toppen!
Det låter fint.
Superbra. Att den skymmer kiosken extra plus
Bra plan. Ta bort kiosken? Fint om vi kunde ha picknick område bakom kiosken, vid kanonen?
Kul idé med fontänen som en kanon!!
Fontän - kanonkul!!!
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Bra!
Enligt uppgift skall muren rivas. Detta är helt fel. Av det som en gång i tiden varit på torget är denna det enda kvarvarande.
Bra
Så trivsamt! - och så bra tänkt att placera pergolan så den skymmer den förfulande kiosken!
Absolut att en fontän kommer till parken. Saknar den som togs bort. Verkar trevligt med en pergola.
Bra
Ser bra ut! Kan man få ort kiosken på något vis?
Mycket bra förslag.
Pergola är tveksamt eftersom den kan för mycket dominera parkbilden.
Kiosken måste tas bort !! Alternativt renovera dvs gör om kiosken till
en turist bod med trästocksfasad. Skylt: "ÅKERS KRONOPARK UNIK BRUKSMILJÖ"
Viss bemanning under hög säsong tex försäljning av fiskekort etc
Haha! Då behövs ett jättestaket mot gamla macken också - det är ju en riktig skamfläck.
Bra att ni ”täcker för” den gamla fula kiosken.
Häftigt
En kanon blir fint för lite vatten är alltid vacker att titta på under varma sommardagar. Den gamla fontänen hade gjort sitt tycker jag.
ok
Eller insektshotell här, eller på båda ställena.
Jag tycker det vore bra om nån kunde driva kiosken så det var möjligt att köpa nåt att mumsa på när man sitter i pergolan. Det behövs lite
konkurrens till brödbodens ganska tråkiga utbud
En fin fontän med fina växter runt är det viktigaste för oss Åkersbor
bra
Fint med pergola o fontän!
Bra
Ok
Idén med kanonen, är ju just kanon!
Pergolan bör vara en järnkonstruktion så att den håller.
Ovan förslag låter mycket trevligt.
Bra att fontänen kommer tillbaka efter tidigare nedläggning.
Rinnande vatten ger liv åt miljön, bra!
En pergola som ger lite skugga men ändå öppenhet är ett mycket bra förslag. Bra att man vill skymma den fula kiosken som inte är i bruk. Se mer
på övrigt.
Fint med pergola! med vackra röda löv på hösten! Ska det spruta/ porla vatten ur kanonen? eller ska den stå bredvid ?, Varför inte en kopia i
järn av hjulhuset som så tragiskt brann ner? En vatten hjul som skovlar det är ju också Åkers historia och kanoner som vaktar !!
Detta låter bra och det blir en plats med skugga.
Behövs pergolan!? Skymma kiosken!?
Sätt bord vid bänkarna som finns vid muren. Den blir en fin inramning med den fina planteringen som görs varje år.
Bra idé att skymma kiosken + för fontänen som ger vattenkänsla
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7. Här kan du lämna dina synpunkter på delen Spel i storformat.
Bra med återbruk
Kul
Kul med spel.
Kul idé med spel, då finns det något konkret att göra i parken förutom att bara hänga.
Roligt! Blir nog väldigt uppskattat för både små och stora.
Kul
Anläggning av en Boule bana känns konkurrerande då lokala företaget Perrongen har och kommer fortskrida att tillåta nyttjande av våra två banor
utan kostnad. Boule banorna är en investering från företaget och ett sätt för oss att få liv och rörelse nere vid Perrongen, enbart 100m från Er
planerade bana. De är i gott skick och tas om hand av aktiva spelare. Det känns omotiverat och icke stöttande från kommunens sida som liten
aktiv företagare i Åker där man investerat för folkets bästa och banor redan finns till gratis förfoganden. En åtgärd för att driva fottrafik och
kommers till Perrongen. Nu planerar kommunen att ta bort den möjligheten för en företagare som redan lagt investeringen 100m från den plats
ni vill anlägga samma service istället för att stötta oss i en otroligt tuff pandemi. Mina investeringar för Åker känns motarbetade.
Kanonidé
Skulle hellre se att det fanns något annat än just schack? Är väll inte så fasligt många som spelar schack??
Sätt dit en karusell för barnen istället!!
