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Sundstaparken
Vad brukar du göra här?
Promenera, passera genom på väg till och från arbetet.
Promenera eller cykla eller spela Pokémon go.
Vad är det ni kallar parken?var är den?
Promenera, åka inlines och jogga.
Promenera och använda som passade mellan sundsta och norrstrand
Bada med barnen
Rekreation, bad, promenader, hundrastning,picknick, träning
promenera
Promenera, cykla, ha picnic, sola,läsa, bara sitta på en bänk och njuta av denna oas.
Promenera runt sjön, sitta på bänkarna,
Gå. Sitta.
Promenera, cykla, ha picknick
promenera
Vi går ofta runt Sundstatjärn
Sola, bada, promenera, jogga.
Promenera, springa, bada o sola. Mysa på filt på kvällen.
Vad är det bästa med den här parken?
Öppen, rymlig, nära till kyrkan och Sundstatjärn.
Nära hem och vackert med Sundstatjärn
Fortfarande är frågan - var är parken?Idag är det bara massa gräs, sly mm som gör hela området runt tjärnet
supertrist. Enda fina är den runda blomrabatten.
Fin natur och nära hemmet. Bra avstånd om man vill ta ett, två eller tre varv.
Centralt belägen. Nära bostad, skola och aktiviteter. Tjärnen.
Närheten
Alltså! Jag älskar hela sundstatjärn och området runt omkring, med äldre växtlighet och lite kuperat, slingrigt!
närheten till vatten
Grönskan, vattnet, badmöjligheter, fågellivet.
Lummigt och fint med olika sorters träd runt sjön
Att det än så länge är lugnt.
Vackert, lagom stor, skön grönska och roliga fåglar. Behövs inte mer än det.
Vattnet, träden, nära mitt hem, lagom lång promenadsträcka, många bänkaratt sitta på
Grönskan, ingen motortrafik
Att det är många gamla fina träd. Att det är rent och snyggt. Att den känns säker och trygg.
Rogivande bredvid vattnet.
Vad tycker du inte om här?
Erbarmligt dåliga vägar som behöver asfalteras om. På vårvintern samlas stora djupa vattenpölar på vägen nära
kyrkan, som man får balansera runt på gräsmattan.
Mörkt på kvällar och vintern
Att kommunen gett bygglov till Sundsta Torg eftersom det är alldeles för lite grönt redan idag. Gräsytor har redan
försvunnit genom nybygget av Sundsat gymnasiet.Att gräsmattorna är för dåligt klippta.
Underlaget. Asfalten är väldigt sliten och bucklig på flera ställen. Det skulle vara enklare för folk med rullator och

Sid 2(3)
rullstol att ta sig runt om ni löste det.
Den är inte bra belyst i vissa delar.
Det finns ingenting runt omkring som underlättar för barnfamiljer
Jag tycker att området inte sköts, det är ofta skräpigt i strandkant och runt de få bord som finns, papperskorgarna
luktar illa och ofta ligger det skräp bredvid och under! Jag saknar en särskild hundbadplats eller fler där hundar kan
få bada och där det tydligt framgår på en fin skylt att det är för hundar, med uppdateringar om algblomning och
sånt!
att det ibland är skräpigt
Nedskräpningen, det ligger fimpar vid varje bänk och fåglarna drar ut skräp från papperskorgarna.
Är inte badvänligt och alldeles för mycket attackerande måsar,
Rotskotten. Och om man tittar lite längre bort mot badhusparkeringen och det som avgränsar den ser det för
jävligt illa ut. Dessutom ligger en tjock sträng med vinterns grus kvar på parkeringen.
Saknas fler bord med 9bänkar.
ogräset som växer över plattorna under parkbänkarna
Att det är så stor yta för gräsmatta. En del av gräsmatteytan borde få kunna växa vilt så att man får fram
ängsblommor så att bin och fjärilar kan få bättre tillväxt vilket ökar den biologiska mångfalden.
Halvkass belysning runt tjärnet.
Vad skulle du vilja göra här?
Det finge gärna vara mer blommor i parken. Annars är jag glad att den är full med öppna ytor - det behöver inte
byggas någon lekpark eller liknande.
