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WEBBENKÄT

DatePosted Alternativ Hemkommun Synpunkter

08.10.2014 06:11 Alt-1 Mariehamn I samband med planeringen måste ni fundera ut detta med parkeringar 

minst 2 bilplatser per lägenhet i anslutning till husen, jag ser inte det på 

bilderna INTE några friköp utan riktiga parkeringar som hör till 

lägenheterna. Även var skall människor parkera över dagen när de 

jobbar, de som idag parkerar på platsen?? Bilarna blir inte färre så är 

det. Vart skall skateparken-glöm ej ungdomarna ! Vi måste göra allt för 

att få ut dem bort från Datorerna hur ser Åland annars ut i framtiden. 

Var skall framtida cirkusar, tivolin andra stora "happenings" arrangeras? 

Man måste tänka och planera in detta också. Husena kunde också få lite 

"sjötema" och inte bara vita lådor. Vi bygger ju bort den maritima 

staden.

08.10.2014 14:31 Alt-1 Mariehamn Jag hoppas och är endast för detta förslag om minst 2 av husen är 

HYRESBOSTÄDER så att även de som inte är höginkomsttagare har råd 

att bo i detta område då det redan finns tillräckligt med sådana 

bostäder.

08.10.2014 16:30 Mariehamn Varför så väldigt lika hus, får en förortskänsla när de är så många ... En 

enkel lösning är att ta alt 2 i söder o alt 1 i norr. Kanske något punkthus 5-

6 våningar.
08.10.2014 21:02 Alt-1 Mariehamn Av två mindre bra alternativ gillar jag alt 1 bäst då det ger en betydligt 

gemytligare småstadskänsla med huskroppar som smälter bättre in i 

omgivningen än alt 2 som ger en totalt opersonlig känsla med höga 

kantiga huskroppar, precis som LR-Arken-Alandica. Som tur är bryts den 

linjen redan av ett trevligt bibliotek, och då borde det inte påbörjas en 

ny sträcka med låd-atmosfär efter det igen. Dock tycker jag att båda 

alternativen, men speciellt alt 2, ger en känsla av 60-tals förort till 

Stockholm, om än med lägre byggnader, samtidigt som detta märkliga 

trädäck ger en futuristisk känsla som inte hör hemma i SMÅSTADEN 

Mariehamn. Sedan ställer jag mig också frågan om det verkligen behövs 

butiks- och kontorslokaler i byggnaderna då vi redan nu har ett mer eller 

mindre folktomt centrum som eventuellt blir ännu tommare om det 

byggs butikslokaler i området... fast det är förmodligen de lokalerna som 

kommer att stå tomma. Försök istället se till att det finns så många 

heldags parkeringsplatser som möjligt under fastigheterna, och se till att 

det byggs t.ex en linbana därifrån in till centrum så kanske önskan om 

ett bilfritt centrum kan gå i uppfyllelse på samma gång.

08.10.2014 22:12 Mariehamn Jag vill Inte se något av alltenativen förverkligas jag anser att 

Rönnbergstorg inte platsar alls i Mariehamn nej lägg ner och satsa 

pengar på snöplogning och annat som vi så väll behöver i Mariehamn 

tack för ordet

09.10.2014 08:04 Alt-1 Mariehamn

09.10.2014 16:36 Alt-1 Mariehamn Jag röstar på alternativ 1 för att jag ogillar starkt alternativ 2 som 

beskrivits som en fortsättning på de offentliga miljöerna längs med östra 

utfarten. Rent generellt ser jag att det blir väldigt generiskt och tråkigt 

med 5 husgrupper som är likadana varandra. Jag hoppas man gör det lite 

mer intressant senare, åtminstone med trädgårdsplanering och 

färgsättning men ser gärna mer djärva skillnader än så.  



09.10.2014 19:41 Alt-1 Mariehamn Jag tycker INTE om alternativ 2 eller liknande som anspelar på 

"lådarkitektur". Arkitektur är för viktigt till att man skall låta det fulaste, 

mest fyrkantiga, fantasilösa sätta mall för hur vår stad skall upplevas. 