Hade hellre sett ni satsar mer på de yngre barnen, mer lekparks hörna
Schack låter bra om spelpjäserna är lätt-tillgängliga. Kanske tre i rad är bra med för då kan man hitta egna spelpjäser av stenar/pinnar/ vantar osv
Vem "administrerar" pjäserna? Stor risk att dessa sprids över byn.
bra!!
Ja
Bra med återvinning!
Toppen! Finns möjlighet till King ruta någonstans? En nedgrävd studsmatta?
Ta inte bort muren!! Den är signifikant för torget och har funnits sedan 50-60-talet. Den skyddar dessutom mot insyn från den väl trafikerade
Bruksvägen.
Planteringarna på muren är jättefina och kan inte vägas upp mot några enstaka blomster i krukor.
Om spel ska anläggas använd woodlandytan (som tas bort).
Gör spelyta på
Det är verkligen en bra och kul idé.
Jag skulle välja ett spel som går fortare än ett parti schack. Annars kan idén vara bra.
Kul idé, vi spelar ibland på det som finns i mariefred
Muren borde vara kvar då den ger ett ombonat intryck.
Dålig
Öh....vem spelar schack?
Schack och/ eller tre i rad låter toppen.
Bra att muren försvinner så de finns möjlighet till förnyelse och möjliggöra plats för spel och lek i parken.
Tumme upp!
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Snälla riv inte vår fina mur, den omgärdar parken så fint och ger trygghet mot bilarna som kör.
Riv inte muren!
Bra och roligt
Tveksamt om det kommer att användas?
Flytta spelytan en bit så muren blir kvar, helt vansinnigt att ta bort allt gammalt. Lite unikt kan vi väl ändå få ha kvar. Muren är även en ypperlig
avgränsade mot vägen
Schack är bra skulle kunna ha tre i rad oxå
Schackbräde är en trevlig idé. Skall pjäserna alltid finnas ute? Brädet får plats utan att röra muren. Muren är ursprunglig, byggd 1956 - 1957 då
torgplanen förverkligades efter flera års diskussioner. Muren med sina bänkar är rent ut sagt kulturhistoria. De som spelar schack behöver pusta
ut och intresserade behöver någonstans att sitta, muren med sina bänkar är en naturlig plats för detta och dessutom en avgränsning mot den
större vägen (Bruksvägen). Muren är unik och skall vara kvar. Sätt i självvattnande bunkar som man har på kyrkogården så behöves inte ständig
passning.
Gör ingen ledsen - spara muren!
Innan torget blev torgområde (1952) var Zigenarbacken och vägkanten mitt emot (kanten av nuvarande torget) en samlingsplats. Här fanns en
längre anslagstavla där såväl kommunen som enskild anslog meddelanden. Kan ni tänka er något liknande finns ett foto om detta som kunde bli
del av anslagstavlan. Ett alternativ är att göra anslagstavlan vid F.H. större där kommunen och F.H. har sin del, föreningslivet en del och
allmänheten en del.
Utmärkt!
INga synpunkter
Om det kan anläggas utan att muren måste rivas så ok. Om inte skippas.
Schackbräde ! En bra idé, men att ta bort muren!? Allt annat är så väl genomtänkt, men att ta bort den mjuka (!) vackra muren! Varför? Den ser
inte förfallen ut,efter vad jag kunde se!
Nej, ta inte bort den fina muren med de vackra stenarna. Den ger karaktär till parken.
Det går väl att lägga schackbrädet framför muren. Låt muren vara kvar som ett minne
från förr då.
Schackbräde bra. Rivning av muren är inte bra. Den är ett kännetecken för området och ganska unik. Har hört många negativa omdömen om att
riva muren. LÅT DEN STÅ KVAR:
Blir det bara schack, och var kommer det att finnas schackpjäser. Utsikten mot fd. macken är ju ganska tråkig så varför måste man ta bort muren
som har varit det finaste i parken. Kan den spara på något sätt?
Ta inte bort muren, den vill vi ha kvar. Spel i storformat kan vi gärna vara utan. Vi önskar dubbla boulebanor då vi är många äldre som spelar.
Tveksamt om man skall förändra murområdet.
Ajabaja! Låt muren vara kvar, den är ju såååå fin! Kan man plantera någon sorts perenner i den i stället för att ständigt byta plantor?? Måste ju bli
billigare och enklare att sköta om.
Skönt att den gamla fula muren rivs och får nytt liv. Den har gjort sitt sedan många år tillbaka!
