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Enligt sändlista

Samrådsredogörelse
Planprogram för Brunnsparken Örebro kommun
Sammanfattning av planförslaget
Brunnsparken är beläget i nordvästra delen av Adolfsberg.
Verksamhetsområdena Aspholmen och Nasta angränsar i norr och
bostadsområdena Södra Lindhult och Marieberg i söder. Intill parkens norra
del finns ett lokalt centrum med dagligvaruhandel (Parkhallen), restaurang m.m.
Syftet med planprogrammet är att på en övergripande nivå utreda i vilken
riktning som Brunnsparken kan utvecklas i framtiden. Planprogrammet ska
fungera som underlag för ett eventuellt detaljplanearbete. Frågor som kommer
att behandlas rör främst förutsättningar för verksamheter, viss del av
bostäder/eller inte, infrastruktur och parkens potentiella värde för allmänheten.
Samrådet syftar till att få synpunkter på de alternativa förslagen för att inför ett
godkännande av planprogrammet välja väg inför kommande planering.
Samrådet
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden
7 mars – 30 september 2016
Förslaget har varit utsänt för kännedom och eventuellt yttrande till berörda
enligt sändlista för samråd samt på Servicecenter, Adolfsbergs bibliotek,
Brunnsparken Regnbågen, Örebro Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8A samt
orebro.se/detaljplan för kännedom.
Målsättningen med samrådet har varit att nå så många som möjligt samt
erbjuda en lång samrådstid för att få in många synpunkter från Örebroarna.
Förutom utskick har samrådet annonserats i lokaltidningen.
Samt ett öppet hus med workshop 19 maj 2016 i Brunnsparken. Resultat se
bilaga.
Vidare har det funnits möjlighet att svara på en enkät på orebro.se, se bilaga.
På facebook har planprogrammet presenterats med fråge ställningar och
filminslag.
Brunnskolan har engagerats med en områdesvandring och workshop i
klassrummet, resultat se bilaga.
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Inkomna yttranden utan synpunkter har inkommit från:
Gymnasienämnden
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Inkomna yttranden med synpunkter har inkommit från:
Länsstyrelsen
Planprogram för Brunnsparken, Örebro kommun
Planprogrammet har överlämnats till Länsstyrelsen i enlighet med 5 kap. 11 §
plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna
synpunkter.
Sammanfattande synpunkter
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen tar ett helhetsgrepp över området
och anser att planprogrammet är väl genomarbetat och kan fungera som ett
bra underlag för kommande detaljplaneläggning. Länsstyrelsen vill inför det
kommande detaljplanearbetet framföra nedanstående synpunkter.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 §
Riksintresse järnväg
Öster om programområdet ligger järnvägen Godsstråket genom Bergslagen
som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer enligt 3 kap. 8 §
miljöbalken (MB). Järnvägen ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra
åtkomsten och nyttjandet av anläggningen. Kommande detaljplaneläggning
behöver säkerställa att riksintresset kan tillgodoses.
Buller
När områden som ligger nära järnväg och större vägar ska utvecklas och
exploateras är det viktigt att nuvarande och framtida bullersituation beaktas.
Vid eventuell byggnation av bostäder anser Länsstyrelsen att de riktvärden som
anges i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska
uppfyllas.
Av programhandlingen framgår det att Brunnsparken historiskt haft ett rikt
utbud av kultur- och nöjesupplevelser. En exploatering av bostäder kan
eventuella leda till inskränkningar vad gäller möjligheterna att anordna
evenemang i Brunnsparken då evenemang kan vara bullerstörande för
bostäderna. En exploatering av bostäder kan därmed få konsekvenser för
användandet av Brunnsparken för kultur- och nöjesupplevelser, vilket behöver
beaktas vid utvecklingen av området.
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Risk och säkerhet
Programområdet gränsar till Godsstråket genom Bergslagen som är en
transportled för farligt gods. I kommande detaljplanearbete behöver därför
risker och säkerhetsaspekter kopplade till järnvägen utredas. Skyddsavstånd
och eventuella skyddsåtgärder behöver säkerställas i kommande detaljplaner.
Råd enligt 2 kap. PBL
Överensstämmelse med översiktsplan
De alternativ på utveckling av Brunnsparken som presenteras i
planprogrammet strider inte mot översiktsplanen.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, men anser att nya behovsbedömningar
behöver göras i samband med att detaljplaner tas fram för området.
Kulturmiljö
De kulturhistoriska värdena är väl beskrivna och utgör en god grund för det
fortsatta planarbetet. De kulturhistoriska värderingar som redovisas kan ligga
till grund för eventuella skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser i
kommande detaljplaneläggning.
Naturvård
Brunnsparken är ett område med höga natur- och kulturhistoriska värden.
Dessa värden bör hållas så intakta som möjligt, samtidigt som området görs
mer tillgängligt och attraktivt utifrån de förutsättningar som finns i området.
Med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området bör det noga
övervägas var i området en eventuell exploatering bör ske. I programområdet
finns det områden som enligt Tekniska förvaltningens trädinventering har
mycket skyddsvärda träd (A). Dessa områden bör inte exploateras så att de
skyddsvärda träden påverkas negativt. I övrigt bör stor naturhänsyn tas vid
utveckling av området.
Brunnsparken är ett viktigt område för att binda ihop Sommaro med
Sanatorieparken för att skapa ett rekreationsstråk. Dessa rekreationsområden
kommer troligtvis i framtiden att bli än mer värdefulla miljöer i stadsmiljön. En
viktig förutsättning för att få ett naturligt stråk och för att tillgängliggöra
området är att det kan skapas en passage över eller under järnvägen.
Kommentar: A
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Örebroporten Fastigheter AB
Sammanfattning
Örebroporten förordar förslag 2 med inriktning att varsamt komplettera
området med bostäder. En komplettering med bostäder är avgörande ur ett
ekonomiskt perspektiv för oss som fastighetsägare, det ger oss möjligheter att
kunna satsa på vitalisering av Brunnsparken. Komplettering av bostäder i
kanten av brunnsmiljön bedöms också som ett stort plus ur socialt perspektiv,
boende skulle öka närvaron av människor under veckans alla dagar och
dygnets alla tider, och bidra till att stärka tryggheten i området. Syftet med
programmet är att säkra Brunnsparken som en kulturhistoriskt viktig miljö och
en del i ett östvästligt grönt stråk. Området kan utvecklas till en stadsdelspark
med förbättrad tillgänglighet och därmed ökad nytta i den växande södra
stadsdelen.
Örebroporten anser att det saknas en redovisning av framtida resonemang om
huvudmannaskapet för olika ytor såsom allmänplats eller kvartersmark.
Trafiklösning inom området finns inte redovisat i förslag 1, det gäller parkering,
angöring och trafikflöden till målpunkter. Det måste framgå hur man löser det
trafiksäkert samt att det ska underlätta flöden till och från Brunnsparken.
Bakgrund
Örebroporten förvärvade området från Örebro kommun med tillträde 2012
01-01. Uppdraget var att utreda förutsättningar för att utveckla och bevara
området. Örebroporten beställde en utredning av Sweco Architects som
startade våren 2014 med redovisning senhösten samma år. Denna utredning
har varit del av underlag till det nu föreliggande planprogrammet. Swecos
koncept för uppdraget blev ”Återskapa och addera, Vitalisera och Rama in”.
Synpunkter på planprogrammet
Programmet är viktigt för att i första hand säkra Brunnsparken som en
kulturhistorisk viktig miljö och även vara en del i ett östvästligt grönt stråk.
Programmet är också viktigt för att bestämma hur området ska användas
framöver för att få en för alla åldrar attraktiv, tillgänglig och trygg stadsdelspark.
Vi vill se området indelat i tre områden;
a) Park, historiska parkdelen = Brunnsparken
b) Natur och Skydd (skydd mot järnvägen) samt
c) Kvartersmark.
Vi föreslår att del a och b ska vara allmänplats och kommunalt
huvudmannaskap och ha olika skötselplaner och ambitionsnivåer.

Historiska parkdelen: Den gamla Brunnsmiljön: Skötsel motsvarande

Stadsparken, kan då leva upp till epitetet stadsdelspark och ha attraktionskraft
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för gamla och nya besökare. Omkringliggande mark sköts som park. Stora
Holmen är ett bra exempel på en nivå lägre i skötselavseende än Stadsparken.

Byggnaderna: Den gamla Brunnen, Svalan och Parkteatern föreslås behållas.

Eventuellt kan del av teatern rivas och förnyas i den gamla scendelen. Där
sommarscenen är inbyggd är byggnaden i mycket dåligt skick. Befintliga
byggnader placeras på snäv kvartersmarksavgränsning. Plantekniskt föreslås en
mycket snäv avgränsning runt byggnaderna som blivande kvartersmark så att
byggnaden blir mer som ett frimärke, jämför slottet, länsmuseet, Strömpis,
kanotklubben i Örebro och deras avgränsningar.

Parkering och angöring: Parkering och angöring samordnas via
parkeringsgata samt någon ytterligare avgränsad yta. Samordnad parkering kan
också ske via en gemensamhetanläggning för de äldre och de tillkommande
bostadsbyggnaderna.
Natur och Skydd: När det gäller ”natur” finns bra exempel att titta på i
närområdet, Solfjädern i nedre Adolfsberg. Fina naturområden med stigar,
motionsslingor och sittytor vilket gör området än mer levande. Skyddsområdet
närmast järnvägen ska ha annan skötselnivå och ett vårdat utseende samt
någon form av skydd mot järnvägen. Området kan kompletteras med
byggnation i form av bullerplank, garage och förråd.
Bostadskomplettering: Örebroporten bedömer att alternativet med bostäder
kan genomföras med bibehållande av park och naturkänslan i området.
Bostäderna placeras varsamt med stor hänsyn till befintliga värdefulla träd och
befintliga terrängkurvor så att ursprunget fortfarande kan avläsas.

Det är mycket viktigt med siktlinjer mellan byggnader så att kontakten mellan
den gamla brunnsmiljön och naturmarken bibehålls. Omfattningen av
kvartersmarken ska vara så liten som möjligt för att garantera liten påverkan av
bebyggelsen och stor möjlighet att sköta och bevara befintlig vegetation inom
allmänplats/naturmarken. Bra exempel på väl anpassade byggnader i grönt
stråk är närliggande Solfjädern.

Lågfartsgata: I förslaget förläggs en lågfartsgata kombinerat med ”gröna”

parkeringsplatser mellan ursprungliga Brunnsmiljön och naturmarken i
nordväst. Lågfartsgatan genom området ger tillgänglighet för service och besök
till de gamla parkbyggnaderna men i en för området anpassad hastighet.
Parkering för dessa byggnader och bostäderna samnyttjas på några utvisade
platser bl a efter gatan som redovisats. Det alternativ som Örebroporten
förordar för att undvika genomfart är att dra fram en väg enligt alternativ två,
men avsluta med en vändplan vid Odinslund. Trafiken genom Brunnsparken
blir mer strukturerad vilket ger en tryggare situation för gående. Lågfartsgatan
kombinerat med parkeringsplatser och angöringsmöjligheter blir rätt utfört ett
sätt att skapa flöde både till och från Brunnsparken.
Kommentar: A
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Miljönämnden
Beslut
Miljönämnden beslutar att planprogrammets förslag 1 att Brunnsparken utvecklas
till en stadsdelspark förordas under förutsättning att nedanstående synpunkter
beaktas:
Synpunkter
Buller och vibrationer
Besöksparkering och byggnad för parkskötsel och garage mot järnvägen i sydöst
bör uppföras så att de utgör ett bullerskydd för bostäderna som föreslås väster
därom.
Dagvatten
Ytor för rening och fördröjning av dagvatten reserveras och utformas så att de
utgör tillgångar i parkmiljön.
Naturvård/Grönstruktur
Brunnsparken utgör en viktig del av den gröna infrastruktur som finns i öst 
västlig riktning längs förkastningen i staden.
Säkerhet
Brunnsparken skall så långt som möjligt vara ett bilfritt område med tanke på alla
de barn och vuxna som kommer att vistas i parken.
Reservation
Tomas Runnqvist (M), Tore Mellberg (V), Karin Pernefalk (M), Villemo Belenos
(M), David larsson (SD), Sten Lang (MP) samt Berith Tedsjö-Winkler (L)
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag och lämnar en skriftlig
reservation till protokollet.
Kommentar: A
Fritidsnämnden
Beslut
Fritidsnämnden beslutar således:
l. Fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar på samråd gällande
Brunnsparken och Parkteatern.
2. Fritidsnämndens samrådssvar skickas vidare till Programnämnd
samhällsbyggnad för vidare hantering.
Planprogrammet presenterar två utvecklingsriktningar:
Förslag 1: Inriktning mot en stadsdelspark där kommunen tar ansvar för
grönytor. Örebro växer stadigt och de lite större parkerna blir än viktigare ur
många aspekter.
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Förslag 2: Inriktning mot att området kompletteras med bostäder enligt
skisser från ägaren ÖrebroPorten. Den allmänna parken minskas och blir mer
av stråkkaraktär genom området.
Efter avstämning med ansvariga tjänstemän inom Kultur- och
fritidsförvaltningen är det tydligt att förslag 1 är det förslag som förordas.
Fritidsnämnden har ingen egen verksamhet i parken men området medger
aktiviteter som ligger under Fritidsnämndens ansvarsområde; att ansvara för
aktiviteter och evenemang för kommunen på fritidsområdet. De stora
grönytorna skulle kunna utvecklas med spontanidrottsytor och rekreationsytor och
är ändamålsenliga för både aktiviteter och evenemang.
Om förslag 2, där inriktningen är att komplettera området med bostäder, är det
förslag som programnämnden går vidare med finns risken att boende tycker sig
störas av evenemang i parken. Det är då troligt att anta att antal aktiviteter och
evenemang i parken inte kommer att öka.
Konsekvenser
Fritidsnämnden tar hänsyn till långsiktig hållbarhet sett ur socialt, ekonomiskt
och ekologiskt perspektiv då parken föreslås användas för allmänheten. Det
innebär att barn, unga och vuxna, oavsett bakgrund och kön, ges möjlighet att
nyttja de grönområden som finns för rekreation. Det bidrar till ökad folkhälsa,
och genom att behålla grönområden främjas klimatet.
Reservation
Sebastian Cehlin (M), Maud Badders (M), Christina Bremer (M), Malin
Bjamefors (MP), Willhelm Sundman (L) samt Tomas Hjort (V) reserverar
sig mot beslutet.
Kommentar: A
Tekniska nämnden
Sammanfattning
Brunnsparkens långa historia från en brunnsanläggning från 1700-talet till 1930talets folkpark innebär att det är en plats som engagerar Örebroarna. Området har
stort kulturhistoriskt värde både när det gäller byggnaderna och den gröna parken
med värdefulla träd.
Planprogrammet är viktigt för att bestämma hur området ska användas framöver.
Programmet presenterar två utvecklingsriktningar.
Förslag 1 med inriktning mot en stadsdelspark där kommunen tar ansvar för
grönytor. Örebro växer stadigt och de lite större parkerna blir än viktigare ur
många aspekter.
Förslag 2 med inriktning mot att området kompletteras med bostäder enligt skisser
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från ägaren ÖrebroPorten. Den allmänna parken minskas och blir mer av
stråkkaraktär genom området.
I båda förslagen finns den centrala delen där verksamheterna ska kunna utvecklas.
Programmet ställer viktiga frågor om Parkteatern, utomhuskonserter,
organisation, trafik, tillgänglighet etc.
Efter samrådet kommer vi att föreslå vilket alternativ som ska gälla för den
fortsatta planeringen.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan upprättad av Stadsbyggnad och tjänsteskrivelse från
Tekniska förvaltningen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ska lämna följande yttrande
över detaljplanen:
Tekniska nämnden är negativ till att en ny gata byggs genom området.
Inom planområdet finns stora värden som har potential att utvecklas till värdefull
parkmark. Många träd har högt skyddsvärde och bör i största möjliga mån
bevaras. De ekonomiska konsekvenserna av att skapa en så pass stor park måste
också beskrivas. För att kunna göra denna bedömning behöver planen
kompletteras med mer detaljerade förslag på parkens utformning och
ambitionsnivå.
Brunnsparken kan är en strategisk plats för en större lekplats i södra delen av
Örebro. Remissversionen av Grönstrategi för Örebro kommun pekar på
Brunnsparkens värde som stadsdelspark och att den också har potential att
utvecklas. Tekniska nämnden anser att planprogrammet för Brunnsparken ska
stödja detta förslag.
Om området kompletteras med bostäder är det av största vikt att de gator eller
tillfartsvägar som måste anläggas placeras och utformas på ett trafiksäkert sätt.
Beredning
Magnus Karlsson, Jan Strömberg, Kristin Karlsson, Göran Carlsson, Peter Smedberg
och Helena Briede har deltagit i beredningen.
Konsekvenser
Planförslaget innehåller en konsekvensbedömning.
Synpunkterna i Tekniska nämndens yttrande ger ingen anledning att förändra eller
tillägga något till konsekvensbedömning.
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Kommentar: A
Kulturnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Kulturnämnden:
l. Kulturnämnden godkänner förvaltningens svar på samråd gällande
Brunnsparken och Parkteatern.
2. Kulturnämndens samrådssvar skickas vidare till Programnämnd
samhällsbyggnad för vidare hantering.
Efter avstämning med ansvariga tjänstemän inom Kultur- och fritidsförvaltningen
är det tydligt att förslag 1 är det förslag som förordas. Kulturnämnden har ingen
egen verksamhet i parken men området medger
aktiviteter som ligger under Kulturnämndens ansvarsområde; att ta initiativ för att
påverka kommunens kulturpolitik genom insatser på kulturområdet.
Exempelvis skulle Parkteatern kunna nyttjas av Nya Teatern som ny hyresgäst.
Om förslag 2, där inriktningen är att komplettera området med bostäder, är det
förslag som programnämnden går vidare med finns risken att boende tycker sig
störas av evenemang i parken. Programmet lyfter visserligen att utomhuskonserter
har minskat i omfattning, men om bostäder byggs i området riskerar möjligheten
till utomhuskonserter att minska ytterligare.
Kommentar: A
Region Örebro län
Region Örebro län vill framhålla vikten av bra gång- och cykelförbindelser till och
genom området oavsett vilket alternativ för utveckling Örebro kommun än väljer
att gå vidare med. I övrigt har Region Örebro län inga synpunkter.
Kommentar: A
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Godkänns med synpunkter, dock ej förbehåll,
Futurum Fastigheter i Örebro AB, lämnar följande kommentarer till
samrådshandlingen. Futurum godkänner planen utifrån de frågeställningar som
anges i samrådshandlingen. Vi vill dock peka på några saker som är viktiga att
beakta. Inom och kring Brunnsparken kommer det på sikt att bo ännu fler
människor/familjer. Behovet av såväl förskole-och skolplatser kommer att öka.
Genom att leda om cykelvägen mellan Brunnsparken och Brunnsskolan till att ha
sin sträckning genom Brunnsparken ned mot Parkhallen skulle ett större område
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kunna planläggas och integreras med bef skolfastighet(Brunnsskolan).
Kommentar: A
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen godkänner planen med följande synpunkter ur ett socialt
perspektiv.
Socialförvaltningen ser mycket positivt på att Brunnsparken öppnas upp och
blir en stadsdelspark för i första hand de närboende.
Vi ser för och nackdelar med de båda förslagen så vi tar inte ställning till något
av dem. Teatern, Svalan och Regnbågen, som behålls i båda förslagen, ger
dessutom fätutsättningar för ett rikt kulturliv för många, både Örebroare och mer
långväga besökare.
Kommentar: A
Trafikverket
Trafikverket har givits möjlighet att lämna synpunkter på planprogrammet för
Brunnsparken i Örebro kommun. Syftet med planprogrammet är att på en
övergripande nivå utreda vilken riktning som Brunnsparken kan utvecklas i
framtiden. Planprogrammet innehåller två förslag och Trafikverket tar inte
ställning till något av alternativen utan lämnar generella synpunkter kopplat till
områdets närhet till järnvägen, Godsstråket genom Bergslagen.
Godsstråket genom Bergslagen
Järnvägen angränsar till området i öster och är av riksintresse för
kommunikationer. Banan ingår i TEN-T nätet och är av internationell betydelse,
den ingår även i det strategiska godsnätet. Banan sträcker sig från Storvik till
Mjölby. Trafikverket anser att det är en förutsättning att banan inte påverkas
negativt av den föreslagna utvecklingen i planområdet. Trafikverket förutsätter att
gällande bullerkrav för exploatering av bostäder klaras och att eventuella
skyddsåtgärder skall regleras i framtida plane. Vidare förutsätter vi att en risk- och
säkerhetsutredning genomförs för aktuellt område om bebyggelsen kommer att
utvecklas i anslutning i till järnvägen.
Trafikbuller
När området nära järnvägen ska utvecklas och exploateras är det viktigt att
kommunen tar reda på hur bullersituationen på den aktuella platsen ser ut och hur
den kommer se ut i framtiden för att man ska kunna skapa bostäder som klarar
gällande bullerriktlinjer för att inte påverka riksintressets framtida drift och
utveckling.
Risk och säkerhet
Det är även viktigt att kommunen utreder vilka risker och säkerhetsaspekter som