Anspela hellre på de äldre byggnader som finns i staden, också 

färgmässigt, t.ex. röda tak istället för tråkiga svarta tak. Raden med hus 

ovanför har röda tak, varför inte anpassa till dessa. Att hela östra 

utfarten skall kantas av "lådbyggen" skapar ett tråkigt uttryck. Skapa 

hellre en spännande stad med anspelningar på den äldre och mysigare 

arkitekturen, gärna med träfasader eller med anspelningar på hus som 

Indigo-huset. S.k. "modernt" verkar man luta sig mot av kostnadsskäl och 

pga av att "så gör man i dag" (läs: planerarna, byggarna), men med alla 

tekniker som finns i dag borde man kunna välja, och då välja något som 

medborgarna tycker om, dvs får rösta om. Det betyder i så fall att det 

behövs flera alternativ än två alternativ som liknar på varandra, inte 

minst i formspråk och materialval. Det som jag inte tycker om i alternativ 

1 är dock pelarna på grundplan mot öster. Inte snyggt!

09.10.2014 20:07 Alt-2 Mariehamn Alternativ 1 har gjorts för fult med pelarna på bottenplanet mot öster, 

dessutom sägs det tydligt att utsikten för beboerna är bättre med alt. 2. 

Är det för att bereda för alt.2? som dessutom sägs anspela på 

självstyrelsegården och kulturhuset, två fyrkantiga kolosser. Varför inte 

försöka skapa en mysigare stad genom mysigare arkitektur än dessa 

fyrkanter? I demokratins namn så borde det finnas flera förslag att välja 

mellan! Det sägs ju att de "liknar på varandra". Vad hände med 

"trähusstaden Mariehamn"? Skall den ersättas av "funkisstaden 

Mariehamn"? eller "Brutalismens stad Mariehamn"? Mera småstads-

mysightesfaktor genom nyskapande arkitektur.

09.10.2014 21:26 Alt-1 Mariehamn

10.10.2014 15:43 Alt-2 Mariehamn

11.10.2014 23:06 Alt-1 Mariehamn

13.10.2014 15:52 Alt-1 Mariehamn OM det absolut måste förstöras allt som kan vara som en allmän plats 

antagligen om parkering eller ungdomarnas skatepark eller liknande så 

är det alt 1 som gäller för min del....blir inte mera levande centrum med 

mera bostäder.......Gör hellre en levande stad finns tips som kan 

användas, och säkert mera turist-lockande ....bygg helst inte så många 

hus som det finns på bilden och tänk på de som bor bakom ....de satsade 

säkert pengar för sjöutsikt när det begav sig.....

13.10.2014 17:47 Alt-1 Mariehamn

14.10.2014 18:28 Alt-1 Mariehamn Våga satsa stort, på er hemsida kallar ni Mariehamn för ett "metropol", 

isf. måste det börjas bygga också på höjden! Sluta med dessa 

bakåtsträvande tänkande och grubblande som har förekommit förut, 

och gammalmodiga idéer om att "kyrkspiran" skall vara högsta punkten. 

Det är bra att invånarna får vara med och tycka till, men man kan inte 

vänta allt för länge med saker och ting för det (om man vill att något 

skall hända). Bra initiativ med information via nätet och youtube, kan 

även vara en god tanke för att få folk att flytta till Mariehamn från t.ex 

Finland och Sverige i framtiden!         

15.10.2014 08:16 Alt-1 Mariehamn

15.10.2014 09:59 Alt-2 Mariehamn

15.10.2014 13:22 Alt-1 Mariehamn Jättebra att ta tillvara Rönnbergs torg. Förhoppningsvis ett led i att även 

snygga upp strandpromenaden öster om Östra utfarten som kunde få 

ännu mer parkkänsla över de många fina gräsmattorna och 

strövområdena kring Sjökvarteret!