Kul
Muren har väl ingen funktion att fylla utan då blir det nog bättre om den kommer bort.
muren bör bevaras som den är
Tvivlar starkt på att någon spelar schack där. Förslagsvis byggs andra delar ut.
Muren har nog gjort sitt och kan gärna tas bort. Spel är nog ett bra alternativ
bra
Jag är helt emot att muren ska plockas ner!!!
Den utgör en fin fasad o också en markör för hållbarhet-o något beständigt! Den är så fin med sommarens blommor, utsmyckning till lucia-o jul,
den är torgets ”ryggrad” o något som vi verkligen uppskattar! Problem med att jorden torkar ut kan väl inte vara olösligt
Boulebana finns vid gamla stationen, ser ingen anledning att göra en till! Kul att önskemål om spel tillgodoses!
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Jag vill verkligen inte att muren rivs, den är så vacker i alla årstider med dekorationerna. Använd den i utsmyckningen av parken istället.
Låt muren stå kvar. Tror inte på schackbräde.
Muren får ej rivas!!!! Rör inte muren �
Tycker att vi kan få behålla vår fina mur. Den har stått där länge och få kan vara kvar.
Tror tyvärr inte det finns så många schackspelare i Åker.
Ett schackbräde tror jag ej kommer att nyttjas. Ska det finnas någon form av spel i parken tror jag en boulebana eller något annat spel är bättre.
Muren måste vara kvar. Obegripligt att ta bort den ! En stor symbolik måste finnas kvar där allt modernt inte behöver ersättas.
Läs i 50 talets vision om ett samhälles uppbyggnad ( tänkvärt även idag) Torg/ Folkets hus/ butiker. Lika viktigt att ställa krav på närliggande
fastighetsägare om ordning och reda för att torget ska få sin ” elegans”.
Muren bör inte rivas eftersom den med sin böljande form ger karaktär på torget! Mycket fint när den smyckas ut med säsongblommor eller
prydnader!
Ett stort schackbräde tror jag inte kommer att användas i någon större utsträckning. Utöver det måste man ju ta bort den nuvarande vackra
kalkstensmuren med blommande växter - i alla fall delvis med hänsyn till station 6. Om man partiellt flyttar muren kan den till viss del bevaras;
kanske på annan plats i parken som antyds i beskrivningen av denna station.
Jag tycker Muren kan vara kvar det är fint med blommorna där och kan bli fint med belysningen sedan också!
Om gatan mellan parken/ torget och FH tas bort så finns det ju plats både för schackbräde och annat spel, Det finns en boulebana vid
stationshuset som tydligen redan används , varför ha två?? eller är det kö vid dden redan befintliga?
Jag tror att detta kommer att vara kul i Max 1 månad.
Nu skämtar ni väl!! Har ni ingen kultkänsla kvar för Åker? Ni har redan taget ett kulturarv för oss=fontänen. Ni KAN INTE TA muren också. Ska det
vara ngt soel så får ni lägga det var som helst men INTE där. MUREN SKA BEVARAS!
Bra idé med olika spel och att återanvända dom fina stenarna i muren
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8. Här kan du lämna dina synpunkter inom området Boulebana och dricksvatten.
Ok
Kul för dom som tycker boule är roligt .
Kul med boulebana! Kommer locka fler besökare till parken.
Perfekt då det finns många med det intresset!
Spännande.
Varför en boulebana när det finns en nere vid Perrongen som ligger 100 m där ifrån. Det blir ju en konkurrens med lokala företag i Åker.
Boule banan nere vid Perrongen är ju avgifts fri och kan användas av alla. Förstår inte tankesättet från kommunens sida.
Skrev min feed-back i tidigare ruta. Se stora spel område.
Roligt med annorlunda aktiviteter för stora och små
Kanon! Bara ni fixar tex en karusell för barnen!!
Boulbanan är helt onödig. Finns 2 banor på andra sidan vägen 100m bort som jag har hört att många är nöjda med och det finns inget behov av en
till! Satsa mer på barnen o gör en lekplats, kommer bli mycket populärt för det behövs verkligen.
Bra med vatten. Kanske även en cykelpump vore nåt?
Utmärkt!
bra!!!
Perfekt för de äldre
Toppen!
Knyt gärna samman med Sörmlandsleden på något sätt.
Låt muren vara kvar!