10 (67)

ÖREBRO KOMMUN

2016-10-05

Sam 896/2014

exploateringen måste ta hänsyn till för att kunna skapa en god boendemiljö men
även för att inte påverka riksintresset framtida drift och möjliga utveckling.
Kommentar: A
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova)
har tagit del av förslag till översiktsplan enligt ovan, och låter framföra följande:
Yttrande
Skanova är den ledande leverantören av nätkapacitet till teleoperatörer för dagens
och framtidens slutkundstjänster i Sverige. Skanovas målbild är en effektiv
telekommarknad, präglad av öppenhet, konkurrens och minsta möjliga
detaljreglering. Vi vill att så många som möjligt ska få ta del av de möjligheter - i
form av tjänster - som en modern infrastruktur ger. En sådan marknad gynnar alla
parter - grossister, operatörer och slutkunder.
Örebro tillhör en av de kommuner i landet som Skanova ser som intressant att
prioritera vid en satsning med fiberinfrastruktur, som möjliggör bredband till
medborgare och näringsliv.
Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när
detaljplanarbete påbörjas, för att få med befintliga ledningar i planeringsunderlaget.
På så sätt kan oförutsedda hinder i planeringen som berör Skanovas nät undvikas
för att få en smidigare och snabbare planprocess.
Skanova önskar behålla befintligt nät som passerar i området enligt bifogad karta.

Kommentar: A
Nerikes Brandkår
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Nerikes Brandkår har inga synpunkter på de förslag som presenteras i
planprogrammet (förslag 1 resp. förslag 2). Emellertid behöver järnvägen som
samhällsriskkälla beaktas oavsett vilket förslag kommunen väljer att gå vidare med.
Kommentar: A
E.ON Värme Sverige AB
E.ON Värme Sverige AB har tagit del av planprogrammet för ovanstående
område och vill lämna följande yttrande.
Inom planområdet finns flera fjärrvärmeledningar. Vi behöver full tillgång
för underhåll av ledningarna och vill att de skyddas med prickmark och uområde.
Vi vill samtidigt passa på att ta möjligheten att framföra följande ur
energisynpunkt.
E.ON har flera olika produkter att erbjuda för energiförsörjning och
energieffektivisering. För att ge kunden alla valmöjligheter är det en fördel
om området byggs ut med start från dagens fjärrväreledningar. Fjärrvärme
kan i annat fall falla bort som alternativ då investeringskostnaden för en
lång ledning utan kunder inte kan försvara en anslutning med lågt
energiuttag.
För ett effektivt och samordnat arbete i realiseringen av planen är det en
fördel om vi kan medverka kontinuerligt i det fortsatta arbetet.
Kommentar: A
E.ON Elnät Sverige AB
har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande synpunkter.
När det gäller ”Teknisk försörjning” har E.ON Elnät inget uppbyggt elnät inom
området, en nätstation finns förvisso inom parkområdet, från den går servis kablar
till ”Svalan”, i övrigt är elnätet internt för Brunnsparken, se bifogad karta.
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I dag hanteras området Brunnsparken som en icke koncessionspliktig anläggning,
innebär att en kommande förändring kommer att förändra förutsättningarna.
Kommentar: A
Områdesgrupp i Adolfsberg

Våra åsikter om Brunnsparken
För ungefär 2 år sedan bildades en områdesgrupp i Adolfsberg bestående av
föreningar näringsidkare m.fl. Vårt främsta syfte är att samarbeta för
Adolfsbergsbornas bästa.
Nu är vi ett 20-tal representanter som träffas och ett av våra stora
diskussionsområden har varit Brunnsparkens framtid.
Därför är vi oerhört glada att det nu är på gång en förändring. För ca 1 år sedan
träffades vi för att helt förutsättningslöst tänka till om vad vi ville med
Brunnsparken och här nedan ser ni några av våra idéer.

Idéer o tankar inför framtiden











Önskemål om att rusta parken som park.
Nya lekplatser, plaskdamm mer för barnen.
Oro kring att det idag blir ett tillhåll för droger, förstörelse mm, kan
med enkla medel bli något helt annat. Samarbete med Brunnsskolan
och Adolfsbergsskolan
Promenadstråk tillgängligt för äldre
Boulebana
Brunnsparken har en historia som skulle kunna användas,
hälsoperspektivet mm
Ställplatser husbilar ??
Bed and breakfast
Folkhälsa trasiga människor trasiga kroppar-FAR

Som ni kan se överensstämmer det oerhört mycket med det alternativet som idag
kallas för ”Stadsdelspark”. Då förstår man också att det är det alternativet som vi
föredrar. Med en stadsdelspark skulle man uppnå mycket av det som vi vill att
parken ska bli och samtidigt öppna för nya idéer för parkens utveckling. Vi förstår
mycket väl att Brunnsparken inte kan bli det det en gång var men med rätt
förutsättningar kan vi tillsammans göra Brunnsparken till något som kan bli till
glädje för alla Örebroare samt ett ställe för turister att besöka. ”En modern
stadsdelspark”
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Något som alltid har varit en utmaning är flödet till Brunnsparken samt vilka
parkeringsmöjligheter som finns. Där tycker vi inte att något av förslagen har en
riktigt bra lösning.
Vi tänker också att många ytor skulle kunna vara flexibla och fylla behovet för
flera verksamheter. T.ex. stora parkeringsytor kan även användas till sport o
lekytor när inte behovet av stora P-ytor finns. Vill man ha en levande park så
måste man tänka på parkeringsmöjligheter och tillfarter.
Brunnsparkens olika entréer behöver en riktig ansiktslyftning så att det blir
inbjudande att vilja kliva in. Stängsel eller inte är en svår fråga men desto viktigare
är att Brunnsparken får en öppen o inbjudande karaktär.
Föreningarna i Adolfsberg skulle också kunna spela en viktig roll. Då får man en
lokal prägel också med lokalt engagemang. Lokaler som föreningar förfogar över,
samarbete med de föreningar som har intresse för trädgård, odlingslotter mm.
Samtidigt som Brunnsparken historia är viktig och ska få leva kvar på olika sätt så
är det också viktigt att få in de moderna inslagen.
VI ser gärna att hälsoperspektivet o brunnstemat finns representerat i den ”nya
Parken”
Vi som kommit med idéer o tankar är:
Adolfsbergs Församling Svenska kyrkan
Adolfsbergs Trädgårdsförening
Brunnsgärdets samfällighetsförening,
Bostadsrättsföreningen Brunnen
Parklyckans samfällighet
Adolfsbergs Hembygdsförening
Adolfsbergs odlingslotters intresseförening
Bostadsrättsföreningen Ånstabacken
Föreningen Folkets Park
Adolfsbergs Scoutkår
Svenska Röda Korset Örebrokretsen
Sandhems samfällighetsförening
Adolfsbergs Baptistförsamling Korskyrkan
Bostadsrättsföreningen Passaren
Bostadsrättsföreningen Solfjädern
Adolfsbergs IK
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Kommentar: A
Örebro Hembygdsförening
Brunnsparken har ett högt kulturvärde genom sin historia som hälsobrunn,
folkpark och nöjespark. Det är i högsta grad angeläget att utgå från dessa värden
vid ställningstagande till parkens framtida utnyttjande och gestaltning.
De många byggnaderna som finns inom parkområdet representerar olika skeden i
parkens historia och är samtliga av stor betydelse för förståelsen av parkens
framväxt och utnyttjande för skilda ändamål.
Det stora friområde som parken utgör med en omfattande grönska är i sig av stort
värde som rekreationsområde. Tillsammans med andra grönområden i
förkastningsbranten utgör parkområdet en ovärderlig tillgång i stadsdelens
grönstruktur.
Hembygdsföreningen vill bestämt avråda från att exploatera delar av parkområdet
för bostadsändamål. Öster och norr om parken har en stor mängd bostäder byggts
under senare år. Detta har förstärkt behovet av grönområden i omgivningarna.
Brunnsparken är ett synnerligen viktigt sådant grönområde.
För att öka tillgängligheten till parkområdet bör det höga och fula nätstaketet som
omgärdar området tas bort.
Den tilltänkta bostadsbebyggelsen blir utsatt för stora bullerstörningar från den
intilliggande järnvägen. På denna fraktas också en betydande mängd farligt gods,
vilket ytterligare bidrar till det olämpliga i att bygga bostäder intill spårområdet.
Hembygdsföreningen bedömer att förskolan som föreslås bli placerad i
parkområdets nordvästra kant, har ett så utpräglat lägeskrav, att detta skulle kunna
motivera intrånget i parkområdet.
Vid upprättandet av detta yttrande har Pär Bäckman, Linnéa Stensson, Lars
Tivenius och Bennert Johnsson deltagit.
Kommentar: A
Adolfsbergs hembygdsförening

Adolfsbergs hembygdsförening har med stort intresse diskuterat de olika
planförslagen för Brunnsparkens framtid. Föreningen har även informerat sina
medlemmar i frågan via sin hem- och facebooksida. Frågan har även tagits upp vid
årsmöte samt vid olika aktiviteter vid hembygdsgården. I och med att
planförslagen avser ett vägval för den framtida utformningen av Brunnsparken,
har styrelsen fokuserat på de övergripande frågorna.
Styrelsen anser att Brunnsparken har höga kulturhistoriska värden; dels med sitt
ursprung som hälsobrunn med anor från 1700-talet, samt som Folkpark som
många örebroare har minnen ifrån och kan relatera till. Styrelsen anser därför att
de kulturhistoriska och de gröna värdena ska behållas och utvecklas till en
stadsdelspark för allmänheten.
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Som stadsdelspark ska Brunnsparken vända sig till alla. Den ska fungera som en
mötesplats för alla människor – över generationsgränser och med olika etnisk
bakgrund. Med tanke på Brunnsparkens historik, ska parken även kunna vara en
oas och mötesplats för alla örebroare.
Parken ska innehålla objekt/möjligheter som tilltalar olika åldersgrupper och
intressen. Styrelsen vill speciellt framhålla lekplatser för barn, samt promenadstigar
för äldre som är välförsedda med sittplatser.
Styrelsen menar att det är Örebro kommun som ska äga området och ansvara för
skötsel av grönområdena. Det är även viktigt att tomtmark och grönområden är
öppna för allmänheten. Park och körvägar ska bli allmän plats och skötas av
kommunen. Även om det är Örebro kommun som äger fastigheterna, kan viss
verksamhet drivas i privat regi t.ex. caféverksamhet.
Cykel och biltrafik ska ej tillåtas inom området. Samlade bil- och cykelparkeringar
föreslås. Dispens ges till fordonstrafik till Resturang Svalan (matleveranser,
renhållning), fordonstrafik i samband med evenemang (artistuppträde) samt
färdtjänst.
Utomhuskonserter. Här förordar styrelsen mindre konserter, för att minska
störningsmomenten för omkringboende samt för eventuellt uppförande av
förskola eller äldreboende i området.
Teaterbyggnaden kan göras om till lokaler för föreningar och organisationer som
är aktiva i bostadsområdet. Brunnsskolans och kulturskolans ev behov av
samlingslokaler och scen ska beaktas.
Styrelsen ser positivt till tydligare entréer för besökarna, förbättrade gångstråk med
säkra och trygga anslutningar till kollektivtrafiken samt likaledes säkra och trygga
kopplingar för cykelstråk till och från Örebro centrum.
Mot bakgrund av ovanstående förordar Adolfsbergs hembygdförening alternativ 1.
Styrelsen anser att förslaget i sin helhet är ett mycket bra förslag!
Kommentar: A
Adolfsbergs Socialdemokratiska förening

Synpunkter på ”Planprogram för Brunnsparken”
Inledningsvis så instämmer vi i Planprogrammets konstaterande på punkt 6.1 att ”
Brunnsparken har stor potential att med sin historia åter bli en given
samlingspunkt för Adolfsberg med omnejd och även kunna attrahera hela Örebro
beroende på vilka satsningar som görs. De verksamheter som finns här bildar en
bra grund att bygga vidare på̊”. Med detta som utgångspunkt så vill vi framföra
följande:
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Vi förordar starkt alternativ Stadsdelspark men att området som är avsatt för
bostadsändamål ändras till parkering för besökande till parken eftersom att de
parkeringsplatser som tidigare fanns vid Parkhallen har bebyggts.
Eftersom parken tidigare hade många attraktioner för barn och då besöktes ofta
av barnfamiljer så föreslår vi att en satsning görs på någon form av
”Upplevelse/äventyrspark” för barn och ungdomar i form av utmanande
klätterställningar mm. Viktigt att dessa anordningar blir tillgängliga för
rörelsehindrade. Närheten till Ekeskolans elever och Halltorp skapar
förutsättningar för att dessa kan besöka parken då och då liksom campinggästerna
på Gustavsvik. Handikapporganisationerna m.fl. kan säkert bidra med ideér vid
utformningen av dessa anordningar.
Parkteatern och verksamheten där bör kunna utnyttjas av Kulturskolan,
Estetlinjen på gymnasiet liksom de olika teater –och dansgrupperna. ABFs och
Sisus olika musikgrupper bör också kunna nyttja Parkteaterns lokal och
utomhusscen. Ja, här kan kulturen säkert komma med många kreativa förslag till
satsning och utveckling.
Föreningslivet i Adolfsberg hade tidigare tillgång till lokalen Odinslund men blev
avhysta pga behov av förskolelokaler. Föreningarna torde fortfarande ha behov av
billiga och ändamålsenliga lokaler. Låt föreningslivet blomstra!
Nedanför gröna kullen borde en ”bassäng/plaskdamm” för barn kunna anläggas.
Kommunen bör överta ägandet av parken från Örebroporten och ansvara för dess
skötsel av grönytor mm. Kommunen fick Brunnsparken för en krona för att de
lovade sköta om parken. Det löftet bör infrias. Bebyggelsen av Brunnsgärdet (som
då kritiserads för att det var för tät bebyggelse) försvarades med att närheten till
den närbelägna Brunnsparken fanns, vilket också talar för att man bör bevara och
utveckla parken.
Då det gäller Svalan som restaurang så borde en satsning typ Stadsträdgården med
växthusarrangemang vara något att överväga……
Avslutningsvis så konstaterar vi att INGEN som vi samtalat med anser att några
bostäder skall byggas i Brunnsparken. En stark folkvilja motsätter sig detta!
Kommentar: A
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Kommentar: A
Pia Byhlin Samordnare, Brunnsskolan
Hej!
Se våra synpunkter ang. planprogrammet för Brunnsparken.
Hur är det tänkt med trafiken till och från förskolan som ska byggas i Brunnsparken
gällande infart, hämtning och lämning samt parkering för personal?
Vår trafiksituation på Brunnsskolan är idag väldigt ansträngd med 420 elever så mer trafik
i området är inte tänkbart!
Vårt förslag är att istället för en förskola bygga en sporthall som kan samnyttjas av
föreningar, boende i området samt hyras av Brunnsskolan för idrottslektioner.