15.10.2014 21:05 Alt-2 Mariehamn Tack och lov har ni äntligen öppnat ögonen.Helt klart skall en hyrande 

person få bo centralt- inte behöva bil och framför allt inte vara rik för att 

bo centralt !Även fattigare pers.tex..pens.sjukskötersa vill bo nära 

kulturen-på promenadavstånd från händelsernas centrum,hamnen mm. 

Alternativ 2för att marken är sank ju närmare stranden man kommer - 

och i en stad i finland fick man jämna dessa hus med marken efter ca.20 

år ; som byggdes på avfallshögarna alltså- men så blir det antagligen inte 

i M:hamn eller hur ?.Här är pålningen vanlig inne i stan tom.         

20.10.2014 11:02 Alt-2 Åland Hej Jag tycker att det saknas tydlig information om vart de bilar som idag 

står parkerade vid Shell ska ta vägen. Frågor och Svar indikerar något om 

de bilar som står på köpta platser men inget mer. Om det är tänkt att de 

boendes bilar, tillsammans med alla pendlare, ska trängas på 

Servicegatan så tycker jag det saknas en konsekvensanalys av detta. 

/Fredrik
22.10.2014 07:05 Alt-2 Mariehamn Ger mest bostäder

23.10.2014 21:56 Alt-2 Mariehamn

24.10.2014 16:32 Alt-1 Mariehamn

24.10.2014 19:04 Alt-2 Mariehamn

25.10.2014 16:53 Alt-2 Mariehamn

30.10.2014 11:42 Alt-2 Mariehamn

31.10.2014 08:23 Alt-1 Mariehamn Ser mycket bra ut

03.11.2014 15:06 Alt-1 Mariehamn Varför bygger man lägenheter med balkong mot norr?! och ej mot öster 

eller väster där solen/ljuset finns! Jag skulle aldrig i livet köpa en 

nybyggd DYR lägenhet med balkong mot norr.. I alt.1 är husen rent fula, 

fyrkantiga klossar. Men avståndet mellan de olika husen är bättre, man 

vill inte känna att man bor som inpackade sillar med insyn till nästa 

granne. Dock bra om det kommer fler mindre lägenheter till staden. 

Gångbron (i båda alternativen) mellan husen är löjlig och totalt onödig!       

03.11.2014 15:28 Alt-1 Mariehamn

03.11.2014 16:01 Alt-2 Mariehamn

03.11.2014 16:23 Alt-2 Mariehamn Gillar att husen är mer glest placerade och att det är större 

grönområden runtom. Att våningstalet höjs i detta alternativ är inget 

problem. Enda nackdelen är trädäcket som går tvärs igenom hela 

området som kan upplevas som en "mur" mellan servicegatan och Östra 

utfarten. Ett långt trädäck förfular park/grönområdet och bidrar till en 

massa mörka hörn/vrår tycker jag. Trevligt att husen är planerade med 

större lägenheter, även småbarnsfamiljer som inte vill ha hus har ett 

alternativ.
03.11.2014 17:12 Alt-2 Mariehamn

03.11.2014 17:19 Alt-2 Mariehamn Vart skall bilarna som nu fyller upp området framöver parkeras? Får man 

bygga bostäder så nära en bensinmack?

03.11.2014 18:06 Alt-2 Mariehamn Bra att det byggs lägenheter centralt. Alternativ 2 är bäst för att det ger 

fler smålägenheter.

03.11.2014 21:41 Alt-1 Mariehamn

03.11.2014 21:56 Alt-2 Mariehamn Börja sätt igång och bygg och utveckla staden! Låt inte vissa individer stå 

i vägen för hälsosam utveckling!

04.11.2014 06:58 Alt-1 Åland

04.11.2014 08:56 Alt-1 Åland Bra initiativ att man kan ladda ner och titta på det i Google Earth.

04.11.2014 09:58 Alt-1 Mariehamn Detta skulle bli ett lyft för Östra utfarten och Mariehamn. Om ni satsar 

på Medborgardialog ska ni också ta hänsyn till vad folket tycker annars 

är det ingen idé!!!