Finns boulebana vid Perrongen. Lyssna med PRO vad de anser.
Alla so spelar boulebana kommer bli glada.
Bra förslag med vätske möjlighet. Boulebanan eller dens spelare kanske skulle behöva skugga ibland på något sätt.
Inte något vi kommer ha nytta av, men förstår att det kommer uppskattas av många äldre i byn! Kul med annorlunda staket som inte är som alla
andra! Och en häck runt parken ska bli fint istället för de fula kedjorna som hänger idag
Bra med spelmöjliheter. Inbjuder till en mötesplats för alla
Det finns redan 2 fria boulebanor nära vid perrongen så det känns som kaka på kaka, minigolf?
Dumt finns redan gör rullskridskor ställe istället
Finns redan varför en till!
Boulebana finns redan i Åker. Önskar att pengarna las på att
1. antingen rusta iordning längs ån och göra en promenadväg där.
eller
2. Ordna ett frisbeegolf område i Åker, liknande det i Mariefred.
Bra
Det finns redan en boulebana på perrongen så det känns lite som slöseri med resurser.
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Finns redan!
Boulebana tänka om kan inte konkurrera med näringsidkaren Perrongen som har en och används flitigt. Hitta på något annat spel som kan få
plats. Gillar fontänen. Tveksam till att ta bort muren, behöver nåt som skyddar mot vägen där det emellanåt är mycket tung trafik, i säsong
husbilar, husvagnar i ekipage som ska ut till Åkersskogarna
Bra!
Flytta även denna en bit för att bevara muren, de sittplatser som finns vid muren nu är utmärkta oavsett vad som händer i resten av parken
Toppen med boulebana den är vi många som kommer använda
Boulebana finns nere vid Perrongen. Vill man ha en även här får den trängas in t.ex. till vänster om nuvarande ingång. Muren skall inte röras!
Muren och bänkarna fungerar i alla väder och alltid utan allt för omfattande skötsel men boulebanan men vem skall sköta den? Finns en lösning
har jag dock inget emot boulebana.
Bra!
Boulebanan bör man tänka ett varv till om, finns ju en vid Perrongen..
Måste kunna byggas utan att göra åverkan på muren.
Boulebana, kommer säkert att uppskattas och användas, men muren borde ändå kunna rymmas och bevaras!
Boulebana finns vid perrongen.
Bra
För det första så tycker jag att palissaden borde byggas mot vägen i stället för mot parken. Parken bjudeer säker på trevligare utsikt än Bruksvägen
och den anskrämliga macken. Boule spelas ju mestadels av äldre personer så det borde finnas sittmöjligheter intill banan, t.ex vid palisaden om
den hamnar mot Bruksvägen. Dessutom borde det finnas ett bord av något slag för att ha ett underlag när man skall skriva protokoll.
Återigen, ta inte bort muren! Dubbla boulebanor vill vi gärna ha.
OK men behöver när beskådas och alternativ värderas.
Finns ju redan en boule-bana vid Perrongen!!!! Vi behöver väl inte två!?
Var ska kanonfontänen stå?
Härligt med en gratis boulebanan! Kommer blir bra för de äldre
Bra att det blir en bana för alla som vill spela och att det inte kostar nåhot
Boulebana blir bra för det är ju många som tycker det är kul.
alternativ till boulebanan bör tas fram
Mycket bra!
Också ett bra flrslag
Det finns väl en boulebana vid perongen
bra
Se svar på föregående fråga.
Kanonbra
Finns en boulebana redan , dricksvatten blir fint.
Boulebana finns hitta på nåt annat som finns förslag på
Som sagt muren bör vara kvar. Boule banor finns 50m bort. Synd om muren behöver offras för en boule bana.
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Jättebra med boulebanan men inte som ersättning för muren utan som en komplettering. Lägg inte spelbanorna ut mot Bruksvägen ( där mesta
trafiken finns)
Bra att det går att utöva aktiviteter på torget. Folk i rörelse är viktigt för platsen!
Låter bra
Palissaden kan väl byggas vid lekplatsen så föräldrarna kan kännas sig lite trygga att barnen inte bara springer rakt ut från parken/ torget.
Det tog ett tag innan jag såg dricksvattnet. Ska det komma i enna form. Hoppas vi kommer ur Covid 19 så vi alla kan samlas vid vattenhålet!