Kommentar: A
Bostadsrättsföreningen Brunnen

I dagarna kommer det att bestämmas vad som ska hända med
Brunnsparken i
framtiden. Adolfsberg utvecklas och förändras i rask takt. Nya
bostadsrättsföreningar
har etablerats i området kring Brunnsparken, och området har växt
snabbt. För många örebroare är parken en viktig plats, förenad med
positiva minnen, och möjlighet för rekreation.
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Örebro kommun har presenterat ett förslag med två utvecklingsinriktningar
förparken, som båda innebär stora förändringar, med byggnationer och
eventuellt en bilväg rakt genom dagens park.
Vi boende i närområdet känner en starkt oro för att det helt kommer att
förändra såväl parken som förutsättningarna i området. Vi ser parken som en
förutsättning för att kunna samla energi och umgås i en grön miljö, som
dessutom har viktiga kulturhistoriska värden. Vi förordar inga nya bostäder
eller ny bebyggelse i parken. Däremot gärna en upprustning av det befintliga
utbudet.
Redan idag är trafiksituationen till och från Brunnsparken, via parkeringen för
ICA Parken, något av ett kaos. Med en underdimensionerad infart från
huvudvägen, och för få parkeringsplatser för kunder och besökare. Att
ytterligare belasta närmiljön med ökad trafik känns inte miljömässigt hållbart.
Grönområdet och parkmiljön behövs som rekreationsområde. Idag byggs
det mycket, och hela Örebro expanderar. I takt med detta försvinner fler och
fler av de naturliga grönområdena i staden. Då är det av ännu större vikt att ta
chansen att bevara en av de få naturliga parkerna som finns kvar.
Brunnsparken har alltid varit en samlings-plats för dans, musik och glädje.
Regnbågen har dans varje vecka, och på somrarna har det arrangerats konserter
och aktiviteter. Under senare år har Örebroporten som ägare av parken dragit
ner på underhållet, och antalet besökare har
också minskat. V i skulle vilja se en upprustning av den befintliga parkmiljön
för att få tillbaka det liv i parken som många av oss har så goda minnen av.
Vi ser gärna att staden tar chansen att lyfta fram fler av de historiska värden
som finns i byggnaderna runt om i parken. Kanske med Wadköping som
förebild. Ge lokala entreprenörer chansen att etablera ateljéer,
utställningslokaler och någon servering i den befintliga miljön.
Låt gärna ägandet av parken gå tillbaka till Örebro kommun, för att etablera ett
långsiktigt tänk för parkens framtid.
Vår bostadsrättförening med 28 bostäder
förordar inget av de nuvarande förslagen, utan önskar se ett tredje alternativ.
Där den nuvarande Brunnsparken bevaras och utvecklas, utan nya bostäder
och bilvägar. En park där den unika miljön får leva och de historiska värdena
lyfts fram.
Kommentar: A
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Samlarföreningen Engelbrekt
Samlarföreningen Engelbrekt Örebro har varje år första söndagen i oktober
Samlarmässa i Globen i Brunnsparken. Om Globen försvinner önskar vi
förslag från Örebro kommun var vi kan ha en motsvarande samlarmässa.
Hälsningar Erik Karlsson ordf. Samlarföreningen Engelbrekt
Kommentar: A
Föreningen Folkets Parks upa Örebro
SAMMANFATTNING:
Föreningen Folkets Park(FFP) ställer sig avvisande till att ny bebyggelse planeras
i Brunnsparken. Vi ser en stor utvecklingspotential för en stadsdelspark om rätt
förutsättningar ges och där etableringar av aktiviteter och upprustning sker i
samverkan med nuvarande intressenter och framtida möjliga aktörer. En
kommande plan bör ha ett nödvändigt
helhetsperspektiv får att synliggöra Brunnsparken och öka tillgängligheten får
såväl Örebroare som turister.
Vi förordar en utveckling med utgångspunkt i förslag l med nedanstående
förslag på åtgärder men invänder oss mot planering av ny bostadsbebyggelse i
Brunnsparken och dess närområden.
Brunnsparken är en viktig kulturarvsmiljö, som med en bevarandemedveten syn
och med öppenhet för samtida och kommande kulturinflytande kan utgöra en
levande och upplevelsefylld plats för kommande generationer.
UTGÅNGSPUNKT
Föreningen Folkets Park välkomnar elen diskussion och arbetet med
planprogram som nu pågår. Vi anser att det är av största vikt att besluta om hur
Brunnsparken skall utvecklas i framtiden.
Brunnsparken är en kulturhistoriskt viktig miljö, sprungen ur både elen gamla
brunnstraditionen och ur arbetarrörelsens kamp. Den har även varit en viktig
mötesplats för många människor under årens lopp.
Då behovet av mötesplatser i framticlen inte kommer att minska, snarare
tvärtom, anser vi att Brunnsparken skall fortsätta vara en viktig mötesplats och
utvecklas till en trygg, tillgänglig oas för besökare både från när och fjärran.
Brunnsparken har idag en mycket bra infrastruktur får publika evenemang, små
som stora.
Hårdyta och hyfsade infarter för tunga fordon och scenproduktioner,
elförsörjning i anslutning till scenområdet, publika toaletter i rejäl tilltagen
mängd, publikutrymme för många tusentals besökare finns redan
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BAKGRUND
Vi i Föreningen folkets Park byggde det som idag kallas Brunnsparken.
Föreningen flyttade hit 1934 ifrån Rym1inge där den tidigare folkparken låg.
Föreningen drogs stundtals med dålig
ekonomi och fick då kommunala stöd för sin verksamhet. När kommunen
beslutade att inte längre stödja folkparken så stod föreningen utan möjlighet att
ha kvar området. Föreningen sålde då marken till Örebro kommun.
Under Örebro Kommuns och senare det kommunala fastighetsbolaget
Örebroportens regi har Brunnsparken som område fått förfalla. Örebroporten
har sedan de tagit över satsat en del på byggnaderna i parken men inte på
grönområdena. De åtgärder som gjorts har i vår mening
varit av livsuppehållande karaktär och de kulturhistoriska områdena i parken har
fått förfalla till den gräns då de istället rivits på grund av hälsofara. Rivning till
fördel för renovering.
Detta har självklart inte bidragit till att allmänhetens syn på Brunnsparken har
blivit bättre –snarare tvärt om. Arrangörer som vill arrangera konserter och
liknande behöver inte ta många
steg in i parken för att tycka att den är igenvuxen och förfallen- så det är
självklart att arrangörer inte vill placera sina evenemang i parken. Privatpersoner
som vill besöka parken har inte heller mötts av någon vacker syn. Det har, på
grund av byggnationer och rivningar, blivit mycket svårt att hitta in till parken.
De entréer som finns är undermåliga, grindarna hänger på tre kvart och träd har
växt igenom och på vissa ställen rivit staketet och flyttat
stolparna. De gångvägar som förut underhölls av FFP har idag vuxit igen och
blivit snårskog. Belysningsmässigt är många stolpar trasiga, avstängda eller rivna.
Lekparken och gungorna som gång fanns är borttagna.
Det torde vara självklart för politiken och alla som besökt Brunnsparken att det i
nuläget inte är en välkomnande plats och att bilden av den därför inte är munter.
Argument som att ingen vill vara i Brunnsparken springer alltså ytterst ur
politikens beslut och inte ur allmänhetens grundsyn på parken.
Under årens lopp har diverse byggnationer skett i nära anslutning till
Brunnsparken. Detta har berövat oss på parkeringsplatser vilket försvårat våra
möjligheter att ta emot besökare i parken. Det är dessutom inte skyltat speciellt
bra till Brunnsparken (jämfört med många andra städer som skyltar till
folkparkerna) och kollektivtrafiken har ingen hållplats med namnet
Brunnsparken vilket också försvårar tillgängligheten.
Föreningen Folkets Park arrangerar ett stort antal publika arrangemang varje år.
Under 2014 besökte ungefär 50 000 personer våra arrangemang. En normal
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vecka arrangerar vi dans två till tre gånger i veckan. Vi har även
barnteaterarrangemang och ett stort midsommarfirande
med upp till 5000 besökare under sommaren.
Vidare har vi hand om uthyrningen av den lilla dansbanan Globen, den stora
dansbanan Regnbågen och park01mådet som helhet. Globen är frekvent uthyrd,
företrädelsevis helger, till fester, bröllop och andra privata arrangemang som
besökas av upp emot 400 personer per gång.
Brunnskolan och förskolorna i området använder i stor utsträckning
Brunnsparken i sin verksamhet. En utveckling av Brunnsparken som
stadsdelspark välkomnas av hela den kommunala verksamheten och ger
möjlighet till ett flexibelt användande av alla ytor i området.
Med denna bakgrund ställer vi i Föreningen Folkets Park oss upp i första ledet
för nya kreativa idéer och förslag. Föreningen har själva många idéer för vilka
åtgärder som, för rimliga pengar, kan införas.
Vi redogör for dessa här nedanför.
HUVUDMANNASKAP
Vi anser inte att ett kommunalt fastighetsbolag med avkastningskrav är rätt ägare
för en parkmiljö med kulturhistoriskt värde. Det är väldigt svårt att göra pengar
på parkområden eftersom det saknas intäkter på det. Intäkterna måste komma
från byggnaderna i parken och måste då gå vidare till skötseln. Ett
nollsummespel torde vara rimligt men inte mer. Det är dessutom fördyrande att
ha en massa olika entreprenörer på parkskötseln som rimligen borde kunna
skötas lokalt av anställd personal.
Örebroporten har av naturliga skäl inte hand om stadsparken, slottsparken eller
andra parker i Örebro kommun. Som riktlinje borde antalet procent parkmark i
förhållande till fastighetens totala areal användas som riktmärke för
huvudmannaskap. Örebroporten hävdar att de genom en försäljning av en del av
parkområdet skall kunna få in pengar för att sköta parken. Detta
borde rimligen däremot bara skjuta på begravningen eftersom en försäljning av
området bara ger en engångssumma. Vad är Örebroportens plan för framtiden?
De nämner i sitt yttrande att de föreslår en kommunal regi av parkområdet,
liksom vi. Det känns däremot konstigt att i ena sekunden använda försäljningen
som ett argument till intäkter när de i andra sekunden föreslår att kommunen
skall ta kostnaden for parkskötseln.
Föreningen Folkets Park förslag till huvudmannaskap är att:
l: Låta hela fastigheten, inklusive byggnaderna, övergå i kommunal regi
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2: Låta alla grönytor övergå i kommunal regi och låta byggnaderna vara kvar i
Örebroportens regi som kommersiella lokaler- vilket de också är.
TRAFIK OCH PARKERING
I förslag 2, "Bostäder i Brunnsparken", tänker man sig en genomfart genom hela
parken. Hur det skulle kunna vara en trafiksäker lösning för besökare i parken
redovisas inte.
I både förslag l och 2 saknas en plan för hur man leder trafik till och från
Brunnsparken samt hur parkeringen ska lösas för de publika evenemang som
föreslås kunna ske med eller utan bostäder i parken.
Vårt förslag är att den yta nordost om Brunnsparken, mot järnvägsviadukten,
kan bli en utmärkt parkeringsplats för parkbesökare. Se punkt 2.6 i
planprogrammet där hela planprogramsområdet är inritat.
BYGGNADERNA
Byggnaderna Anneberg, Sommarbo, Regnbågen, Svalan, Brunnen och Globen
har idag verksamhet som är självbärande. Det kanske inte ger något överskott
men ur underhållsmässig synpunkt så går det runt.
Globen är, som fest och föreningslokal i Örebro, en unik byggnad med en
publikkapacitet på 400 personer. Med en exteriör och varsam interiör renovering
samt en tillbyggnad för ett större serveringskök skulle lokalen bli attraktivare.
Byggnaderna Parkteatern och Odinslund samt förrådet saknar idag fasta
hyresgäster.
Parkteatern skulle tjäna på att parken som helhet fräschades upp och eventuellt
kan nya hyresgäster hitta dit. 2008 utrustades Parkteatern med ett kök för drygt
20 miljoner kronor, bekostat av kommunens medborgare. Med den
investeringen torde man redan då haft en väl genomarbetad långsiktig plan på
Parkteatern användningsområde i framtiden. Föreningen skulle kunna se att
byggnaden användes som kontorshotell, kulturhus, biograf eller fritidsgård, eller
en blandning av dessa.
Odinslund skulle sannolikt, med sin unika och säregna arkitektur, vara lättare att
hitta en hyresgäst till om parken sköttes bättre.
Det torde dock med en upprustning av parken och skötseln kring det föreligga
ett behov av förråds- och personalutrymmen för de som sköter parkområdet
varpå förrådet kommer väl till pass, de befintliga verksamheterna kan säkerligen
också dela på kostnaden för den byggnaden mot att det kan användas som
förråd.

23 (67)