04.11.2014 14:28 Mariehamn Anser att man ej skall bygga på en soptipp. Därtill är marknivån för låg 

när vattennivån stiger.
04.11.2014 15:41 Alt-1 Mariehamn



04.11.2014 22:34 Alt-2 Mariehamn Tycker absolut att området ska bebyggas. Som det ser ut nu är enl min 

mening inget alternativ. Jag tycker att det förfular staden. jag tycker att 

det är en skamfläck. Staden skulle dessutom må bra av fler bostäder och 

att antalet mariehamnare ökar till antalet. Det behöver vår stadskärna 

för att den ska få liv och lämna nuvarande sovande läge.

05.11.2014 07:57 Alt-1 Mariehamn

05.11.2014 09:05 Mariehamn Området passar inte till bostadsområde endast affärer, parkering eller 

allra helst grönområde med plats för utomhusaktiviteter t.ex. cirkus, 

tivoli, skateboard. Marken är mycket förorenad, lerig, Det var inte länge 

sedan det var vatten där. Jag läste om undersökningar som gjorts vid 

utställningen på biblioteket och jag har hört mycket om detta område. 

Då vattnet stiger i Slemmern luktar det illa i hotell- o restaurangskolan, 

då deras rör ligger "fel". jag har jobbat och kursat där, Hotell Arkipelag 

har också problem med rören. Börjar det inte räcka med 

bostadsplanerande nu?? Skall vi bara sitta inne och glo ut på vatten i 

framtiden? Grönområden försvinner, gator, trottarer blir sämre, man 

snubblar på ojämna plattor och får punktering av alla gropar med cykeln. 

Satsa på Ålandsvägen i stället!!! mvh Catrine Edlund, som bott här sedan 

1961 men trivs inte mera. Det var bättre förr då rörde sig folk ute. Jag 

bor nu i ett 60-tals hus mitt i stan med en stor gräsmatta på gården 

(Norragatan 6), . Ni har missat åldersgrupperna. Min saknas 56-65 år

05.11.2014 10:32 Mariehamn Jag tycker inte att det skall bebyggas på området överhuvudtaget. Det 

kommer att förstöra om det blir hus där.

05.11.2014 10:46 Mariehamn Det måste väl vara den sämsta plattsen för ny byggen. det sista 

grönområdet i staden som är oplanerat.Gör det istället trevligt och 

snyggt för mariehamnarna och turisterna.

05.11.2014 17:13 Alt-2 Mariehamn

05.11.2014 18:27 Alt-2 Mariehamn Båda alternativen ser riktigt bra ut! 2an lite mer exotisk, vilket är 

lockande.

05.11.2014 20:16 Alt-2 Åland

06.11.2014 19:50 Alt-2 Mariehamn Av de två alternativ som presenteras i förlaget föredrar jag alternativ 2 

dels på grund av att det blir öppnare ytor mellan byggkropparna och 

lösningen med fler balkonger och större fönster, gör att själva huside´n 

ser mer trivsam ut och inte så institutionellt och stel funkis som i de gles-

fönstrade exemplen i alternativ 1 som jag upplever stänger ute både 

utsikten från kringliggande gator och även andra hyreshus. Träfasaden i 

alternativ 1 som är mycket känslig för vårt klimat och snabbt förfulas 

tilltalar mig heller inte.

06.11.2014 21:21 Alt-1 Mariehamn

06.11.2014 21:23 Alt-1 Mariehamn

07.11.2014 07:46 Alt-2 Mariehamn Gillar att det byggs nya bostäder nära centrum. Bra för miljön med 

gångavstånd till butiker och serviceställen som t ex Mariebad, bibliotek, 

kulturhuset etc. Tycker alternativ 2 är bättre, bl a tycker jag 

fasadutformningen ser intressantare ut med balkongerna, alternativ 1 

verkar ha trista väggytor.

10.11.2014 14:45 Alt-2 Mariehamn Jag tycker gott att man kunde bygga lite högre, och också kanske tänka 

på om man på något sätt kan stöda utvecklingen i Sjökvarteret med 

Saluhall och liknande.