Det är trevligt med en Boulebana i parken så man kan ta en fika samtidigt. Vill ändå ha kvar muren. Kanske man kan placera boulbanan där
woodland är.
Men ni måste skämta! Uppför en skog i Västerviken istället de har längre till skogen än vad vi har!!
Ni kastar pengar i sjön igen. Ni har ju nyligen tagit bort Boulbanan på torget och sått igen med gräs, där ni sedan lade en hög med bark! Det finns
en boulbana vid stationen som används av de som spekar.
Bra idéer mycket bra med dricksvatten
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9. Har du övriga synpunkter eller är det något annat du vill förmedla till kommunen - skriv det här.
Kul med ny och modern park.
Vilket jättefin park det kommer bli! Ser fram emot det!
Jag vet att Jören 1 ligger för Bygglov (gamla macken Åker) och där det är viktigt att se på vår Brukshistorik där en ny byggnad skulle ytterligare
försköna Torget. Dagens skrotupplag är förhoppningsvis historik inom snar framtid. Jag undrar om något liknande skulle godkännas på allmän
plats i Mariefred eller i Strängnäs under en så pass lång tidsperiod. Gamla 'korvkiosken 1:477' ligger i en ägardispyt och det ser otroligt tråkigt och
sönderslaget ut. Jag vet inte om en anmälan till 'ägare' kan förbättra - men jag har visat intresse att investera och bygga om sedan 4 år tillbaka. I
och med dispyten en svår tvist där det inte är enkelt som gemene man att komma framåt - kanske kommunen har mer kraft då det drar ned
njutningen och tillvaron i området. En stor investering har lagts för att återetablera den gamla stationen anno 1895 till sin forna arkitektur och
färg (samarbete med Länsstyrelsen, Sörmlands museum och information från Bruksarkivet) för att försköna och bevara Åker, helt
privatfinansierat. Med den nuvarande investering jag planerar för 'Nya Stationen' och ett vandrarhem (ligger ansökan bygglov - Gamla Stationen)
vill jag självfallet se en uppsnyggning av hela området. I nuläge tillåter jag på min privata mark genomfartstrafik, promenader, parkering och full
aktivitet vid stationerna i Åker - och har bett om jag kan få hjälp med en uppgradering av belysningsanordningar som är lite mer i harmoni med
nutiden. Jag står för kostnaderna för att belysa området, samt ingen som helst parkeringskostnad tas ut från turismen eller andra besökare som
ställer sina bilar här. Sedan placering av fritidsgård har jag anmält och sanerat graffitti och klotter, skador och sönderslaget glas, drogförsäljning men fortskrider med att hålla marken öppen för allmänheten. Jag vet kommunen hjälper till på andra privata marker i andra delar av kommunen
med kostnader för att nyttja marken som parkering och/eller byggd belysning. Jag har även föreslagit i min ansökan 4 husbilsuppställningar och
undersöker möjligheterna för en dump-station och vattenpåfyllning/el laddning så vi slipper att husbilarna tömmer i skogarna. Med hundar
hemma hos mig är det mindre trevligt efter en promenad i Åkersskogarna. Självfallet är samarbete och stöttande av lokala företagarinvesteringar
tillsammans med kommunen välkommet då framtiden och förbättring för Åker är visionen.
Karusell för barnen!!!
Den vi har i åker är rutten!!
Nån sorts lekplats för barnen vore toppen. Kanske likt den vid strandrestaurangen i Mariefred med studsmatta och nåt att klättra på eller så.
Det här kommer bli ett härligt lyft för området kring mötesplatsen. Bra jobbat! //Sonny
gör det användarvänligt så att man uppmuntras att komma. en plats för att ställa en glasförsäljare på sommaren vore trevligt.
eller foodtruck året om.
gör en större fontän
Kul och bra idéer
Tycker ni har kommit fram till bra idéer!
Jättekul att det satsas på denna plats! Det skapar en yta människor förhoppningsvis vill vara på tillsammans. Ser gärna planerade aktiviter här
också tillsammans med föreningar, skola och andra intresserade. Bra!
Tänk på det kulturhistoriska värdet! Muren och stenpollare runt parken är mycket gamla.
Varför woodland? Passar inte alls.
Anlägg en grillplats istället, för fritidsgården och vid event i parken.
Bra om det är möjligt att ta bort gatan mellan FH och parken.
Jag tycker att en grill när man kan grilla skulle passa bra.