ÖREBRO KOMMUN

2016-10-05

Sam 896/2014

Den naturläktare och lilla scen som finns i det område där bostadsbebyggelsen
är planerad enligt alternativ 2 skulle för en billig peng kunna restaureras och
nyttjas av både privatpersoner, föreningar och liknande under förutsättning att
det hålls i gott skick. Med närheten till Brunnsparkens olika festlokaler, det
vackra lilla lusthuset vid Brunnen och områdets lummiga miljö skulle detta
kunna bli en utmärkt plats för vigslar, dop och spontana, mindre
konsertarrangemang. Naturläktaren är en grässluttning som är perfekt i
kvällssolen att ta en picknick eller liknande på.
ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH FÖRSLAG
Behåll det kulturhistoriska perspektivet på Brunnsparken både som
hälsokälla/brunnsmiljö och som folkpark.
Öppna upp och synliggör de fem befintliga ingångarna för ökad tillgänglighet till
parken. Parken upplevs som mindre stängd av spontanbesökare om alla ingångar
blir synliga. Staket kan då vara kvar.
Återskapa den kulturhistoriska belysningsskylten vid huvudentrén mot
AdolfMörners Plan som så karakteristiskt utmärkt Brunnsparken i alla år. FFP
kan vara behjälplig med detta. Ny inbjudande entré med möjlighet till
entréinsläpp vid publika betalarrangemang återskapar
Brunnsparkens attraktionskraft som evenemangsarena
Den befintliga entrén i nordvästra hörnet öppnas upp och skapar en portal in i
"Sinnenas trädgård" -en ätbar trädgård i samarbete med Adolfsbergs
trädgårdsförening och Region Örebro Län (via fysisk aktivitet på recept). FFP
kan åta sig uppdraget från Örebro Kommun och Region Örebro län om intresse
finns.
Förskolan som ritats in i Brunnsparken nordvästra hörn bör byggas sydväst om
parken och ersätta de planerade bostäderna där. Ett flexibelt nyttjande av mark,
då försäljning av mark kan ske till Örebro Kommun men där verksamhet sker
på dagtid, skapar utrymme för publika evenemang på kvälls och helgtid
På grönområdet bakom parkteatern bör en parkurbana anläggas tillsammans
med väl anpassade redskap för träning för funktionshindrade i utemiljö.
Barnhabiliteringen i Halltorp och Ekeskolans närhet till Brunnsparken kommer
väl till pass. Därtill kan anläggas vindskydd som "hängplats" för områdets
ungdomar. Den bör vara väl upplyst och förses med sittplatser och
papperskorgar.
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Återskapa gångstråket runt hela parken på ca en kilometer och förse den med en
hård ytbeläggning, dock ej asfalt, så att den blir tillgängligt för alla, även
funktionshindrade.
Kombinera med upplevelse-/konstspår för hela familjen. FFP kan åta sig drift
av detta.
Den nordöstra delen kan bli en plats för temalekplats och plaskdamm. Lekplats
skulle kunna vara speciellt anpassat för barn med funktionshinder.
Naturinspirerad "inte nudda marken bana" eller Robinsonbana (jfr Påls hage
utanför Nyköping).
Odinslund är ett möjligt nostalgi bed and breakfast och café med Örebros
vackraste omgivning under alla årstider i ett av Örebros vackraste hus. Rummen
skulle kunna inredas på nostalgiskt folkparkstema, t.ex. "Snoddasrummet",
"Thore Skogman rummet", etc. med gamla folkparksminnen i interiören.
Etablerade möjligheter med samarbete med Svalan för måltider och annan
service finns. I närhet till bed and breakfast kan ställplatser för husbilar
anordnas. Ställplatser finns i dagsläget inte i Örebro. Det som behövs är
elstolpar. Det skulle också kunna samutnyttjas med Svalans foajé och toaletter.
FFP kan åta sig att vara aktör.
Karlskoga Kommun är ett gott exempel där kommen upprättat och erbjuder
ställplatser beläget vid Möckeln och elen nya brandstationen
Kommentar: A
Siv Karlsson, Adolf Mörnersplan 5
Angående förslag till utbyggnad av Brunnsparken Adolfsberg Anser att förslag
2 är helt förkastligt på grund av trafiksituationen vid Adolf M örners Plan och
Kumlavägen. Det är redan nu mycket trafik och skulle det bli infart till
bostäder i Parken blir det ytterligare påfrestning vid Adolf Mömers Plan 
Kumlavägen. Vägen där är ganska smal och trafikintensiteten hög till Parkhall
en. Dessutom skulle det försämra för oss som bor där på grund av mera
trafikljud. Galet med en väg genom Brunnsparken. Låt Parken vara
rekreationsområde för oss som bor här. Kanske EU kan bidra med pengar till
upprustning av de fina gamla brunnsbyggnaderna som finns där. Förhoppning
att mina åsikter tas med vid beslut
Kommentar: A
Margareta Åberg, Garphyttan
Jag anser att parken ska genomgå en uppsnyggning och den ska bli en
familjepark för alla åldrar.
Så lite bostadsbyggande som möjligt och att platsen får stå för kultur och nöje.
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Kommentar: A
Anomym
Det skall inte byggas några hus i Brunnsparken, ev ett
dagis. Och absolut ingen bilväg. Den fina parken måste få finnas kvar, ev att
det byggs ut en stor lekpark för barnen.
Och att det blir mer underhållning som det var förr i tiden. Det finns så många
andra platser att bygga hus på. Den finast plats som finns i Örebro måste få
finnas kvar
Kommentar: A
Eva Löfgren Bonstorpsvägen 13
Hej,
jag är bor på Bonstorpsvägen 13 i Adolfsberg (Södra Lindhult) och har tagit
del av förslaget på hemsidan. Jag vill framföra min åsikt vilken är att Örebro
behöver mycket parkyta för medborgarna och jag anser att förslag nummer
1 är det bästa alternativet.
Kommentar: A
Richard Kennett
Hej
Brunnsparken kan utvecklas till Sveriges roligaste lekplats för barn och
barnfamiljer, där klassisk lek kombineras med modern teknik. Lekplatser med
pirat- och djungeltema, Sune och Bert och Astrid Lindgrens karaktärer kan
blandas med attraktioner av ledande varumärken som Lego, Minecraft,
Nintendo, Microsoft m fl.
Driften skulle kunna läggas inom Gustavsviks verksamhet, och på så sätt
förstärks deras och Örebros attraktionskraft ytterligare.
Kommentar: A
Sarah Emilsson
Ang Brunnsparken och dess framtid så hoppas jag att Regnbågen verkligen får
vara kvar.
Åk dit en kväll när det är fullt ös o känn stämningen... känn det magiska i
dansen, i umgänget... känn glädjen dansen skapar... dansen kan lätt ersätta
många antidepressiva tabletter... ☺. En plats i vuxenvärlden där alkohol inte är
inblandad... en plats dit vi kan styra våra ungdomar ifrån öl och sprit för en
fantastisk värld där man kan mötas... man och kvinna, kvinna och kvinna, man
och man...
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Låt denna värld få vara kvar så vi kan erbjuda ett alternativ till kroglivet i city...
Kommentar: A
Veronica Thomasson
Hej!
Jag vill bara framföra min åsikt angående Brunnsparken! Varför förstöra ett
ställe som är så uppskattat bland Sveriges alla dansare? Det enda stället i stan
där det är nyktert, alla är där för samma sak för att dansa, blandade åldrar
under samma tak och framför allt denna glädje som finns! Lägga ner
Brunnsparken är ju som att förstöra en hel generation av dansare!
Vart ska vi ta vägen?
Kommentar: A
Ulrika Hane-Weijman Vårby gränd 2
Hej!
Jag vill härmed förmedla mina synpunkter på planprogrammet för
Brunnsparken.
Jag tycker att alternativet med stadsdelspark är bäst. Detta eftersom en sådan
park skulle vara till stor glädje för alla invånare i Örebro. Nya bostadsområden
växer upp på olika håll i Örebro. Jag tycker att Brunnsparken skall få bara vara
ett alternativ till det, en parkmiljö som tilltalar alla åldrar.
Kommentar: A
Ingmarie och Kjell Axelsson
Inga bostäder skall byggas i Brunnsparken – varken sydväst eller nordöst.
Ingen ny bilväg ska byggas.
Förskola accepteras. Lekplats behövs!
Brunnsparken är ett härligt promenad och friluftsområde för Adolfsbergarna
och expanderande södra Lindhult.
Med bostäder och bilväg blir Brunnsparken bara stadsdel med grönområde.
Kan inte teatern användas som biograf? Det finns ju bara 1 (2 med Roxy) i
Örebro. Bl.a kunde ju operor-direktsändas-ges med matpaus?
Kommentar: A
Lennart sundmark
Förslag 1 är bäst.
Elly Jansson
Naturligtvis får inte Brunnsparken förstöras. Alla vi som går dit för att dansa,
vart skulle vi ta vägen.
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Jag går på eftermiddagsdanserna varje tisdag. Om inte den här möjligheten
skulle finnas skulle väldigt många människor bli sjuka.
Det här är för oss rena hälsokuren.
Kommentar: A
Pierre Prosén
Vi tycker att planerna på att bebygga Brunnsparken med bostäder eller annan
ytterligare bebyggelse ska stoppas. Låt parken vara park och restaurera endast
befintlig miljö. Örebro behöver gröna områden och Brunnsparken är ett grönt
område som det idag går att få lugn i delar av tiden. Området har stort
historiskt och kulturellt värde som park och kreationsområde. Låt detta vara.
Upplys om områdets historia och använd områdets park och restaurang
varsamt. Dra definitivt inga vägar genom området som stör lugnet eller bygg
med höga hus liknande dem vid Ica Parken. De höga husen vid Ica Parken
blev för dominanta och stora för området. Undvik något liknande.
Kommentar: A
Kurt Johansson
Förslag 2 (enligt NA)
Man häpnar. Förtjänar ej beaktande
.
Förslag 1
En park med anor behöver en tillräckligt öppen yta, tillräcklig naturmiljö och
kulturdoft av sin tid, ej störd av bostäder eller gata. Redan befintliga nya
höghus utgör en viss avskärmning, då höga hus placerats felaktigt framför låga.
Parken har därmed kommit i skymundan på något vis. Tidigare har den
historiskt tillhöriga doktorsvillan naggats på sin fria tomtmark av kommersiella
skäl.
Mitt förslag begränsar till främst byggfrågan
Inga bostäder alls. Sekelgamla träd bevaras. Den nya förskolan föreslås
placerad där bostäder är tänkta längs Brunnsgärdesgatan med
expansionsmöjlighet. Ingen ny genomfartsgata!
Att betänka: Örebro har ytterst få kulturobjekt kvar efter den behövliga men
ändå väl hårda rivningen av Södermalm. Örebro torde komma att växa söderut
längs Glommans sträckning i en framtid, då koloniområdena exploateras bl.a.
parkens betydelse ökar för den södra staden därmed som ett kultur- och
strövområde. En förtätning skulle innebära framtida låsning. Inbjudande parkmiljö- natur ger incitament till folks motionerande och rörlighet i en digital
tidsålder. Det här kostar pengar i en första anblick mer än pekuniär vinning,
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men kultur i vid mening har aldrig varit lönsamt, men vem kan leva den
förutan.
Kommentar: A
Gustav Bjelle Parklyckevägen 10
Sammanfattning
1/ Behåll och utveckla den nuvarande Brunnsparken som parkområde.
2/ Bygg inga nya bostäder i eller i anslutning till Brunnsparken.
3/ Gör Brunnsparken bilfri.
4/ Gör en ny utvecklingsplan för Brunnsparken där utgångspunkten är att
utveckla parkmiljön
Motivering
11 Brunnsparken är idag ganska förfallen efter många år av bristande underhåll
och eftersatt förnyelse. Parken har ändå stora kvaliteter och kan därför med
inte alltför stora arbets-och kostnadsinsatser utvecklas till en vacker
parkanläggning i likhet med stadsparken i Örebro.
I takt med att Örebro kommun växer behövs också ytterligare en välskött
inbjudande parkanläggning utöver stadsparken.
2/ Syftet med Brunnsparken som en parkanläggning förfelas om man i parken
uppför en ny förskola, ett nytt äldreboende och nya bostadshus. De
bostadskvarter som i båda förslagen föreslås att placeras omedelbart utanför
Brunnsparkens södra hörn kommer också att negativt påverka Brunnsparkens
miljö. Dessa kvarter är för närvarande obebyggda och kan genom sina höga
träd ses som en del av parken.
En ny förskola kan med fördel uppföras i anslutning till de skolbyggnader som
finns vid Brunnsskolan. Plats finns.
Ett nytt äldreboende kan med fördel uppföras vid de äldreboenden som finns
söder om Glomman. Plats finns.
Nya bostäder - Både de som föreslås inne i parken och de som föreslås utanför
parkens södrahörn - kan med fördel uppföras söder och öster om den
bostadsbebyggelse som för närvarande
finns och håller på att uppföras i Södra Lindhult Plats finns.
3/ För att Brunnsparken ska vara ett attraktivt parkområde måste parken - i
likhet med stadsparken- vara bilfri. För närvarande parkerar besökande till
restaurang Svalan eller till Parkteatern eller till Regnbågen i stor utsträckning
inne i parken. Det ger ingen känsla av en trivsam parkanläggning. Besökande
till Brunnsparken måste därför kunna erbjudas parkeringsmöjligheter i
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anslutning till parken. En sådan möjlighet finns i de obebyggda kvarter utanför
Brunnsparkens södra hörn där de båda förslagen nu föreslår att det ska byggas
bostäder. En parkeringsplats där behöver inte innebära en kal asfaltsyta. Många
av de gamla, höga träd som idag växer där kan behållas även om marken
iordningställs for parkering.
4/ De två förslag med utvecklingsinriktningar för Brunnsparken som nu är
föremål för samråd förefaller båda att utgå från att utveckla Brunnsparken till
ett kombinerat park- och bostadsområde.
Inget av de två förslagen bör därför komma till utförande.
Det hade varit önskvärt om ett av förslagen hade utarbetats med utgångspunkt
från att skapa ett renodlat parklandskap. Örebro Kommun bör därför låta
Brunnsparken bli föremål för en ny utvecklingsplan som ska redovisa vilka
förändringar som ska göras i den befintliga parken för att öka trivseln i parken
och föreslå vilka eventuella nya åtgärder och installationer som behöver göras
for att skapa en attraktiv park.
Kommentar: A
Sarah Boudrie Boende på Brunnslyckan
Hej!
Jag bor nära Brunnsparken och vill lämna synpunkter ang. parkens framtid.
Jag önskar inte att Brunnsparken blir bebyggd med bostäder utan min
synpunkt är att Brunnsparken istället borde rustas upp som en fin och attraktiv
mötesplats för Örebroare. Bygg en fin lekplats, bjud på kulturella arrangemang
utomhus och skapa liv och rörelse i parken. Fräscha upp entrén, kanske kan ett
café eller bageri etablera sig?
Hoppas det kan bli verklighet.
Tack för möjligheten att framföra sin synpunkt.
Trevlig dag!
Vänligen, boende på Brunnslyckvägen.
Kommentar: A
Familjen Arlebo-Jacobson
Hej!
Som boende i närområdet (Parklyckevägen) och flitiga nyttjare av
Brunnsparken, välkomnar vår familj förslag 1 (stadsdelspark), men motsätter
oss starkt förslag 2 (med bostäder i parken). Att bygga bostäder i området med
de gamla ekarna nordost om parken vore i våra ögon katastrof, det samma
gäller en genomfartsgata och ökad biltrafik genom Brunnsparken.
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Kommentar: A
Magdalena Eriksson Gröna villan, Brunnsparken 4
Hej,
för en tid sedan fick jag planprogrammet för Brunnsparken. Intressant och
spännande tycker jag, och jag vill med detta mejl presentera mej och den
verksamhet vi nu sedan februari har i Brunnsparken.
Jag heter Magdalena Eriksson och jobbar som sångare och sångpedagog sedan
år 2000 med Örebro som bas.
Jag startade upp Sångverkstan då, och har genom åren varit stationerad på
olika platser mer i centrala Örebro.
Efter barnledighet så ville jag nystarta verksamheten och letade då efter
passande lokaler.
Och kom i kontakt med Örebroporten och Karin Domfors, och det ledde till
att vi nu hyr Anneberg, det vi kallar Gröna Villan.
Och jag är så glad över både huset som passar så perfekt för vår verksamhet,
men också området som är lugnt och härligt att verka i och som jag ser har stor
potential.
Sångverkstan, som man kan höra på namnet, är en verksamhet med sång som
utgångspunkt. Vi har sångundervisning, både enskilt och i grupp, och olika
sångaktiviteter i denna verksamhet.
Senast idag hade jag ett möte med kyrkomusiker här i Örebro, och många
nappade på idén om att kunna förlägga kör-dagar här hos oss. Framförallt så
tilltalade området och närheten till restaurang Svalan i kombination med sångoch röstträning. Tydligen så vill man göra utflykter med sin kör, och letar efter
trevliga utflyktsmål.
Sångverkstan är relativt nyinflyttad här, vi kom till Gröna Villan i februari i år,
och är fortfarande i startgroparna, men vi märker att det går att göra så mycket
här i området.
Bla så har vi ett samarbete med en Yoga-instruktör, och kommer att börja med
Röst-yoga.
Hon var eld och lågor över området, och drömde om att få ha yogagrupper ute
i grönområdet här.
Jag har läst igenom planprogrammet, och ser fördelar med båda alternativen.
Så länge man vinnlägger sej vid att rusta upp området, och göra det attraktivt.
Lekpark, snygga upp parkmiljön, bra parkering m.m.
Jag har vid flera tillfällen konserterat vid konsert-serierna vid Karlslund, och
kan se att Brunnsparken egentligen har bättre förutsättningar för
sommarkonserter till ex.
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Jag som musikutövare ser ex Brunnen som en fantastisk konsertlokal, men idag
då den hör till Svalans konferensanläggning, så blir den för dyr att hyra för
andra ändamål än just konferens.
Ja, för att inte tala om de andra scenerna i området, parkteatern, och
utomhusscenerna skulle kunna användas mer än de görs idag, och skulle kunna
bli viktiga scener.
Så, jag är glad att få vara en del av detta, och hoppas jag får vara hyresgäst
länge.
Kommentar: A
Peter Nyström
Hej,
Vill bara säga att jag förespråkar Förslag 1.
Brunnsparken är en viktigt del i att skapa ett levande område för allmänheten i
Adolfsberg och Örebro och som en alternativ plats för konserter där teatern
kan vara ett utmärkt alternativ efter en ombyggnad. En större lekplats
tillsammans med öppna grönytor för solande, aktiviteter, evenemang,
skridskoåkning och vattenlek kommer att skapa ett "andningshål" för
Örebroarna i närområdet samt att alternativ till Stadsparken.
Kommentar: A
Leni och Jan Rydén, Ramlösa gränd 15, Adela 8
Som ägare till fastigheten Örebro Adela 8 har vi följande yttrande gällande
planprogram för Brunnsparken:
Vi motsätter oss både förslag 1 och 2 då vi anser att en byggnation mellan
Parkteatern och Brunnsgärdesgatan påverkar vår fastighet och områdets
karaktär på ett mycket negativt sätt. Det nuvarande grönområdet innehåller
många gamla träd och att det är en viktig del med en grön lunga nära
bostadsområdet. Dessutom är det redan mycket trafik till skolan och med den
utbyggnad som nu planeras kommer trafiken öka kraftigt. Det saknas redan