Fler ytor och förberett för spontanidrott. Som basket, innebandy, fotboll (fast det finns ju redan) och att det blir
instruktioner vid utegymmet vid idrottshuset.
En uppfräschning. Ta bort all sly i Tjärnet. Se till att gräsmattan är snyggt klippta. Då kanske fästingarna minskar.
Trevligare så familjer o kompisar kör mer fotboll,brännboll eller andra aktiviteter. Särskilt områdena runt Idrottsoch badhuset.
Fixa asfalten, för de rullstolsburnas/äldres skull. Några blomlådor här och där vid bänkarna exempelvis vore
trevligt.
Sola, bada, umgås. Använda från morgon till kväll.
Bada med barnen. Grilla med dem. Samma här som med gubbholmen, gör det till barnens paradis. Gör en
vattenlekpark. Sätt en pump i tjärnet och pumpa upp vatten till en liknande anläggning som ni har i parken utanför
biblioteket. Grillplatser behövs, en brygga behövs som det var förr. Då kan de minsta vara innanför bryggan innan
det blir djupt. Dessa förslag kostar inte så mycket, men de skulle förändra många föräldrars liv med närhet med
vatten och mycket lek
Jag skulle pcknicka, ära ute mer om det fanns fler bord och stolar runt tjärnet och om det var fräscht runt omkring!
Jag tycker om att det är naturlig växtlighet så jag ser inte gärna någon stor förändring med planteringar mm! Det
ska fortsätta vara en avspänd plats som tilltalar många
vet ej
Vid badplatsen: Kunna byta om, gå på toaletten, sitta på eller hoppa i vattnet från en brygga. I grönområdet vill
jag se en bättre lekpark, blomplanteringar, trevligare och bekvämare bänkar där en del har bord. Papperskorgar
som inte är öppna och som har möjlighet att slänga fimpar.
Gör sjön badvänligt och Algfri, Trivsammare miljö vid badstranden, hyr ut ”försäljning” ute vid badområdet
glassförsäljning, mm anordna lekar för mindre barn, många barnfamiljer bor i området, bygg bryggor på vassidan
för picknik och fiskande, sätt upp skyltar med vilka olika sorters andra fåglar om ofta häckar i sjön, liknade som
finns vid kroppkärrssjön,
Det skulle vara bra med några eller någon handikappanpassad brygga så att även rörelsehindrade kunde fiska.
Ett stort trädäck med lite bord o bänkar vore fint. En glasskiosk el nått enkel sommarcafe vore mysigt.skulle ge
mer liv och trevligt för alla äldre träffas på här i kvarteret... Och yngre. Kanske till o med kunde vara en liten scen
för lugnare uppträdande i det gröna. Skolan kunde utnyttja den oxå. Ett grillområde med ett par stycken
gasolgrillar som man kunde använda genom att betala med mynt eller swish vore coolt. Har man i Australien.
Bättre än engångsgrillar. Eventuellt kan det passa bättre i en större park.
- underhålla (måla) parkbänkarna - rensa och hålla efter ogräs mellan plattorna på sittplatserna- fylla på med mer
sand på stranden
Sätta upp belysning på norra sidan av Sundstatjärn då det är kolsvart på höst och vinterkvällar. Många går här
med eller utan hund. Är en säkerhetsfråga också.
Viss yta bör avsättas till att gräset inte klipps så att det kan bli yta med vilda ängsblommor som bin och fjärilar kan
trivas i. Man skulle till exempel kunna så gullviva mandelblom kattfot och blå viol eftersom forskning visar att dessa
gamla växtsorterna/blommor gör att bin trivs. https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5e83a30f1
69d90292dff156/1555407426638/Hjälp%20våra%20vilda% 20bin_faktabroschyr_webb_tillgänglighetsanpassad.p
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dfJag skulle även vilja att man lade mer sand på strandbadet för det håller på att växa igen så det är mycket gräs
på sandstranden. En brygga med anknytning till stranden hade varit trevligt
Bättre belysning och fler bord med bänkar runt om.