Hoppas på ett ställe där många stannar till i sällskap av varandra.
Grillplats vore uppskattat, särskilt om man bor utan egen tomt och därmed är hänvisad till allmänna ytor.
Riktigt kul att ni satsar på vår lilla by och att det kommer finnas ett mysigt häng, det saknas idag!
Behåll de vackra pilträden vad ni än gör.
Så glad att man väljer att iordningställa parken
Lite dåligt med framförhållning på denna medborgarenkät. Inte ok att en dag innan annonsera om den.
Lite tight tidsfrist med å svara å jävligt dåligt att inte få ut med information tidigare om att vi har möjlighet att påverka.
Tack, för att ni vill rusta upp Åker. Allt som sker är bra för byn.
Ser väldigt fint ut.
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Det var väldigt kort med tid innan infoträff och information gick ut. Dåligt hanterat av kommun. Och om arbetet ska börja efter påsk och sista
svarsdag är 31/3 dan innan skärtorsdagen undrar man vem på kommun som jobbar under påsken med att ta in människors åsikter? Det känns
som att saker redan beslutats och vår möjlighet till påverkan nonchaleras återigen.
Sämsta framförhållning jag varit med om!
Har tittat på plats och läst information överlag nöjd och positivt till förslaget. Enda invändningen är boulebanan (konkurrens med fri
företagsamhet) och muren. Det är så vackert med alla säsongsplanteringar så tas den bort behöver den ersättas med något annat som
avskärmning mellan väg och park.
Det vore trevligt om något gammalt kan bevaras, typ den trevliga muren.
Roligt att Åker får ett rejält lyft, inte en dag för tidig!!!
Bra initiativ och all heder åt er som jobbat fram detta. Fontän av kanon är toppen och kan muren få vara kvar blir allt kanon!
Den befintliga muren skapar ett rum utan att hindra synfältet. Jag tycker det är viktigt att det som ersätter muren också skapar en rumskänsla, på
samma sätt.
Tänk på de allra minsta också, gungor eller något enkelt lekredskap.
Kul att man gör något bra i Åker. I övrigt tycker jag att maN
Jag tycker som gammal Åkersbo att stenmuren skall vara kvar, den har varit på torget så länge jag minns och är ett signum för torget.
Blev glatt överraskad idag när jag gick runt och läste info- skyltarna. Uppskattas att man gör en sådan satsning i Åker! Enda synpunkten emot är
att man inte sett värdet i att låta muren vara kvar.
Fint att det finns initsativ att göra förbättringar i vår sköna by.
Tack
Jag har inget minne av att rivningen av muren kom upp i något sammanhang i samband med medborgardialogen.
Upplever dessa förslag som positiva för förändring av torget.
Totalt sett glädjande med nya kreativa förslag till miljöförbättringar inom torget och närmiljön. Dock anser jag att det är lika viktigt
att lyfta "kanon kullen". Dessutom måste området kring "gamla macken" rensas från diverse fordon och skräp. Det första turist besökare
från Strängnäs + övriga ser, är ett antal skrotbilar!! Det är" skämigt". Bilverkstaden kommer sannolikt stängas inom kort. Trädkullen skall
omvandlas till en riktig park med sittgrupper, stor central områdes karta inkl. gamla bruksområdet med bruksmuseum och arkiv.
"Vi ÅKERS invånare sitter på en helt unik kulturskatt som måste bevaras till varje pris.
Björn Lyckström med 40 års boende och 28 år anställning på styckebruket mobil 0705632140
Var ska kanonfontänen placeras?
En stor eloge till de som driver detta projekt!
Bra att ni tar bort den där muren
Kul att höra att det äntligen blir lite nytänk istället för att bara tassa påi gamla fotspår. Verkligen på tiden tycker jag.
Bra förslag i det stora hela och att det görs nåt av parken
Allt är bra förslag men det största problemet är nog att få åkersborna att komma fram ur sina hål och ha roligt istället för att bara sitta hemma
och klaga över att inget görs. Verkligen kul med lite nytänk.
Torget är viktigt för oss i Åker och jag tycker planteringen på Muren alltid är jättefin men som sagt vi saknar vår fontän!
Kom ihåg att sätta upp soptunnor, minskar risken för nedskräpning. Finns vackra idag.