idag tillräckligt med parkeringsplatser i området vilket får till följd att många
bilar står parkerade på Brunnsgärdesgatan vilket minskar framkomligheten,
även detta problem kommer förvärras om den planerade bebyggelsen
genomförs. Vi bedömer även att värdet på vår fastighet kommer påverkas
negativt.
Vi anser att det finns bättre områden att bygga på i närområdet som inte
påverkar vår fastighet och områdets karaktär på ett lika negativt sätt som
nuvarande planer.
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Vänligen bekräfta mottagandet.
Kommentar: A
Leif Persson, Stolpgränd 20
Lennart Bondesson(KD) verkar vara besatt av tanken att bygga bostäder i
Brunnsparken. Jag läste någon gång i mars förra året en insändare i NA av sign.
”DANSANHÄNGARE” med stort intresse. Kan denna besattiver möjligen ha
religiösa ”förtecken”. Kan det vara så att han försöker att omintetgöra
möjligheten att ha många evenemang med ljudmässigt höga volymer genom att
bygga bostäder i folkparken. Faktum är ju att i den 54 sidor långa detaljplanen
inte på en enda sida, har en ambition att utveckla parken i denna riktning. Man
har inte under hela den förra mandatperioden gjort någonting åt det hållet. I
stället har man, så där, lite i smyg smidigt planer på att göra intrång i
parkområdet. Varför har inte folk i allmänhet inte fått reda på det förrän nu?
Måste vanligt folk hålla koll på hemsidan om vad som kan tänkas försiggå på
platser som har allmänintresse?
På sid.34 står det att läsa att förslaget har varit utsänt för kännedom till berörda
enligt sändlista samt till Medborgarkontoret. Vad då berörda? Det här är ju ett
område som har allmänintresse. Att Bondesson(KD), som han påstod i NA,
inte gett några direktiv till Stadsbyggnad inför detaljplanen finner jag som
nästintill uteslutet, åtminstone får man ta det ”med en nypa salt”. Att i Örebro,
som gör anspråk på att vara en storstad, tycker jag att det är ynkligt att inte
kunna erbjuda arrangörer av olika slag en rejäl utomhusscen, så att vi kan ta
emot de stora artisterna.
Jag tycker det är ett intressant förslag som Lennart Lundh kom med i Na den
15/3-15 att göra om Parkteatern till Örebros West End. Det vore något för
kommunen att ta tag i. Istället har man lagt ner otroliga resurser, till
förmodligen stora kostnader, på att jaga misshagliga ljud som skulle kunna
störa de nya boendena. Man kan ju undra vilka andra nybyggen har sådana
fördyrande kostnader för att komma i gång.
Detaljplanen tar för givet att folkparken skall föra en tynande tillvaro även i
fortsättningen också. Jag tycker att man skall modernisera utomhusscenen vid
parkteatern så att man kan ta emot de stora evenemangen. I stället, på marken
för den planerade förskolan, tycker jag att man med lätthet kan anlägga en
”skogsmullepark” till gagn för ALLA förskolebarn i kommunen att ha som
utflyktsmål, i stället för att några få utvalda skall kunna utnyttja området.
Att man redan år 2011 har utfört komplettering av bullerskydd från järnvägen
tyder ju på att den här planeringen har pågått en längre tid. I detaljplanen på
sid.19 står det att läsa om bullerstörningar från utomhusevenemang. Där
tänker man sig begränsa antalet evenemang till 1-3 gånger i månaden och i
dialog mellan evenemangsansvarig och kommunen om vad som anses varinom
rimliga gränser. Allt för att inte störa de boende. Då frågar man sig, vem i
kommunen, som företräder medborgarna, skall avgöra vad som är rimligt?
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På sid.18 står det något om att ”ljudläckage” kan förekomma från Regnbågen
om någon dörr är öppen. Man måste ha missat att det finns en liten utegård
bredvid entrén där dörrarna, som brukligt är, står på vid gavel och att
danspublik vistas där under varma sommarkvällar. Det beror nog på att ingen
ansvarig har varit där. Har man tänkt sig att Regnbågen, oavsett väderlek, skall
vara hermetiskt tillsluten likt en termos som man inte kan dra korken ur? Det
gäller ju att inte överskrida Boverkets riktlinjer. Länsstyrelsen anser att det skall
framgå att ett bostadsbyggande innebär inskränkningar av möjligheterna att
anordna evenemang i Brunnsparken och att om bullernivån blir för hög är det
olämpligt att bygga bostäder där. Adolfsbergs hembygdsförening skriver på
sid.44 att Brunnsparken har omistliga natur- och kulturvärden och att den
uppskattar att det inte blir någon nybebyggelse i parken. Så frågan till
kommunalrådet Björn Sundin(S) måste ställas? Är det här Lennart
Bondessons(KD) eget race eller stödjer kommunalrådet Björn Sundin denna
agenda? Kan Socialdemokraterna verkligen ställa upp på att bygga bostäder i
Folkets Park som har sitt ursprung i arbetarrörelsen redan på 1930-talet.
Kommentar: A
Filip & Anna Carlsson, Stationsvägen 4, Abraham 3
Förslag 1 Godkännes med FÖRBEHÅLL:
* Vi vill ej se en entré till Brunnsparken för besökare via Stationsvägen.
Den entrén bör gå från Brunnsgärdesgatan där cykelbanan går idag. Detta
anser vi vara mer naturligt då de som flyttar in (enligt förslaget) har vetskap om
att det kommer vara infart där.
* Vi vill också se en tydligare vegetation mellan de nya bostäderna och
Stationsvägen (se förslag 2)
Förslag:
* Stängslet runt parken bör rivas helt. Detta skulle göra parken mer levande
och tillgänglig.
Detta skulle inte ha någon påverkan på kommande event då arrangörer alltid
hägnar inte ett mindre område innnanför.
* Vi ser också att äldreboendet kan byggas i vilket förslag det än blir.
Kommentar: A
Gabriel Ekström, Vårby gränd 8 Adela 12
Som ägare till nedanstående fastighet har vi följande yttrande gällande
planprogram för Brunnsparken:
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Vi motsätter oss både förslag 1 och 2 då vi anser att en byggnation
mellan Parkteatern och Brunnsgärdesgatan påverkar vår fastighet och
områdets karaktär på ett mycket negativt sätt.
Det nuvarande grönområdet innehåller många gamla träd och är en
viktig del med en grön lunga nära bostadsområdet.
Dessutom är det redan mycket trafik till skolan och med den utbyggnad som
nu föreslås kommer trafiken öka kraftigt. Det saknas redan idag tillräckligt
med parkeringsplatser i området vilket får till följd att många bilar står
parkerade på Brunnsgärdesgatan vilket minskar framkomligheten, även detta
problem kommer förvärras om den planerade bebyggelsen genomförs.
Vi anser att det finns bättre områden att bygga på i närområdet som inte
påverkar vår fastighet och områdets karaktär på ett lika negativt sätt som
nuvarande planer.
Kommentar: A
Carina Berzelius, Michael Berzelius Vårby gränd 10 Adela 11
Hej!
Som ”Berörda fastighetsägare” har vi erhållit underlag gällande planprogram
för Brunnsparken, Adolfsberg (Sam 896/2014).
Utifrån ovanstående inkommer vi underskrifter där det framkommer att vi
INTE godkänner föreslaget planprogram samt motivering till detta, inklusive
nytt förslag avseende det av kommunen ägda grönområdet precis utanför
Brunnsparken, mellan Parkteatern och Brunnsgärdesgatan. Ett mindre
grönområde som av okänd anledning är inritad med bebyggelse i BÅDE
förslag 1 och förslag 2…………
Kommentar: A
Marie Stockhult och Andre Weidenberg, Ramlösa gränd 13
Att bygga bostäder på detta grönområde vid Brunnsgärdsgatan motsätter vi oss
med tanke på bla trafiksäkerheten och den ökade trafiken till området och
skolan som bostäder kommer innebära.
Brunnsgärdet är ett lugnt område med bilfria gator där det kommer bli ökad
bilism.
Det vill vi inte!
Satsa istället på en större lekyta för barn med lekplats, utegym, boulebana och
behåll lite av grönområdet som idag är lite slitet /med grusfotbollsplanen) och
rusta upp det.
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Att få farthinder längs Brunnsgärdesgatan har vi framfört önskemål om
tidigare med nekande besked. Går det att genomföra på Glomman fungerar
det även på Brunnsgärdesgatan på väg till Brunnskolan.
Tack på förhand.
Kommentar: A
Parklyckans samfällighet
Parklyckans samfällighet, som består av 45 radhus, säger bestämt nej till
förslagen att bygga bostäder i Brunnsparken.
Samfälligheten gränsar till Brunnsparken och är direkt berörd av de
förändringar som en ny detaljplan innebär. Brunnsparken är idag ett viktigt
rekreationsområde för boende, inte bara för vårt område, utan också för dem
som tillkommit genom Kärnhems och Öbos byggnation, som gränsar till vårt
område.
Parken är idag i stort behov av upprustning och utveckling. En arbetsgrupp
inom samfälligheten har utifrån punkt 2.3 i planprogrammet gett synpunkter,
som styrelsen idag ställer sig bakom och som därmed också utgör vårt
remissvar.
Enligt vår mening är det också nödvändigt med ett ägarbyte av parken. Det
förefaller orimligt att ett bolag med krav på vinst är ägare och ansvarig för
Brunnsparken. Det är nödvändigt att Örebro kommun tar över ägandet och
ansvaret för det som behöver restaureras och utvecklas till en stadsdelspark.
SYNPUNKTER SOM SVAR PÅ
2.3 Viktiga frågor i samrådet
Synpunkterna är samlade i ordning under punkt 2.3 Viktiga frågor i samrådet.
• Skall Brunnsparkens kulturhistoriska och gröna värden behållas intakta och kunna
utvecklas som en stadsdelspark för allmänheten.
Ja. Återställ och uppgradera den lekpark som försvunnit. Ingen
bostadsbebyggelse i parken med undantag för förskola och möjligen ett
äldreboende. Det ger mervärde att ha dem nära varandra.
• Skall Brunnsparken utvecklas med inslag av bostäder som kompletterar
verksamheterna idag? De gröna värdena skyddas i viss omfattning men området
blir mer privat och parkens grönytor riskerar att bli mindre och fragmenteras.
Nej. Inga bostäder i parken eller i direkt anslutning till parken . Bebyggelse vid
Brunnsgärdesgatan skulle omöjliggöra större konserter i parken.
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• Parkteatern står snart utan verksamhet. Hur ska vi se på teaterbyggnaden? Vilken
annan typ av verksamhet kan vara lämplig istället? Kan byggnaden få ersättas med en ny
byggnad?
Går det att ordna exempelvis matlagningskurser i det restaurangkök som finns
i anslutning till Parkteatern?
Kulturskolan och studieförbund kan använda lokalerna.
Finns det intresse hos Örebro universitet att bedriva någon slags
kursverksamhet eller på annat sätt nyttja lokalerna i teaterbyggnaden?
Om man inte hittar någon verksamhet som har användning för kök, bör detta
kunna monteras ner och säljas.
• Utomhuskonserterna har minskat i omfattning. Ska Brunnsparken vara en plats för
den här typen av större/mindre konserter eller finns bättre alternativ i Örebro?
Ja! Exempelvis talangjakten.
Mindre konserter, möjligtvis för vuxen publik, som har lättare att ta sig till
parken. Enda platsen i Örebro där konserter kan komma nära med stor och
tung utrustning från lastbil. Kan vara bra att bibehålla möjligheten för
framtiden.
• Hur Brunnsparken organiseras och finansieras ser vi som ett viktigt vägval. Vemsom
ansvarar för vad. Det kan bli olika ägare till byggnaderna. Är det viktigt att
tomtmarken och verksamheten här är publika och öppna för allmänheten.
Ja, tillgängligheten för allmänheten är viktig.
Upplåta några av de befintliga byggnaderna till konstnärsbostäder
(typ Wadköping)
Kommunen bör äga parken och fastigheterna som Stadsparken/Wadköping.
Vara rädd om parkens kulturhistoriska värde med originalbyggnader,
grönområde och äldre träd.
• Skall park och körvägar bli allmän plats och skötas av kommunen?
Ja!
• En viktig fråga är hur vi ska se på trafiken inom och till området. Bilfria zoner,
samlade parkeringar, tydligare entreer, bättre gång- och cykelstråk med trygga
och säkra kopplingar till kollektivtrafiken. Står detta delvis i motsatsförhållande
till hur trafiken fungerar idag?
Ja.
Gör tydliga cykelstråk i parken och tydliggör var bilar och cyklar kan åka.
Det behövs inte så många cykelvägar som är inritade i planen. Gör cykelvägar
på strategiska stråk så de används.
Vi förordar ingen cykelbana längs järnvägen mot järnvägsviadukten. Den blir
avskild och innebär risk för överfall och skadegörelse i vårt bostadsområde.
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Tas träden ner ökar buller från järnvägen i området. Det blir också kostsamt att
anlägga en cykelbana då marken är sank. Det finns redan en cykelbana längs
befintlig
väg.
Det bör göras parkeringsplatser för besökares bilar i parken.
Vi vill inte ha en bilväg genom parken, vilket finns med i ett av förslagen
Avslutningsvis
Vi ser en framtid där Brunnsparken utvecklas med samma kreativa koncept
som skett med
t.ex. Oset, Rynningeviken och stadsparken.
Att utsätta Brunnsparken för de förändringar som föreslås innebär att parken
inte längre finns utan blir ett grönområde för ny bebyggelse.
En omfattande opposition i Adolsberg motsätter sig detta. Vi tillhör den!
Kommentar: A
Stefan B och Mervi Larsson , Abraham 7
Godkänns inte.
Vi motsätter oss både 1 och 2 då vi anser att en byggnation mellan Parkteatern
och Brunnsgärdesgatan påverkar vår fastighet och områdets karaktär på ett
mycket negativt sätt.
Det nuvarande grönområdet innehåller många gamla träd och en viktig del
med en grön lunga nära bostadsområdet.
Dessutom är det redan mycket trafik till skolan och med den utbyggnad som
nu föreslås kommer trafiken öka kraftigt. Det saknas redan idag tillräckligt
med parkeringsplatser i området vilket får till följd att många bilar står
parkerade på Brunnsgärdesgatan vilket minskar framkomligheten, även detta
problem kommer förvärras om den planerade bebyggelsen genomförs.
Vi anser att det finns bättre att bygga på i närområdet som inte påverkar vår
fastighet och områdets karaktär på ett negativt sätt som nuvarande planer.
Trafiken är kaosartad redan idag så en parkeringsplats vid fotbollsplanen skulle
passa bättre för både besökare till skolan och parken (Regnbågen+Svalan).
Folk kör på cykelbanor för att Brunnsgärdesgatan är för liten kom gärna en
dag och titta hur det ser ut. Fler boende-mer folk- det behövs grönområden till
det. Odlingslotter, badplats, ny fotbollsplan det finns behov av detta.
Nej till bygge i Brunnsparken.
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Gör parken levande igen istället för aktiviteter.
Sänder med ett blad från min granne på Ramlösa.
Strövområde för hundägare
Skolan har gymnastik
- utegympa
- löpning
- orientering
Avslutningar vid scenen.Fritids och förskola är ofta i parken.Fler bostäder ger
fler barnfamiljer och fler platser på Brunnskolan behövs. Jovisst, det ska
byggas ut men skolgården är trång redan idag. Vägen till och från skolan är
kaosartad varje morgon.
Den grusplan där förslag på bostäder finns används idag till fotbollsträningar.
Vi vill att parken ska bli mer attraktiv och utnyttjas av fler därför tror vi på
- Stor lekpark
- Grönområde som kan utnyttjas av skola.
- Strövomtåde/löparbana runt parken
- Idrottshall
- Ordentliga entréer så att evenemag kan ordnas i parken
Gör parkenteatern levande igen. Hyr ut teatern till amatör/proffs inom teater,
dans, musik etc. Ordna bingo för pensionärer – ungdomsgård, gäller alla
byggnader i parken, se till att de Används, hyr ut till fest.
Kommentar: A
Anette Jonsson
Klart parken ska vara kvar men gör den levande igen med aktiviteter för alla
som finns omkring och andra med för den delen. Hyr ut lokalerna till
föreningar, skolan som växer varför inte en aula till Brunnskolan i parkteatern!
Trafiken är kaosartad redan.
Kommentar: A
Viveca och David Tachezy, Ramlösa gränd 4, Alrik 2
Hej. Som ägare till fastighet Alrik 2, Ramlösa gränd 4 har vi synpunkter
gällande planprogram för Brunnsparken, 896/2016.
Vi motsätter oss förslag 1 samt 2 då vi anser att förslagen påverkar områdets
karaktär och vår fastighet på ett negativt sätt. Det nuvarande grönområdet
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bör bevaras och utvecklas till ett område för aktivitet, rekreation och
samvaro. Parker, gräsmattor, rabatter och häckar är bra på alla möjliga sätt.
Att umgås och titta på, att njuta av, att filtrera, rena och syresätta luften.
Södra Örebro växer. Det finns behov av nya bostäder men även behov av
grönytor, lekplatser och möjligheter till aktiviteter för boende i närområdet.
Behovet av rekreations- och aktivitetsplatser ökar i samma takt som vi
bygger fler och tätare bostäder. Grönpepparparken är ett utmärkt exempel på
vad man även skulle kunna göra av Brunnsparken för att få mer liv och
rörelse och att nyttja området på ett bättre sätt i takt med att vi växer i antal
boende. Bevara dansbanan, pulkabacken mm. Bygg lekplats, en parkour
anläggning, ytegym, boulebana mm. Låt boende få en plats i sin närhet att
mötas i aktivitet över åldersgränser och intressen.
Kommentar: A
43 ägare med fastigheter gränsande till Brunnsgärdesgatan
och Stationsvägen
Undertecknade vill på uppdrag av 43 ägare med fastigheter gränsande till
Brunnsgärdesgatan och Stationsvägen lämna följande yttrande med anledning
av planförslaget för Brunnsparken.
Vi anser att både alternativ ett och två är oacceptabla och motsätter
oss byggnation mellan Parkteatern och Brunnsgärdesgatan och godkänner
därför inte förslagen. En gemensam skrivelse finns i bifogade fil där vi
framfört vad vi anser om förslagen samt även synpunkter angående
trafiksituationen på Brunnsgärdesgatan.
Det är vår förväntan att vi som är nära berörda av planförslaget får möjlighet
att delta i de fortsatta diskussionerna avseende området.
Brunnsgärdes ekonomisk förenings samrådsgrupp ställer sig även bakom vårt
yttrande. Örebro sept. 2016 Carina Berzelius Mikael Liljeberg
Jan Rydén
Undertecknade ägare till fastigheter gränsade till Brunnsgärdesgatan och
Stationsvägen anser att det behövs ett tredje alternativ för Brunnsparken i
framtiden. Vi motsätter oss de två förslagen avseende byggnation på
kommunens mark sydväst om parken som är utsända för samråd. Vi anser att
grönytan mellan Parkteatern och Brunnsgärdesgatan inte ska byggas.
Det är för oss viktigt med en boendemiljö där det finns fler grönytor inte färre.
Vår uppfattning är att det finns lämpligare platser att bygga bostäder på.
Vi anser att:
- Grönytorna mellan Parkteatern och Brunnsgärdesgatan ska bevaras.
-

