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Dialog inför grönplan - tillgänglighet 
Den 26 maj bjöd staden in Tillgänglighetsgruppen för en workshop med fokus på stadens 
grönområden. De deltagande utgjordes av tre personer från Tillgänglighetsgruppen samt 
ytterligare en engagerad person tillsammans med sin assistent, totalt fem personer. Ytterligare 
en av medlemmarna i Tillgänglighetsgruppen hade sammanställt sina kommentarer i ett mail 
vilket lästes upp under workshopen. Från stadens organisation deltog, förutom Terese Flöjt 
och Johanna Hagström som höll i workshopen, även stadsträdgårdsmästare Anne Nordblom. 

Efter en kort introduktion till arbetet med grönplanen, det tidigare dialogarbetet och 
workshopens upplägg delades de deltagande in i par och fick sedan tillsammans diskutera 
stadens grönområden. Paren fick tillsammans ange 3 gröna favoritplatser eller platser man 
tycker att fungerar bra och därefter 3 platser som inte fungerar så bra. Efter pardiskussionerna 
fick paren presentera platserna de tillsammans kommit fram till för resten av gruppen. Efter 
detta följde en kort diskussion om vad som kännetecknar en bra grön plats. 

Favoritplatser som angavs: 

Många platser i Mariehamn nämndes under uppräkningen av bra platser. De platser som 
nämndes av flera grupper var Lilla holmen, Nabbens våtmark och Esplanaden. Vid 
uppräkningen av de bra platserna kommenterade deltagarna vad som gjorde platsen till en 
favoritplats men även vissa förbättringsförslag kom upp. Aspekter som ofta kom upp under 
övningen var dels att det är viktigt att gångvägarna har ett bra, jämt underlag, hårt packat grus 
innehållande 0-fraktion är ett markmaterial som deltagarna tycker att fungerar bra. Utöver 
detta fick flera av favoritplatserna kommentaren att de skulle vara ännu bättre om där fanns 
fler bänkar och sopkorgar. I uppräkningen nedan markeras de positiva aspekterna med + och 
de negativa aspekterna med -. 

Lilla holmen + Tullarns äng 

-behövs fler bänkar och sopkorgar

+bra underlag på gångvägarna

+fin plats

-svårt att ta sig in i fågelhuset med rullstol

-svåröppnad grind

Klintskogen 

+/-utveckla lekparken – äventyrslekpark 

-behövs fler bänkar och sopkorgar

+bra underlag på stigarna

-mer belysning behövs
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Västra strandpromenaden  

+/-Vacker utsikt men halt underlag och brett mellan brädorna.  

-Trapporna är svåra att gå i 

Östra strandpromenaden 

 -Problem med gruset, det fastnar i rullstolens främre hjul 

Nabbens våtmark (behövs fler sopkorgar) 

 -Spången smal (spången vid Södra Lillängen är bättre) 

Tusenskönan 

Esplanaden 

 +Bra underlag på gångvägarna.  

+/-Trädkronorna gör det mörkt (vissa ser det som positivt, andra som negativt)  

-Mycket hundbajs i det höga gräset 

Pingstkyrkans genväg   

+/-Knögglig men praktisk 

Badhusparken 

Gullåsens grönområde 

 -Fler bänkar behövs 

Utegymmet vid WHA 

Backeberg 

GE trädgården (trädgården är ej öppen för allmänheten) 

Platser som bör utvecklas: 

Under diskussionen om vilka platser i Mariehamn som skulle behöva utvecklas angavs både 
förbättringsförslag för specifika platser samt mer generella förbättringsförslag som gäller hela 
staden. Flera av förbättringsförslagen handlade om dålig framkomlighet för rullstol eller 
rullator samt behov av fler sittmöjligheter, både längs med stråk och på specifika platser. 

Espholm 

 Svårt att ta sig fram med rullstol, handikapparkering borde vara närmare grillen 

Torggatan 

 Smågatstenen gör det svårt att ta sig fram med rullstol 

Vägen till begravningsplatsen (Strandgatan)  

Behövs fler bänkar 
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Stadshusbacken 

 Svag, låg belysning 

Badhusparken 

 Lite tråkig, café uppe i vattentornet skulle vara positivt för platsen 

Nabbens badstrand 

 Bänkbrist 

Gnisten 

 Säkerhetsfrågan i pulkabacken 

Trappor och avsatser behöver kontrastfärger 

Mycket hundbajs i staden (förbättringsförslag: fler latriner, klippa gräset oftare, hundbajspåsar 
vid latrinerna) 

Träd vid väg bör hållas undanklippta 

Badramp skulle behövas (t ex på Lilla holmen) 

Olika lekplatser (en som är extra tillgänglighetsanpassad) 

Vad kännetecknar en bra plats? 

Avslutningsvis fördes en kort diskussion om vad som kännetecknar en bra grön plats. 
Deltagarna fick räkna upp aspekter som de kopplade samman med en bra utomhusmiljö. 

Utsikt 

Havet 

Solen 

Toaletter 

Sittplatser 

Sopkorgar 

Grönska (frodigt, året runt) 

Bra markunderlag 

Omskött grönska, klippt gräs för aktivitetsytor 

Plogning och sandning viktigt för framkomlighet under vinterhalvåret 

Nära bostaden 

Lekplats 

Djur 

Något lärande 
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Trevligt med buskar och blommor som doftar 

Övriga kommentarer 

Vad säger lagstiftningen om motordrivna rullstolar på gångvägar och i skogsmiljö? Vissa 
behöver motordrivna rullstolar för att kunna nyttja grönområdena. Kan staden göra ett 
undantag från förbudet för motorfordon att köra på parkernas gångvägar för motordrivna 
rullstolar? 

Toaletter i staden, var finns allmänna toaletter? Handicampen har tidigare diskuterat att det 
vore bra om man tog fram ett så kallat ”Toapass” som anger var det finns toaletter i staden 
som man får använda kostnadsfritt. 

Tillgänglighetsgruppens komplettering 

Eftersom det var relativt många personer från Tillgänglighetsgruppen som inte hade möjlighet 
att närvara på workshopen har man nu fått två veckor på sig att komplettera informationen 
som kom fram under workshopen. Tillgänglighetsgruppen har till och med vecka 23 på sig att 
delge Johanna och Terese sina kompletteringar. 
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