10.11.2014 16:11 Alt-2 Mariehamn



10.11.2014 16:19 Alt-2 Mariehamn De planerade bostäderna kommer att öka trafiken på Servicegatan vilket 

stör nuvarande bostäden längs gatan. Föreslår att de nya bostäderna 

istället placeras mellan H&R skolan och badhuset eller på de obebyggda 

ängarna mellan badhuset och nabbens båtplatser. Nuvarande parkering 

på Rönnbergs torg överbyggs med gjuten platta och ovanpå plattan 

anläggs parker och gröna fritidsområden. På så sätt är parkeringarna 

kvar, men gömda. Trafiken i området ökar inte. Nya bostadsområdet är 

fortfarande mycket nära centrum.

13.11.2014 10:59 Alt-2 Mariehamn Rena rama vansinnet!

13.11.2014 17:46 Alt-2 Mariehamn Horribelt att betala 5,5 milj. Enbart för saneringen! Vem har råd att 

kunna köpa dessa lägenheter då säljaren slår ihop alla utgifter + vinst? 

Har staden 5,5 milj "över" - låt det gå till vård och omsorg. Det kommer 

vi  alla att behöva en dag - även politikerna ...

SUMMA  alla 58 25  för alt. 1

M + Å 27  för alt. 2

1         ?

5    inget av alternativen

SUMMA 54 23  för alt. 1

bosatta i Mariehamn 25  för alt. 2

1        ?

5     inget av alternativen

PAPPERSENKÄT

Alt-1 Mariehamn We need more appartments that aren`t very big and more affordable.
Alt-1 Mariehamn
Alt-1 Mariehamn
Alt-1 Mariehamn För alternativ 1. Lägre hus, ej platta tak. Får rum med fler boende (170 

st)!! Småstadsmässigt är alltid bäst i en småstad. Glöm inte 

grönområden!! Träd & lekplatser!!
Alt-1 Mariehamn
Alt-1 Mariehamn Både alt. 1 och 2 är ok. Det som väger över till alt. 1 fördel är bl.a. fler 

bostäder + gångbro. Tråkigt nog blir det inga bostäder för "vanligt" folk. 

Det blir lägenheter för välbesuttna.
Alt-1 Mariehamn
Alt-1 Mariehamn Husen trevligare i alt. 1. Bättre med lägre byggnader.
Alt-1 Mariehamn
Alt-1 Mariehamn
Alt-1 Mariehamn
Alt-1 Mariehamn Passar bättre in som strandnära bebyggelse.
Alt-1 Mariehamn
Alt-1 Mariehamn Gillar ej den gröna färgen på husen. Borde vara mer liknande färger som 

är i närheten. Ljusgula eller vita hus. Borde vara stora o höga fönster mot 

vattnet. Ej låga små fönster. Balkonger mot vattnet.

Alt-1 Mariehamn Har ingenting!
Alt-1 Mariehamn
Alt-1 Mariehamn Det är trevligt med utsikt men inte alltid så bekvämt att bo högt upp. Bor 

själv högt upp i lägenhet. Under sommaren för varmt, 30+ i lägenheten 

hela dagen. Man trivs inte alltför länge att vara högt ovan marken. Jag 

tror vi ska försöka bevara detta att inte bygga för högt. Höghusområden 

är aldrig populära att bo i, har aldrig varit. Därför i längden, 

framtidstänk, är alternativ 1 bäst

Alt-1 Mariehamn



Alt-1 Mariehamn
Alt-1 Mariehamn
Alt-1 Mariehamn
Alt-1 Mariehamn Med tanke på bostadsbristen bör alternativet med fler bostäder 

prioriteras. Alternativ 1 är dessutom mer estetiskt tilltalande.
Alt-1 Mariehamn Bäst ljusinsläpp.
Alt-1 Mariehamn Alternativ 1 är klart mest intressant och snyggast.
Alt-1 Mariehamn
Alt-1 Mariehamn
Alt-1 Mariehamn
Alt-1 Mariehamn
Alt-1 Mariehamn Alt.1 bäst i småstadsmiljö och hamnområde.
Alt-1 Mariehamn Alt 1 Lägre hus?   1. Helt fel plats för bostäder.  2. Då måste Ö.Utfarten 