Delar av nuvarande bollplan kan användas till parkering för
Brunnsparkens besökare
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-

Cykelväg från Glomman längs Brunnsgärdsgatan till skolan ska anläggs

-

Farthinder upprättas på Brunnsgärdesgatan i likhet med de som finns
på Glomman

-

Vid en byggnation efter Brunnsgärdesgatan skulle trafiken ytterligare
förvärras

-

Trafiksituaationen vid Brunnskolan ska förbättras för att öka
säkerheten
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Bosse Magnusson
) hur ska det lösas miljömässigt?
2) Hur är det tänkt med tanke på ökade trafiktrycket som kommer att bli i
området och som redan nu är högt med tanke på att vägarna är som en
blindtarm.
3) All Parkmark som är tänkt att tas i anspråk hur skall den kompenseras. Med
tanke på att man redan nu stjäl viktig mark från Solfjäderskogen.
4) Hur är det tänkt tillfart för ny förskola i Brunnsparken , varifrån????
5) Parkering mot järnvägen, har Trafikverket givit något utlåtande betr.
gnistbildning??
6) Hur är det tänkt med insyn till husen för nuvarande husägare kommer detta
att justeras på något sätt.
Kommentar: A
Karin och André Pelgander Parklyckevägen 20,Parklyckan 7
Hej,
Vi röstar för förslag nr 1 - Stadsdelspark.
- Vi vill att parken bevaras med grönområden utan bilväg igenom. En bilväg
skulle förstöra den fina parken och även ska en oro för barnfamiljer som låter
sina barn leka där.
- Positivt med utveckling av lekområden med ev plaskdamm och plats för t.ex
skridskoåkning på vintern. Vi skulle gärna se att Brunnsparken rustas upp och
blir en ny stadspark i södra delen av Örebro. Vi skulle även vara trevligt om
fler evenemang/marknader anordnas i parken. Vi tror att detta behövs då det
byggs mycket nya bostäder i södra delen av Örebro och då behövs
Brunnsparken bevaras som en park utan bostäder och bilväg.
- Gällande förslaget på utökad besöksparkering intill Regnbågen (bredvid vårat
hus) så är det ok, men vi och alla andra i den radhuslängan vill att ett plank
eller liknande sätts upp för att skärma av mellan oss och parkeringen. Vi vill ha
skydd mot ljud, avgaser och ljus in på vår baksida. Vi vill inte behöva ha utsikt
över en parkering. Tujahäcken som står där idag bör stå kvar, det är trevligt
med grönt, men det skulle kunna kompletteras med ett högt plank på
parkeringssidan.
Kommentar: A
Berit o Göran Hjelm Ramlösagränd 22, Augustin 9
Vi motsätter oss båda förslag 1 – 2 då vi anser att byggnation mellan
Parkteatern och Brunnsgärdesgatan påverkar områdets karaktär negativt.
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Området har många gamla träd och viktigt grönområde för alla skolbarn +
vuxna. Då jag vandrar varje dag i parken, så ser jag mycket folk i så gott som
hela parken.
Det är redan väldigt mycket trafik till skolan. Kommer öka väldigt om ni
bygger. Finns redan nu dåligt med parkeringsplatser. Hur blir det sen?
Jag tror det finns bättre områden att bygga på, som inte förstör en fin park. Vi
behöver vår gröna lunga.
Kommentar: A
Eva och Per-Eric Furuholm, Vårby gränd 14
Vi motsätter oss både förslag 1 och 2 då vi anser att en byggnation mellan
Parkteatern och Brunnsgärdesgatan skulle påverka hela området och därmed
vår fastighet på ett mycket negativt sätt. Det nuvarande grönområdet
innehåller en mångfald av växtlighet med många värdefulla gamla träd. Detta är
en viktig del av områdets karaktär - en "grön lunga" - något som påverkar

både miljö och människor på ett positivt sätt.

Trafiken i området omkring skolan är redan idag överdimensionerad och med
den utbyggnad som föreslås kommer den givetvis att öka kraftigt. Att säkra
trafiken så att barnen (och även vuxna) kan vara trygga är en otroligt viktig
aspekt, och som en av lärarna vid Brunnsskolan sa "det är bara en tidsfråga
innan den händer någon olycka" - dom ser situationen på nära håll med
stressade föräldrar som i allt större utsträckning använder bilen för att köra
sina barn till skolan, detta blandat med övrig trafik. Givetvis kommer detta
problem att förvärras rejält vid ytterligare byggnation. Det saknas redan idag
tillräckligt med parkeringsplatser i området vilket får till följd att många bilar
står parkerade utmed Brunnsgärdesgatan - det minskar framkomligheten för
alla och detta kommer också att förvärras vid bebyggelse. Det här är ett
problem som ni måste lösa och det sker såklart inte genom ytterligare
byggnation.
Det finns många alternativa delar i närområdet som definitivt utgör ett
bättre alternativ för byggnation. Detta för att inte förstöra områdets fina
grönområdeskaraktär o såklart därmed även vår och våra grannars
fastigheter. Detta ihop med trafiksituationen gör att vi starkt motsätter oss
någon byggnation i nämnda område!
Kommentar: A
Ingevi Fall och Rolf Carlén
Det är glädjande att planprogrammet tar upp Brunnsparkens stolta historia och
betonar dess stora kulturhistoriska värde (s.11,12). Det har också getts gott om tid att
komma med synpunkter.
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Synpunkter: Brunnsparken är den del av Adolfsbergs centrum och bör därför vara en
samlings- och mötesplats för innevånare av alla åldrar och ”färger” i Adolfsberg.
Brunnsparken har varit och är tillgänglig och av stort värde för hela Örebro stad med
omgivning. Här har ungdomen roat sig och under andra världskrigets tid promenerade
hela familjer från sta´n för att dricka söndagskaffe på något av Adolfsbergs talrika
kaféer.
Här finns också oändliga möjligheter att göra Brunnsparken till en levande
stadsdelspark.
Genomför alternativ 1!
Några förslag:













Behåll området i nuvarande storlek som en öppen park. Riv staketet och
grinden i väster.
Markera gränsen på annat sätt tex. låg växtlighet. Ordna belysning i hela
parken. Behåll befintliga byggnader.
Tillåt inte nybebyggelse och bilparkering inom området. Motortrafik tillåts
endast för färdtjänst, avstigning för passagerare samt avlämning av varor.
Infart från Brunnslyckevägen.
Brunnsparken har varit en av landets vackraste parker (se yttrande från
Adolfsbergs hembygdsförening Bn 495/2008).
Återställ planteringar med prydnadsväxter i samarbete med
Trädgårdsföreningen och gör parken till en plats för vila, meditation och
samtal.
Rensa dammen. Den kanske kan bli skridskobana för mindre barn på vinter.
Anlägg en skolträdgård i samarbete med Brunnskolan.
I Anneberg och på området däromkring idkas barnverksamhet av olika slag.
Gör ett ”bibliotek” av Odinslund av inbundna böcker skänkta av dödsbon
m.fl. I vår digitaliserade värld tar man inte vara på äldre böcker och en kulturoch kunskap skatt förstörs. Detta ”bibliotek” kan bli en samlingsplats, där
unga kan träffa gamla och ta del av deras erfarenheter liksom infödda kan få
kontakt med migranter. Här kan föras intressanta och utvecklade samtal och
myllra av studiecirklar och bokcirklar.
Dansen i Regnbågen är viktig friskvård tisdagar och lördagar. Övriga
veckodagar torde lokalen kunna användas av Adolfsbergs förening som
möteslokal.
Om en träbro av samma typ som finns nära Naturens hus byggs från
”Kullen” över spåren till kommunens mark på andra sidan järnvägen kunde
ett sammanhängande grönområde från Brunnsparken till Hagtorp och
kulturreservatet Sommarroskogen bli tillgängligt.
Längst i söder finns ett tämligen orört område där det hittats sällsynta
svampar. Det bör bibehållas.(Teveronican), Örebro läns botaniska sällskaps
tidskrift nr.4/2015.
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Teatern erbjuder möjligheter till såväl professionell teater som amatörteater. I
det senare fallet kan samarbete ske med gymnasieskolans estetiska program,
som också har dans och musikinriktningar. Varför inte gymnastikuppvisning,
lokalrevyer, trolleri, jonglering, ståupp……fantasin har inga gränser. Mycket
högljudd musik bör hållas inomhus.
Skylta platser där det tidigare legat byggnader såsom badhuset, lasarettet,
kägelbanan på brunnstiden och varför inte nutida byggnader också.

Kommentar: A
Thomas och Emelie Schöllin Stationsvägen 2 Abraham 4
Som boende på Stationsvägen så är dessa två förslag rena katastrofen. Enligt
de båda förslagen så skall Stationsvägen användas till genomfartsled, alternativt
som ny väg för parkering till besökare till Brunnsparken. Man ser för övrigt
Stationsvägen som infart för parkskötare m.m.
Vi kommer här kommentera de båda förslagen.
Man nämner i stycke 6.4 att ”Alternativet med stadsdelspark innebär att ny
bostadsbebyggelse inte lokaliseras i parkmiljö. En möjlig plats att bygga på är sydväst om
parken på en delvis ounyttjad grönyta som ägs av kommunen. I parkområdets södra del kan
upplag och bod för parkskötsel uppföras.”
Vilket betyder att förslag 2 inte borde innehålla någon ny bebyggelse utanför
Brunnsparken, då Brunnsparken skall bebyggas. Men enligt båda förslagen så
är bebyggelse längs Brunnsgärdesgatan, Stationsvägen planerad. Om man inte
avser att som i förslag 2 bebygga stora delar av Brunnsparken så borde
rimligtvis bebyggelse utanför parken tas bort! Vi ställer oss väldigt främmande
till hur vägar ska klara av de planerade bebyggelserna längs
Brunnsgärdesgatan/Stationsvägen.
I förslag 2 så har man dragit en ny genomfartsled genom hela Brunnsparken
som ska anslutas via Stationsvägen. Som boende på Stationsvägen är detta en
omöjlighet! Hur ska en väg som är 6 m bred idag kunna fungera som
genomfartsled genom Brunnsparken?
Stationsvägen kan omöjligt uppfylla de krav som ställs på en allmän
genomfartsled. Man verkar heller inte ha tänkt en enda tanke på våra barn som
kommer i direkt kontakt med en markant ökande biltrafik. Det finns heller inga
planer med på hur bullernivåer kommer öka eller hur miljön påverkas. Vi har
idag järnvägen som granne (vilket vi själva valt) men vi anser inte att en
genomfartsled på andra sidan är varken en bra idé eller godkänd.
Vi, som många andra vet att Örebro växer. Men varför man enligt dessa
förslag vill koncentrera bebyggelsen ännu tätare är för oss en gåta. Ni nämner
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dessutom att livs- och servicebutiker inte kommer räcka till med en ökad
bebyggelse, varför en exploatering av Brunnsparken förefaller ännu mer
främmande och konstig.
Förslag 3: (Våra idéer)
Använd Brunnsparken som en ny stadspark. Se till att göra parken mer
attraktiv genom nya lekparker, restauranger och möjlighet till musikevenemang.
Parkteatern måste kunna användas till vad den var avsedd för även i framtiden.
Ge fler möjlighet att använda den till föreställningar, teater och framträdanden
utan att för den skull ta ut höga hyror.
Kommentar: A
Familjen Edström-Hagsten, boende i Adolfsberg, Nasta.
Brunnsparkens kulturhistoriska och gröna värde borde absolut tas tillvara och
utvecklas till en stadsdelspark för allmänheten i Örebro. Det är viktigt att tomtmark
och verksamheter är publika och öppna för allmänhet.
Utveckla Brunnsparken till en modern folkpark där gamla och nya intressen kan
mötas.
Gör det till en mötesplats igen för nöje, rekreation, historia, nutid och möten - för
både gamla och unga.
Vi tycker å det bestämdaste att Förslag 1 är det förslag som borde gälla.
Att följa förslag 2 och bygga bostäder samt göra en väg igenom och tillåta biltrafik
skulle ge helt motsatt effekt. Bostäder skulle göra parken mer privat och minska
möjligheten till publika evenemang och verksamheter. Redan idag känns det onödigt
att bilar färdas upp till restaurangen, även om det är mer motiverat. Se till att det finns
bra parkering i anslutning till området så att det är lätt att ta sig till Brunnsparken med
bil utan att behöva köra in i parken. Bra bussförbindelse och cykelväg. Rusta upp
grönytor och hus och gör parken levande med verksamheter, aktiviteter och
evenemang.
Stadsdelsparker finns centralt, Stadsparken och Sveaparken och i andra väderstreck,
till exempel Varbergaparken och Baronbackarna. Det saknas en i detta väderstreck.
En samlingsplats för en stor bebyggelse: Adolfsberg, Nasta, Lindhult, Marieberg och
Ladugårdsängen, samt förstås resten av Örebro.
Det borde vara kommunen som är huvudman för parkmarken, som i förslag 1, med
grönytor med olika teman, botanisk trädgård, promenadstråk, odlingslotter, solande
och aktiviteter, vattenlek på sommaren och skridsko på vintern. Privata intressenter
kan förekomma med publik verksamhet.
Historiska värden
Synliggör Brunnsparkens historia med en utställning. Det måste finnas mycket
dokumentation, fotografier, texter och annat som skulle kunna komma allmänheten
till del i en intressant utställning om Folkparkens historia. Rädda det som finns kvar av
denna historia och återskapa valda delar av det som tagits bort.
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Skola och dagis
Parken används mycket av både skola och förskolor i närheten. Detta skulle gå att
utveckla än mer om parken rustades upp. Naturskola och utflyktsmål skulle kunna
göra att även andra skolor och förskolor åkte till Brunnsparken.
Temapark som lekpark, eller varför inte en mindre sagovärld, liknande som finns på
Julita Herrgård med Pettson och Findus. Eller som lekladan i Wadköping.
Evenemang
Behåll scen och möjlighet till evenemang såsom konserter, uppträdanden och teater
både för vuxna och barn. Viljan från arrangörer till evenemang, festivaler och liknade
skulle med all säkerhet öka om parken i stort var med omhändertagen, tilltalande och
tillgänglig.
Kulturskolan har tidigare satt upp musikal (t ex Hair) på Parkteatern och kringresande
musikal har satts upp, som Fotloose. Möjligheter som öppnar sig när Parkteatern nu
är ”ledig”.
Lilla scenen
Används bland annat till skolavslutning av Brunnskolan. Här skulle det kunna
arrangeras mer evenemang av mindre karaktär. Till exempel barnteater, dockteater,
konserter med kulturskolans elever för att öva scenframträdanden.
Byggnaderna
Brunnssalongen
Denna byggnad som är den äldsta byggnaden borde kunna öppnas som mer tillgänglig
för allmänhet.
Här kunde en utställning om Brunnsparken presenteras.
Festlokal för bröllop och annat.
Anneberg, Odinslund och Sommarbo.
Utställning om Brunnsparken
Café
Liten kvarterspub/bistro
Skapadeverkstad för barn
Där Globen står idag kan det finnas skridskobana på vintern.
Förslag på aktiviteter och verksamheter
Naturskola
Kolonilotter
Höstmarknad/skördemarknad
Botanisk trädgård med plantmarknad
Loppmarknad
En fin lekpark
Sagopark
Minilantgård
Vattenlek/plaskdamm på sommaren
Skridskobana på vintern
Hantverksdagar – prova på
Skapandeverkstad för barn
Promenadstråk
Utegym
Café

50 (67)

ÖREBRO KOMMUN

2016-10-05

Sam 896/2014

Liten Kvarterspub/bistro med kvällsöppet

Tänk om Brunnsparken kan rustas upp, bli fin och få leva!
Kommentar: A
Karin Schill Brantströmsgränd 1+ Allmänheten

Bygg inte bostäder i vår folkpark!
Det här är ett skriftligt svar på Byggnadsnämnden i Örebro Kommuns planprogramförslag med
ärendenummer: SAM 896/2014. Förslag ett, stadsdelspark är bättre än förslag två, Bostäder i
Brunnsparken. Men vi förespråkar ett tredje förslag där man bevarar och utvecklar Brunnsparken utan att
bygga några nya hus alls. För även om de nya husen i förslag ett ligger mestadels utanför parkområdet så
förstör de möjligheten att använda utomhusscenen.
Brunnsparken är inte en vanlig stadsdelspark, det är folkets park med en anrik historia, traditioner och
med ett stort kulturellt värde. Den här parken förtjänar ett bättre öde än att bli ännu ett kvarter med
bostäder i politikernas jakt på förtätning av staden. Då det dessutom redan har byggts bostäder för cirka
20 000 personer i närområdet så behövs detta grönområde mer än någonsin.
Men platsen ska inte endast användas av de boende i närområdet utan av alla örebroare. Bygg gärna nya
klätterställningar till barnen, hyr in tivoli på sommaren, plantera nya blommor, rusta upp fontänerna,
anordna Talangen, utomhuskonserter och teaterföreställningar i parkteatern och gör återigen
Brunnsparken till en attraktiv plats för alla medborgare i kommunen.

Bygg inte bostäder i vår folkpark!
25 människor har skrivit på denna petition.
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#Namn
l. Gustav Wingburen

Ort
Örebro

Kommentarer:
70228

Datum
2016-09-14 08:57

2. Vmcent Eriksson
3. Tomasz Wysocki

Örebro
Bunkeflostrand

Bevara den härliga parken!

2016-09-14 09:13
2016-09-14 09:29

4. Staffan Nordin
5. Waseem Khalil
6. Jenny Schill
7. Karin Strid
8. Lina Nilsson

Örebro
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro

9. Jonas Leijen
10. Malin Rosendahl
11. Daniela Pierre

Kumla
Kumla
Örebro

12. Karina Andreasen
13. Susanne Axelsson
14. Anders Holmqvist

Glanshammar
Hallsberg
Örebro

15. David Sten

Örebro

Stor nej
Vi vill ha kvar Brunnsparken som den är! Den är till otroligt stor
glädje for alla barn på Brunnsskon
69234
Bevara och fixa till parken för alla!!
70230
70385
Bostäder inom området är absolut inget som de boende i
närområdet eller näringsidkare önskar sig

2016-09-14 10:55
2016-09-14 12:10
2016-09-14 18:22
2016-09-15 12:22
2016-09-19 08:23
2016-09-20 07:47
2016-09-20 07:48
2016-09-20 07:48
2016-09-20 07:54
2016-09-20 08:24
2016-09-20 08:36
2016-09-20 08:52

16. Eli Schill Örebro
17. Anna-Britta
Stefansson
18. Peter Andersson

Kristinehamn

68136

2016-09-20 09:01
2016-09-20 21 :06

Örebro

Inga bostäder i Parken ...