Vore fint med sittmöbler nära vårt kafé
Allt ser bra ut. Det som jag inte gillar är att man tar bort muren och stolparna med kedjorna. Ni pratar om tid som går åt att sköta blommorna i
muren, istället för en rad med buskar som ska ersätta stolparna med kedjor, plantera dom i muren. Det finns säkert buskar som inte blir så höga.
RÖR INTE MUREN !!!!!
Tycker även att stenarna som omger torget kan få vara kvar. Man behöver inte göra om allt. Behåll det som är bra. Förvärva den föredetta
korvkiosken och riv eländet. Skulle bli ett lyft för torget.
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Det måste finnas en tydlig avgränsning mellan parken o Bruksvägen. En snygg mur som finns idag med träden som också finns idag ger en trevlig
helhetsbild o inramning av parken. När nu kommunen satsar på att göra en fin park måste man också se till att området runt omkring blir snyggt.
Kiosken måste rivas, likaså den gamla macken. I skogsdungen bakom kiosken skulle det kunna anläggas en grillplats med tillhörande bord o
bänkar.
Vid Lundbyvägen finns en fin lekplats. En gillplats skulle kunna anläggas på den stora gräsyta som finns bredvid lekplatsen.
Förslag som ligger sedan tidigare. Fullfölj cykelbanan på gamla järnvägen mot E tuna/ Bort med järnvägen efter Forssavägen och snygga till
banvallen ( vet att det är olika ägare efter spåret, går om man vill !) Kom igång med bostadsbyggande vid bl.a Riagården ( efter många års
funderande) av vanliga lägenheter.
Ett förslag som jag funderat länge på och som kan vara en idé, med tanke på det ökade friluftsintresset kring Åkers bergslag.
Anlägg en grillplats omgärdad av stockar i den sk zigenarbacken. Där skulle det kunna sättas upp skyltar med information och kartor om
Sörmlandsleden, som har starten av en etapp nedanför backen, övriga vandringsleder och lämpliga cykelvägar i området.
Ytterligare några tankar:
Kan kommunen ta över skötsel av Ulvaspåret, eftersom det inte längre sköts av ”bruket”?
En bra cykelled, ridväg, vandringsväg skulle vara längs de gamla järnvägsspåret mot Eskilstuna. Röjning och asfalt behövs.
Lyft fram Åker som kommunens(Sörmlands) bästa friluftscentrum. Det lockar säkert turister men även folk som vill flytta hit.
Åker kan ju lyftas fram som kommunens friluftscentrum!
Jag saknar en grillplats med bord/bänkar som mycket väl skulle kunna anläggas på den gräsyta som finns vid kiosken. Kiosken som inte varit i drift
på länge borde rivas för det är tveksamt om det blir någon verksamhet där i framtiden. Hoppas även att man kommer till skott med byggande på
området för den nedlagda bensinmacken så att ytan som idag använd som ett anskrämligt skrotupplag försvinner.
För övrigt saknas grillplatser på flera ställen i Åker med omliggande områden.
Fanns det bilder på liten lekpark för barn? jag kanske missade den men det är ju fint om det blir
Sen vill jag säga att det är härligt att det händer detta och att det blir något bra och fint av parken/ torget
Jag skriver parken/torget för jag vet inte vad det ska kallas
Trevlig Påsk
Om man sätter en häck runt parken tycker jag att det ska vara en låg häck. Om man väljer att ha kvar stenpollarna tycker jag att man målar kedjan
svart så att det matchar kanonen i fontänen. Jag har uppskattat de fina arrangemangen som gjorts på muren som tex. Marschaller till Lucia,
påskpynt och annat fint.
Detta blir en park för ungdomar, vuxna och pensionärer UTAN barn. För någon lek för barnen är inte tänkt, och i åker bor det massor med
barnfamiljer. Vore bra med någon aktivitet för barnen, en gunga, sandlåda eller en lekstuga? Kanske en liten laburint med vattenlek?
Det är alldeles för kort varsel för allmänheten att få disskutera frågan om TORGET och hinna komma in med synpunkter. Det kanske finns en
mening med det?!
Hur når ni ut till folk som inte har facebook. Ett sätt att nå alla Åkersbor, i frågor som rör oss, är att ge samhällsinformation.
Plantera lite träd och buskar och sätt upp något som stänger in barnen vid lekparken vid hyreshusen istället för att göra TORGET till en skog.
Totalt mycket positiv till förslagen
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