bli stadsgata = 30 km/h. Men det skulle inte hjälpa, bilarna kör nu 50-60+ 

på stadsgator.  3. Enl. beräkningar stiger vattennivån t.o.m. 1m/30 år 

förutom, tillfälliga stormar.  4. Vad framkommer senare när det börjar 

byggas på en gammal soptipp?  5. Ännu mindre p-platser i en växande 

stad. VSB

Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn Trekantiga hus kommer göra Åland till en ful plats.
Alt-2 Mariehamn Trekantiga hus kommer göra Åland till en ful plats.
Alt-2 Mariehamn Överlag tycker jag att det är tråkiga alternativ. När man har chansen att 

utveckla den "skärgårdstypiska" befintliga atmosfären som finns i det 

området. Ett mer "Brudhäll-likt" bygge hade varit mer charmigt och gett 

mer karaktär till den "maritima profilen"!!
Alt-2 Mariehamn Skateparken får inte försvinna!
Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn Hellre högt och glest än lågt och tätt!
Alt-2 Mariehamn Väldigt fult med vita hus. Gör dom svagt gulaktiga åt puderhållet så 

smälter dom in bättre med övrig bebyggelse. Alt 1 är alldeles för 

plottrigt.

Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn
Alt-2 Mariehamn Är antalet planerade hus lämpligt för området? Parkering (även event.  

butiker, kontor)? Närheten till Sjöfartskvarteret?
Mariehamn Ingendera. Båda kyliga opersonliga. Inget berikar staden. Vi har talanger 

inom arkitektur. Låt sjökvarterets atmosfär växa in i staden!

Mariehamn Inget av dem! Bygg inte alls!
Mariehamn Inget. Det är sorgligt att se hur staden väljer att förstöra grönytor, vackra 

skogsområden och stadsbilden. Under ca 5 års tid har det skett en 

kontinuerlig försämring / förfulning av Mariehamn. Änglamarker, Svinö 

och annat planeras att skövlas. Tomter slås upp på märkliga platser och 

fula hus byggs. Detta är sorgligt. Euro betyder mer än naturskönhet och 

en vacker stadsbild.



Mariehamn Ingen skillnad men vart skall bilarna parkeras? Det kommer kanske att 

bo flera hundra i husen och de flesta familjer har 1-2 bilar!

Mariehamn Ta bort ett hus i vardera gruppering så ser det inte så "hopgyttrat" ut.

Alt-2
Alt-2 Alternativ 2 är att föredra. Mariehamn måste också få ha stadsdelar som 

är modernare, högre osv. varje tid ger sina avtryck. Det finns möjligheter 

för fler att få ett fint boende centralt!!
Alt-1 Jomala
Alt-1 Finström
Alt-1 Hammarland
Alt-1 Geta
Alt-2 Geta Blir väldigt upprörd om det blir alternativ 1.
Alt-2 Lemland Förstör inte miljön. Jag tror att de flesta kommer bli väldigt frustrerade 

när de ser "utbyggnaderna".
Alt-2 Finström

Lemland Hur löser man "parkeringsproblemet" för alla de som parkerar på 

platsen idag? Vi vet alla att vi som bor utanför Mariehamn inte kan helt 

och hållet (ibland inte ens delvis) använda oss av bussar, och vi behöäver 

därför nånstans att parkera. Utan oss stannar Mariehamn, så se till att 

det finns tillräckligt med parkeringsplatser nära centrum.

SUMMA  alla 70 34  för alt. 1

M + Å 30  för alt. 2

1       ?

2    ingen skillnad

3    inget av alternativen

SAMTLIGA ENKÄTER WEBB + PAPPER   Mariehamn + Åland

SUMMA     128       varav 59  för alt. 1

57  för alt. 2

2          ?

2    ingen skillnad

8    inget av alternativen