2016-09-21 05:07

19. Jan-Henrik Rydstedt

Ervalla

20. Cia Huggutte

Skyttorp

74394

2016-09-22 22:16

21. Jonas Bergman

Örebro

Inga hus i Brunnsparken tänk på barnen

2016-09-23 06:32

22. Sara Hammar

Örebro

2016-09-23 08:54

23. Linda Larsson

Stora Mellösa

2016-09-23 20:09

24. Ann-Christio Schill

Örebro

25. Lars-Gustaf Schill

Örebro

2016-09-22 20:18

Gör Brunnsparken till ett område för barnen utan bostäder.

2016-09-27 19:44
2016-09-27 20:55

Kommentar: A
Bengt Asplund Arlaborgsvägen 1 Skogstaxeraren 14
Synpunkter gällande planprogram för Brunnsparken.
• Alternativ nr 1 med stadsdelspark är det alternativ som skall gälla.
• Brunnsparken skall vara södra Örebros motsvarighet till stadsparken.
• Ingen biltrafik eller parkering skall vara tillåten i parken. Parkering
skall i anslutning till parken.
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• Rusta upp parken med lekutrustning och ute gym mm som t.ex. vid Karl
Johan parken och vid Svampen.
• Parken skall vara ett utflyktsmål för skolor och förskolor i området.
• Återskapa den Ur och skur förskola som fanns där idag Pizzerian ligger.
• Inga nya bostäder längs Brunngärdesgata n. Befintlig trädridå behålls.
• Ytan längs Brunnsgärdesgatan finns det idag fotplaner som förfallit och som
bör rustas upp för spontan idrott för ungdomar i närområdet.
• Övrig yta skall vara expansionsyta för Brunnsskolan och parkering för
besökande till parken som kommer från söder. Fungerar också som p-plats för
verksamheten i Parkteatern.
• Befintlig scen rustas upp och byggs om så att det går att använda för ute
konserter. Brunnsparken är enda parken i stan som lätt kan nås med lastbilar
med ljudanläggningar. Vid arrangemang i parken så bör det ordnas med direkt
bussar från centrala Örebro och dom olika bostadsområdena i staden.
Kommentar: A

Katarina Wahlin
Utgångspunkt
Örebro Kommun har planprogrammet för Brunnsparken ute på samråd. l
planprogrammet presenteras 2 olika alternativ. Båda inkluderar olika former av
nya bostäder och byggnader i och kring Brunnsparken.
Man kan även lämna förslag på egna alternativ för parken.
Jag anser att det är oerhört viktigt att alla förslag som presenteras av Örebros
invånare tas på största allvar av Örebro Kommun. Det är vi invånare som
utgör kommunen och våra önskemål ska vara det som Örebro kommun följer.
Invånarnas förhoppningar om planprogrammet, som är ute på samråd,
är att styrande politiker ska ta till sig det kommuninnevånarna vill och att
samrådet inte blir ett spel för galleriet, där invånarnas åsikter inte tas på allvar
och i beaktande.
På det av Örebro kommun anordnade mötet, på restaurang Svalan, där
deltagare skulle diskutera och redovisa synpunkter angående planprogrammet,
framgick det tydligt att deltagarna INTE ville se bebyggelse i parken.
Majoriteten av deltagarna var tydliga med att bostäder inte passar sig i parken
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och att Brunnsparken måste behållas intakt, utan bostäder, och att parken
måste rustas för att återfå sin forna glans. Mängder med kreativa idéer
presenterades vid redovisningarna. Idéer som är fullt
genomförbara, som passar bra in i parkens historia och som passar alla
invånare i Örebro. En del av de närvarande politikerna framförde att även de
är negativa till bebyggelse i parken.
Dåtid och nutid
Brunnsparken har en lång historia och är kulturhistoriskt viktig. Brunnsparken
har använts sedan 1600-talet som hälsobrunn, även om storhetstiden var på
mitten av 1700-talet då den användes som kurort med badhus och för att
dricka brunn. Brunnen lades ned på 1930-talet och blev då folkpark
istället. Som folkpark hade den på 1950-talet besök av stjärnor som Louis
Armstrong, Duke Ellington, Delta Rythm Boys. På senare tid har grupper som
Roxette, Jerry Williams, Lill-Babs, Gyllene Tider med flera uppträtt i
Brunnsparken.
1996 såldes parken till Örebro Kommun, för att sedan säljas vidare till
Örebroporten. Underhållet av Brunnsparken har varit mycket eftersatt och
undermåligt under de senaste ca 20 åren. Byggnader har
förfallit, den stora lekplatsen som fanns fick tas bort på grund av förfall,
grönytor har vuxit igen, vägar och stigar har även de vuxit igen. På många sätt
känns underlåtelsen att ta hand om parken planerad, som ett steg i att senare
kunna säga att parken inte används fullt ut.
Det som verkar vara en springande punkt är att Örebro kommuns
politiker/Örebroporten verkar anse att Örebroarna inte vill ha Brunnsparken
som park. Det framgår i planprogrammet att det inte är många som besöker
parken. Men detta måste vara en total fabricering från
politikernas/Örebroportens sida. Örebroarna vill definitivt ha Brunnsparken
kvar som park, men förfallet av parken som vi ser idag vill invånarna inte ha.
Ett förfall som helt och hållet är på grund av politikernas prioriteringar och
styrning. Att låta Brunnsparken förfalla genom att bortse från underhåll för att
senare hävda att invånarna inte vill ha/besöker parken är helt galet!
Brunnsparken är även idag mycket välbesökt även då parken är förfallen.
Brunnskolan använder parken varje dag och människor promenerar genom
parken dagligen.
Brunnsparken har varit en mötesplats under lång tid och vi måste låta den vara
en mötesplats även i framtiden!
Området
Brunnsparken har bra potential för stora och små evenemang, vare sig det
gäller dans, teater, musik eller andra former av event. Det som har gjort att
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området inte längre är attraktivt för evenemang är den dåliga skötseln av
området. Det har tidigare hållits stora konserter och andra event i
Brunnsparken, och det kan göras även idag. Men då behövs en upprustning av
parken till, samt att marknadsföringen av området som en kulturarena bli
betydligt bättre.
Området runt Brunnsparken växer för var dag. l Södra Lindhult byggs det
mycket i riktning mot Marieberg. l planprogrammet framgår det att Aspholmen
så småningom kommer att bestå av ett stort antal bostäder, och kontor. På
södra Ladugårdsängen byggs det för fullt. Brunnsskolan håller på att byggas ut
för att kunna ta emot ca 100 nya elever. Bostäder kommer att byggas i och vid
det gamla sanatoriet. Området är med andra ord expansivt och då behövs det
även utrymme för parker för rekreation och vila, en plats där invånare kan
återhämta sig. Att Brunnsparken binder ihop området Sanatorieskogen och
skogen vid Sommara är viktigt ur ekologisk synpunkt och stor vikt bör läggas
även på denna aspekt.
Byggnader
Den stora dansbanan Regnbågen är mycket välbesökt och det ordnas danser
där flera gånger i veckan. Dessa danser är mycket välbesökta och det kommer
besökare från nästintill hela Sverige för att dansa på Regnbågen. Då är det en
självklarhet att byggnaden måste vårdas på rätt sätt för att hålla många år
framöver. Restaurang Svalan är välbesökt vardag som helg.
Utveckla nyttjandet av befintliga fastigheter optimalt. Ingen av dagens
fastigheter ska rivas!
Grönområdet
Parkens grönytor har stort värde dels med tanke på det kulturhistoriska, dels på
grund av alla de stora gamla träden, speciellt de stora ekarna men även andra
ädellövträd och majestätiska tallar.
Den lilla bäcken som rinner ned mot paviljongen hyser en ansenlig mängd
mindre vattensalamandrar och grodor av olika slag. Jag hoppas att
Länsstyrelsen har fått tillfälle att inventera salamandrarna för att säkerställa att
det inte handlar om den fridlysta salamandern.
l dagsläget är grönytorna vanvårdade men potentialen är stor att återskapa och
utveckla. Grönytorna i Brunnsparken används dagligen av Brunnsskolans
elever. skolelever använder parken för bland annat idrottslektioner,
mattelektioner, naturkunskap eller för fri lek. Skolan använder parken för
skolavslutning, springtävlingar, skidtävlingar, rekreation, lek och så mycket
annat.
Förskolan skeppet använder också Brunnsparken i mycket stor utsträckning.
Parken är även ett strövområde för yngre och äldre, det ligger i närheten till ett
äldreboende och till specialskolor.
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Parken är en lunga, en oas, för området. En oas som kommer behövas extra
mycket då området utvecklas/bebyggs mer. Södra Lindhult växer mot
Marieberg och enlig planprogrammet kommer Aspholmen att ändras till att
innehålla bostäder och kontor. Södra Ladugårdsängen utvecklas för fullt. Detta
gör det än mer viktigt att värna om de grönområden som finns. Närheten till
järnväg och motorväg gör det också mycket viktigt att de grönområden som
finns bevaras, då invånare i området behöver en plats för rekreation och
avkoppling i närområdet.
Brunnsparken är viktig för området eftersom inte alla i området har möjlighet
att ta sig till andra parker via kollektivtrafik, cykel eller på annat sätt. Att
behålla, rusta och utveckla den redan befintliga parken i området ger mervärde
för boende i området, men även för andra i Örebro. Man kan inte
hänvisa Örebros alla invånare till att åka till stadsparken, Stora holmen och så
vidare för att ta sig till en park. Att värna om de parker som finns i Örebro är
viktigt. Inte minst ur hälsosynpunkt för stadens invånare. Närheten till
grönområden för lek, rekreation och vila är oerhört viktigt i dagens stressade
samhälle.
Trafik/parkering
Jag förespråkar så långt det är möjligt samlade parkeringar och ingen biltrafik i
parken. Med undantag för ett antal parkeringar för rörelsehindrade.
Parkering kan förläggas till det smala grönområdet längs järnvägen i den
nordöstra delen av planområdet, karta 2.6 i planprogrammet, vid
järnvägsviadukten, samt att parkering kan förläggas till den sydvästra delen som
det framgår på både förslag 1 och 2.
Parkering kan även med fördel anläggas längs med Brunnsgärdesgatan, men på
gräsmattan mellan gatan och trädremsan som angränsar mot Brunnsparken.
Gräsarmeringsplattor kan läggas ned för att gräset inte ska bli slitet och
förstört. Denna parkering längs Brunnsgärdesgatan kan tillåtas användas vid
evenemang i Brunnsparken, för lämning och hämtning vid Brunnsskolan och
vid den, enligt min åsikt, nybyggda förskolan.
Ägandet av Brunnsparken
Hela området Brunnsparken måste övergå i Örebro kommuns regi. Att låta ett
vinstdrivande företag vara huvudman är inte bra för en park med så stora
kulturhistoriska värden som Brunnsparken. Det borde vara självklart att
kommunen äger och sköter Brunnsparken. Lika självklart som att kommunen
sköter stadsparken, centralt i Örebro.
Örebroporten anser att man genom att bygga bostäder i parken kommer att få
in pengar till att sköta området, men detta är endast ett kortsiktigt tänkande då
försäljning ger en engångssumma. Hur är det då tänkt för framtiden?
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Örebro kommun ska vara huvudman för parkens alla delar anser jag. Parken
och dess byggnader sköts av anställd personal från kommunen. l dagens läge
då en stor del människor i Örebro står utan sysselsättning kan kommunens
övertagande av parken ge fler kommuninvånare möjlighet till praktik
eller liknande i parken.
Brunnsparkens som park ger inte inkomster till kommunen, men det gör ju
tyvärr inga parker. Men att satsa på en vacker park med aktiviteter och
evenemang av olika slag ger inkomster på andra sätt till kommunen. Med en
vacker och fint sköt park kommer fler att lockas till parken med viljan att
hålla sina event där, till exempel konserter, teateruppsättningar och så vidare.
Mina synpunkter och förslag
Brunnsparken har oändliga möjligheter för att utvecklas till en fantastisk
stadsdelspark med stort värde för kommuninvånare, men även för turister.
* Ingen bebyggelse över huvudtaget i parken. Jag förespråkar alternativ 3, det
vill säga ingen ny bebyggelse alls i parken!
Närheten till järnvägen med buller dygnet runt gör det inte lämpligt för någon
form av nybyggnation så nära järnvägen. Buller i alla dess former är en stor
källa till stress och obehag i dagens samhälle.
Detta gör att man så långt det är möjligt inte ska bygga bostäder där det är
buller och oljud dygnet runt. Dessutom så transporteras det stora mängder
farligt avfall via järnvägen vilket också är en faktor att ta hänsyn till.
Den planerade förskolan, enligt planprogrammet placerat i nordvästra hörnet,
bör istället placeras i den sydvästra delen av planområdet, där det i alternativ 1
och 2 föreslås bostäder. På så sätt frigörsmer parkområde till rekreation för
kommunens invånare. Att inte bygga mer bostäder i och runt
parken gör det möjligt att återgå till att ha evenemang i form av till exempel
utomhuskonserter i
parken. Att bygga bostäder, enligt alternativ 1 och 2, skulle innebära att det blir
helt omöjligt att ha
någon form av aktivitet i Brunnsparken som medför höga ljudnivåer. Boende i
de nya bostäderna skulle inte acceptera att det var konserter precis utanför
deras bostad.
Att förskolan byggs enligt mitt förslag innebär inga hinder för
utomhusevenemang då förskolan endast är i bruk måndag till fredag, dagtid.
* Man bör satsa på att bevara/utveckla Brunnsparken som
hälsokälla/brunnsort. Man kan anlägga
någon form av kran/tapp vid paviljongen/lusthuset för att symbolisera att
människor kom till Brunnsparken för att dricka brunn. Ordna event med
brunnstema.
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* Lyft att parken är en Folkets park. Återskapa den gamla ljusskylten till
parkens ingång, från Adolf Mörners plan. Befintliga ingångar till parken görs
fina, med vackra grindar som kan öppnas/stängas vid behov.
* Dansevenemang fortsätter som idag, med utveckling om det finns behov.
* En stor lekpark anläggs där förskolan enligt kommunens alternativ l och 2
ligger. Eventuellt en temalekpark med till exempel Bamse, något från Elsa
Beskow eller Astrid Lindgren. En del av lekparken är anpassad till mindre barn,
med staket runt. En del är anpassad till större barn med tillexempel linbana.
* En aktivitetspark för ungdomar/vuxna anläggs, förslagsvis bakom
parkteatern. Till exempel med klätterväggar, hängbroar mellan träden, mindre
zipline osv. En form av parkourbana.
Denna kan även kombineras med stabila utomhusträningsredskap. Som de
som finns på många håll i
Kina. Där finns dessa träningsredskap i stort sett i varje gathörn och används
flitigt av gammal som ung.
* Cafeverksamhet med uthyrning av trampbilar och minigolf (som på stora
Holmen), mer utvecklat sommartid, i mindre omfattning vintertid.
* 4H-gård tillåts etablera sig i parken där de kan visa upp mindre djur, ha
kurser, träffar etc.
Brunnsparken är en lämplig placering av en mindre 4H-gård då parken lätt kan
nås via både cykel och kollektivtrafik från i stort sett hela Örebro. En 4H-gård
långt ut på landet kräver bil vilket leder till att inte alla har möjlighet att vara
delaktiga. Föreningen 4H har redan frågat Örebro kommun om denna
placering av en gård, vilket jag anser är en bra placering.
* Event med uppvisning av olika hästraser (bla har Arvika gjort det centralt i
staden med strålande besöksantal)
* Hoppmusikinstrument som på torget i Kumla, se bifogad bild l
* Basketplan
* Beachvolleyboll
* Ett årligt Barnens dag, med olika aktiviteter.
* "Nappträd", ett utvalt träd där små barn kan lämna/hänga upp sina nappar.
Brukar vara oerhört uppskattat av både barn och föräldrar.
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* Man kan ordna skattjakter av olika slag i parken, barnkalas. satsa på att locka
fler till att hålla sina fester/vigslar eller liknande i den vackra utomhusmiljön
som finns. Samt att det finns bra lokal att vara i vid fest (gamla brunnen)
* Marknader anpassade efter årstid, (eller inte .... )
-vår: försäljning av till exempel plantor av olika slag majbrasa
- sommar: midsommarfirande (finns idag)
- höst: typ Bondens marknad (frukt och grönt), späkvandring vid Halloween
-jul: julmarknad med besök av tomten, nyårsfirande
Vid alla dessa marknader kan man ordna med ponnyridning, häst och vagn,
gycklare, eldartister.
* Minitivoli några gånger/år, loppmarknader mm
* Utomhusbio på sommaren
* Kanske kan befintliga byggnader inhysa försäljning av hantverk som smide,
stickat, träslöjd osv.
* Konstvandring runt parken. Permanenta konstverk eller tillfälliga. Gärna
lekvänliga skulpturer, se
bild från Kungsparken Malmö, se bifogad bild 2
* Event med uppvisning av gamla bilar, traktorer, motorcyklar etc. Även
uppvisning av nya sådana ...
*Årliga uppvisningar av ambulans, polis och brandkår. Titta, sitta och känna på
bilar. Uppvisning av polishundar i arbete/träning
.
* Mindre pool och plaskdamm
*skridskobana på vintern
* Minivasalopp med kontroller och blåbärssoppa
* Bed and breakfast i något av de hus som inte används idag
* En äpplelund kan anläggas
* Bärbuskar av olika slag
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* Bänkar och bord runt om i parken på olika ställen. och en mängd
papperskorgar med lock så inte fåglar och djur river runt skräpet.
* Mer belysning. Gärna vackra och iögonfallande. Spännande placerade runt
om i parken. På vintern kan man komplettera med ljusslingor på olika platser
för att ljusa upp mer och skapa julstämning.
* Se på andra parker/folkets park som till exempel Folkets park i Malmö,
Gamla Linköping, Mariebergsskogen i Karlstad.
* Byt namn på busshållsplatsen till namnet Brunnsparken/Folkets park så alla
kan se. Gärna även en stor skylt vid infarten. Bättre trafiklösning vid
Mosåsvägen. Gärna med ett övergångsställe.
Rullstolsburna och även andra kan ha svårt att ta sig uppför den branta
slingervägen upp till bron.
* Bifogad bild 3, exempel på placering
Det jag INTE vill ha i parken
* Nya byggnader i någon form
* Inte låta politiska, kulturella eller religiösa grupper/föreningar få hyra
lokaler/hus i parken permanent. Alla ska känna sig välkomna till Brunnsparken
och ingen ska uteslutas. Ingen ska behöva känna sig obekväm i parken på
grund av att någon, tex ett politiskt parti, har sin lokal där.
MEN alla ska tillfälligt (för möte, fest eller annat) kunna hyra lokal, oavsett
politisk, kulturell eller religiös tillhörighet.
* Inte fler cykelvägar i och genom parken. Cykelvägar som kan vara till fara för
lekande barn, äldre som kan ha problem med syn och hörsel, människor med
handikapp och så vidare.
* Biltrafik. Gör om vägen upp till restaurang Svalan så att det inte går att köra
fort dit. l dagsläget är det många som kör väldigt fort in och ut från
restaurangen. Mest optimalt vore en samlad parkering vid dagens bilväg in i
parken. Med undantag för ett antal parkeringsplatser för funktionshindrade,
uppe vid restaurangen.
Sammanfattning
Jag ställer mig avvisande till Örebro Kommuns båda förslag angående
Brunnsparkens utveckling.
Parken måste bli en stadsdelspark utan någon form av ny bebyggelse.
Brunnsparken ska inte bli ett nytt bostadsområde. Med tanke på hur mycket
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området runt Adolfsberg växer så behövs det en park i området som får förbli
orörd, utan bostäder i den. Den parken är Brunnsparken !
Brunnsparken har varit och är mycket betydelsefull för Örebro och bör så
förbli!
Jag anser att det har byggts tillräckligt mänga hus runt Brunnsparken med
tanke på de nyaste husen precis vid Adolf Mörners plan. Att fler kommer
vistas i parken bara för att det byggs bostäder där tror jag inte kommer ske.
Det blir snarare så att människor kommer känna att man kliver in i någons
hem.
Samt att det kan bli lite av ett revirtänk från de som bor i parken. Detta har
tyvärr en del känt av vid de nya bostäderna vid Parkhallens parkering. Den lilla
lekplatsen är tydligen bara för boendes barn har flertalet människor fått höra.
Då har man inte lyckats med planeringen av området. Detta är bara
en liten orsak till att inga bostäder i parken ska byggas!
Alla bostadsområden behöver parker av olika slag, vare sig parkerna är stora
eller små. Likaväl behöver alla stadsdelar parker, vare sig området består av
villor eller av flerbostadshus.
Tyvärr riktas debatten ibland till att de som bor i hus inte behöver ha tillgång
till parker för att de har egen trädgård. Jag hoppas att den aspekten INTE
väger in i denna debatt.
Jag anser även att med tanke på hur mycket området runt Brunnsparken bort
mot Marieberg växer så kan man som politiker inte bortse från det faktum att
området behöver en park. Man kan inte anse att det finns tillräckligt med
parker i Örebro och att boende i området kan åka till Stora Holmen,
stadsparken eller den nya Grönpepparparken. Örebros befolkning växer
snabbt och alla, från barnfamiljer till pensionärer, behöver tillgång till en park i
närområdet. Fler stadsdelsparker behövs!
Brunnsparken ska rustas upp i samråd med dagens befintliga aktörer som
finns, men även bereda plats för nya aktörer som på olika sätt måste lockas till
att engagera sig/etablera sig i Brunnsparken.
När Brunnsparken är upprustad och har blivit lika fin som i sina glansdagar
bör Örebro kommun marknadsföra parken bättre. Brunnsparken kommer då
att kunna vara en plats för så många aktiviteter.
Aktiviteter som kan ses som komplement till alla de andra aktiviteterna som
sker i Örebro. Som att det till exempel kan finnas en julmarknad både i
Wadköping och Brunnsparken. Inte konkurrerande utan snarare samarbetande.
Svar på planprogrammets viktiga frågor som ställs i 2.3
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JA, Brunnsparkens kulturhistoriska och gröna värden SKA behållas intakta för
att kunna utveckla parken till en stadsdelspark för allmänheten! Värdet av en
intakt park är större nu och i framtiden än vad en engångssumma från
försäljning av bostäder någonsin kan bli. Kortsiktigt tänkande har aldrig
varit lönsam. Se till långsiktigheten att en intakt park, med aktiviteter för ung
som gammal ger så mycket långt in i framtiden.
NEJ, Brunnsparken ska INTE utvecklas med inslag av bostäder. Inga ytor ska
tas till bostäder/byggnader. Parken ska hållas intakt! Långsiktigt planerande är
mycket mer lönsamt än kortsiktigt tänkande! Mark att bygga på finns på annat
håll, mark som är mer lämpad för nya bostäder än en liten plätt mark i en
älskad park!
Teaterbyggnaden ska få finnas kvar. Det var väl inte så många år sedan som
den utrustades med ett nytt fint kök för att teatern skulle kunna fortsätta.
Värdet av vad det kostade skattebetalarna att sätta in det nya köket måste tas
hänsyn till. Ny hyresgäst behövs. Kanske någon form av biograf,
fritidsgård eller liknande.
JA, Brunnsparken SKA vara en plats för mindre och större konserter/event
som den var förr.
Säkerligen har den undermåliga skötseln av parken och byggnaderna bidragit
till att eventen minskat
i parken.
JA, Brunnsparken SKA vara öppen för allmänheten och helst ska
verksamheterna vara publika.
Örebro kommun bör vara ägare och huvudman för Brunnsparken. Eventuellt
kan de byggnader som används kommersiellt idag, vara i Örebroportens regi.
Men inga byggnader ska säljas ut till privata intressenter om de inte kan
garantera att byggnaderna kommer att fortsätta vara publika.
Jag anser det oerhört viktigt att lokaler/byggnader inte hyrs ut till politiska,
kulturella eller religiösa
föreningar och grupper, på lång sikt eller permanent. MEN självklart ska dessa
grupper kunna hyra
lokaler under en dag eller 2 för möten, fester eller dylikt.
Vi vill ha en park som är välkomnade för alla och inte stänger ute vissa grupper
av olika skäl.
JA, park och körvägar blir allmän plats och sköts av kommunen.
Trafiken inne i området bör minskas/tas bort helt.
l dagsläget fungerar det illa med trafiken i parken. En hel del bilister tar en
smitväg genom parken. De kör in vid bilentre n till Svalan upp förbi
restaurangen, över den öppna ytan framför Parkteatern och
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ut via gång och cykelvägen till Brunnsgärdesgatan. Och fort kör de. Detta är
absolut med fara för gång- och cykeltrafikanter i området. Men även för de
många skolbarnen som dagligen leker i parken. Samlade parkeringar och endast
varuleveranser och ett antal parkeringar för funktionshindrade inne i parken.
Namnbyte på kollektivtrafikens hållplatser till Brunnsparken/Folketspark.

