RESULTAT FRÅN MEDBORGARDIALOG

Så tyckte ni
om Västra staden
Till dig som lämnat synpunkter och idéer
om Västra staden – och alla andra nyfikna.
Ni var många som ville vara med och prata
om Västra staden under våren 2018, både
IRL och digitalt: elever på Brinellgymnasiet,
SFI-elever, allmänheten och näringslivsrepresentanter. Totalt deltog 125 personer
på idémötena. 65 personer svarade på
enkäten. Här sammanfattar vi vad som
kommit fram vid idémöten och den digitala
dialogen. Vi vill samtidigt passa på att
tacka alla som har bidragit med sina tankar
och idéer. Stort tack!

Väster om resecentrum mitt i centrala Nässjö planeras för en helt ny stadsdel, Västra
staden. Hur ska det se ut, kännas, lukta och låta i Västra staden? Vad gör människorna
som är där? Vad är viktigast att tänka på i planeringen och hur skapar vi en stadsdel där
alla trivs? Det var några av frågorna som vi ställde på ett antal idémöten under våren
2018. Det har även gått att lämna in sina idéer och tankar digitalt via ett frågeformulär
på kommunens webbplats. Syftet var att få in underlag till visionen eller målbilden för
Västra staden. Visionen kommer att finnas i planprogrammet, det dokument som ska
styra hur Västra staden ska utvecklas.
Sammanfattning av tankar och idéer

Deltagarna på idémöten och i frågeformulär uttryckte sammanfattningsvis att Västra
staden ska kännetecknas av:
• Grönt och blått – en stadsdel som är både sjönära och naturnära. Där finns grönområden för olika typer av aktiviteter men även grönt i gatumiljön i form av träd,
planteringar och de boendes egna odlingar. Närheten till vattnet ska tas tillvara,
gärna i form av en strandpromenad.

•

Blandning – en blandning av bostadstyper, byggnader, människor och boendestandard. Det ska finnas bostäder som passar alla behov och plånböcker men blandningen ska även märkas i hur husen är utformade, till exempel en blandning av låga och
höga hus.

•

Mötesplatser, aktivitetsytor för umgänge och gemenskap – både för boende i
området och besökare. Västra staden ska vara intressant och välkomnande för alla,
det ska finnas anledning att besöka området även för de som inte bor där, till exempel för att promenera eller äta en bit mat vid strandkanten.

•

Tillgänglighet och närhet - koppling till andra delar av staden på båda sidor om
järnvägen och till stationen. För att Västra staden ska bli en naturlig del av Nässjö,
måste framför allt de som cyklar och går kunna ta sig över järnvägen på ett smidigt
sätt, exempelvis via en ny gång- och cykelbro. Det ska vara lika enkelt och smidigt
att ta sig till Almenäs, Åker och Målen som till stadskärnan och Nässjös övriga
stadsdelar. Närheten till allt är en av Nässjös stora fördelar och det är något som
också ska känneteckna Västra staden.

•

Gång- och cykelstråk som hänger ihop med mötesplatser – det ska vara enkelt
och smidigt att ta sig utan bil till mötesplatserna i Västra staden, både för de som
bor i området men även för besökare.

•

Modernt, spännande och nytt – arkitekturen i Västra staden ska vara nytänkande
men inte extrem. Det får gärna finnas olika typer av konst i området, till exempel
väggmålningar.

•

Rent och harmoniskt – det ska inte vara skräpigt utan rent och fint i Västra staden
och området ska upplevas harmoniskt.

•

Dofter av natur (blomdoft), kaffe och nybakat bröd - istället för bilavgaser doftar området från allt det gröna men också från kaféer och restauranger.

•

Tryggt och lugnt, varmt och välkomnande – alla ska känna sig hemma där och
oavsett tid på dygnet ska det kännas tryggt att vara i Västra staden.

•

Ljud från naturen (fågelkvitter) och från människor i en levande stad (sorl från
samtal, barnskratt med mera) – trafik- och järnvägsljud tar liten plats i området,
istället är det ljud från människor som umgås, leker och sportar som dominerar,
tillsammans med ljud från naturen.

Mer information

Har du frågor eller vill ta del av en fullständig sammanställning av det som kommit
fram på idémöten och i frågeformulär, hör av dig till planarkitekt Malin Svensson,
0380-51 84 29, malin.svensson1@nassjo.se