Bild 1

Bild 2
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Kommentar: A
Frida Hammarlind
Enhetschef detaljplan

Ulf Nykvist
planstrateg

Anders Pernefalk
planarkitekt
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Bilagor

ÖREBRO

Workshop Brunnsparken 19 maj
– sammanställning av synpunkter
En workshop om planprogram för Brunnsparken genomfördes 19 maj 2016 på Svalan. Innan workshopen
hade deltagarna möjlighet att delta på en kulturhistorisk vandring. Cirka 90 personer deltog på
workshopen där man fick diskutera ett antal frågeställningar.
Här redovisas en sammanställning av synpunkterna från workshopen. Diskussionerna resulterade i
skriftliga kommentarer som lämnades in gruppvis. Överrubrikerna utgår från de diskussionsfrågor som
delades ut under workshopen. Svaren är sedan presenterade under olika underrubriker, där rubriceringen
utgår från de ämnen som togs upp. Ett urval av tankarna som kom fram illustreras med citat.

Vad tycker du är viktigt att bevara/utveckla?
Park och byggnader
De flesta uttryckte att de vill bevara och vårda parkmiljön och de grönområden som finns. Flera vill se
mer träd och blommor i parken. I en kommentar lyfts bland annat fram att man ska bevara den gamla
muren. Deltagare skrev om att parken har en unik kultur och miljö. Man vill utveckla ljus och planteringar.
Biologisk mångfald lyfts fram som viktig och några beskrev att man måste värna och utveckla fågellivet i
parken som är en ”Fågeloas”.
Flera gav även uttryck för att de inte vill se nya bostäder eller någon nybyggnation i parken. Många pekade
på att de vill att de befintliga byggnaderna och teatern ska bevaras och användas. Några beskrev att
byggnaderna behöver restaureras. Det fanns även ett förslag om att anordna kurser för att bevara gamla
byggnader. En kommentar handlade om att barnvaktsstugan kanske kan införlivas i teatern, entrén
snyggas upp och eventuellt restaureras. En kommentar handlar om att Brunnsparken ska kunna locka till
sig turister till staden. Man menar också att Brunnsparken behövs som komplement till
den ”överbefolkade” stadsparken samt att parken är nödvändig för Gustavsviks camping när den lantliga
miljön där försvinner. Ett par illustrerande citat:

”Bevara parken som park sådan mark kommer aldrig åter”
”Allt befintligt är värt att bevara. Utöka med barnverksamhet, ett minizoo, lekplats.”
Restaurang, café, marknader mm
Det gavs förslag om att ha café och restaurang i parken. Det finns även förslag på picknick- samt
grillplatser. Ett förslag handlar om att anordna marknader i parken, så som julmarknader och bondens
marknad eller öppna försäljning för antikt och kuriosa.

Aktiviteter för alla
Många pekar på att det ska finnas aktiviteter för personer av alla åldrar. Det ska finnas lekmöjligheter och
aktiviteter för barn året om, sommar som vinter. Exempelvis förslås plaskdamm och temalekplatser. Det
ska även finnas aktiviteter för ungdomar och vuxna. Förslag på aktiviteter är bland annat; boule, utegym,
schack, spa, gym och chigong. Dessutom föreslås ett bibliotek i Odinslund. Ett förslag handlar om att
utveckla föreningslivet i parken. Exempel på citat:
”Aktiviteter som förenar människor i alla åldrar”
Ett flertal lyfter fram att parken kan ha en 4H-gård, ett mini-zoo eller liknande. Detta menar man i en
kommentar blir en träffpunkt för barn i förskolor, skolor i närområdet samt de som bor på äldreboendet.
Man menar även på att en 4H-gård kan attrahera barnfamiljer från innerstan och att barn behöver djur i
stadsmiljön.
Det finns även förslag på att upprätta kolonilotter, stadsodling eller grönsaksodling, vilka även skulle
kunna bli lärande för förskolor och skolor i närområdet.
Flera förslag handlar om att man har utnyttjat brunnen för avkoppling. Exempel på vad som kan finnas är
spa, gym, ute-gym, och chigong. Det ges även förslag på att Örebro kommun ska kunna hyra ut Brunnen
då det är en bra scen med god akustik. Svalan anses, i en kommentar, vara dyr att hyra.
Många vill även se att det arrangeras publika evenemang som till exempel drive-in-bio, parkteater,
liveshower, discon och konserter. Någon föreslår även att man ska kunna fira högtider som midsommar
och valborg i parken. Ett förslag är att Brunnsparken ska utvecklas som Mariebergsskogen i Karlstad.

Tillgänglighet, cykelväg, trafik och parkering
Många vill att parken ska bevaras som en bilfri miljö. Någon beskriver att de inte vill att några
motorfordon ska köra genom parken. Ett förslag gäller fler tillfarter till parken.
Någon lyfter att parken ska vara tillgänglig via gång- och cykelväg. En annan kommentar handlar om att
man inte vill ha någon ”cykelautostrada”. Ett annat förslag är att ha en gratis buss för att locka dit
människor.
Det finns en kommentar som handlar om att man behöver utveckla staket och parkeringsplatser i
förhållande till publika arrangemang. Det föreslås att det ska finnas parkeringsplatser och att sex
parkeringsplatser ska reserveras för husbilar då det anordnas dans.
Någon föreslår att parkering ska finnas norrut enligt planen och att det ska finns parkering även utanför
parken i sydväst. Parkeringen föreslås placeras utefter järnvägen, från viadukten, ca 400 meter söderut, till
parken.
Några föreslår att parken ska vara belyst kvällstid

Verksamheter som förskola och äldreboende
Några vill att det ska finnas förskola och äldreboende i parken. Ett förslag handlar om att ett äldreboende
ska ligga bakom eller framför parkteatern. En förskola kan ligga i närheten av äldreboendet och att de kan
dela kök, där ”äldre och yngre får mötas på gemensam yta!”.
Ett förslag är att det inte ska byggas en förskola i västra hörnet utan att det där ska finnas en temalekplats.
Någon föreslår att förskolan kan byggas där pizzerian ligger och att de kan använda ”den
fina ’solursparken’”.

Fördelar och nackdelar med förslag 1
Det första förslaget innebär att Brunnsparken utvecklas till en stadsdelspark fylld med aktiviteter och evenemang. Målet är
att området ska attrahera både närboende och övriga örebroare. Dagens inhägnad runt området kan tas bort eller delvis
ersättas med ett mer attraktivt staket. Brunnsparken blir mer tillgänglig och får fler tydliga entréer.

Fördelar
Aktiviteter, restaurang, nöjen mm
Man ser det som en fördel att det blir mer aktiviteter i parken och att det kommer aktiviteter för alla
åldrar. Exempel är lekplatser, boulebana och ute-gym. Någon pekar också på att det ska vara en
avstressande miljö. En kommentar tar upp att det blir en möjlighet för föreningar att delta och skapa
aktiviteter. Någon kommentarer att den ”största fördelen med alt. 1 är att det är minst dåligt”
Illustrerande citat:
”Temalekplats bra! På inritad plats. Närhet för barn och levande miljö för de som bor på äldreboendet!”
Det ses som en fördel att det blir mer musik och uppträdanden. Dessutom är det bra om det finns café
och restaurang i parken. Någon kommenterar att den vill ha kvar dansen och några andra lyfter att det är
viktigt att bevara parkteatern och utnyttja den. Det ska finnas utrymme för konst, musik, och teater i
parken.

Grönområden, planteringar mm
Det ses som en fördel att parken förblir en stadspark och att mycket av grönområdena bevaras. Någon
menar att grönområdena (och även scenen) används mycket av skolor och förskolor. Några kommentarer
handlar om att det är en kulturellt viktig parkmiljö samt en avstressande miljö. Exempel på citat:
”Bevara större områden med träd – värdefullt – skyddade träd”

Bostäder
Flera anser att det är bra om bostäder inte byggs inne i parken.

Biltrafik och parkering
Flera skriver att de inte vill ha bilar i området och att det är en fördel med en bilfri miljö. De pekar på att
det är bra med parkeringsplatser. Förslag ges om en entré vid den nordöstra delen med parkering utanför.
En kommentar handlar om att det är en fördel att det finns en uppfart vid Svalan med parkeringsplatser.

Tillgänglighet, drift och verksamheter
Någon kommenterar att det är bra med belysning kvällar och på gångstig samt att man bör göra ett
snyggare staket.
En annan kommentar handlar om att det är en fördel om det inte byggs några bostäder eller någon väg
genom parken. Man vill ha stora ytor för barn, ungdomar, vilket medför att även föräldrar kommer dit.
Det är ett bra strövområde för samtliga åldrar. Man vill ha fler aktiviteter i parken.
Någon kommenterar att det är bra, eller ”acceptabelt” att kommunen får ekonomiskt ansvar för driften av
parken samt att det inte blir avkastningskrav via Örebroporten.
En kommentar handlar om att det är en fördel att förskola hänger samman med skola. Det finns fördelar
för förskolan och AD-gården

Nackdelar
Byggnader och bostäder
Många ser det som en nackdel om det uppförs nya byggnader i parken. Någon pekar på att så är fallet
även om det är utanför det planerade staketet. Några menar att det kan vara störande för bostäder om det
sker utomhusevenemang- och konserter i närheten av dem. En kommentar handlar om att det kommer
störande buller från tågtrafiken. Citat:
”Strukturera inte för mycket i tidigt skede.”
Ett par lyfte även att det är negativt att bostäder byggs på fotbollsplan och tennisbanor. Ett par skrev att
om husen byggs ska de vara låga, tex 1-plansbyggnader. Någon föreslog försäljning av villatomter utanför
parken (där nuvarande nybyggnation är inritad i förslag 1). Någon frågar sig om kommunen ”låtit parken
förfalla. Medvetet? För att kunna säga att de måste riva/bygga annat.”

Parkering, trafik och cykelväg
Flera pekar på att det krävs flera parkeringsplatser samt att dessa tar upp stora ytor.
Någon menar att parkeringsplatserna är dåligt placerade samt för små och att det bör upprättas
parkeringsplatser vid järnvägsviadukten. I en kommentar beskrivs hur planen kan leda till trafikproblem
efter Brunnsgärdesgatan.
Någon ser det som en nackdel med cykelvägar för att det samtidigt innebär att det kommer dit mopeder.

Verksamheter, aktiviteter och grönytor
Någon kommenterar att det är en nackdel att barnens bollplank tas bort. Ett par ifrågasätter om det finns
tillräckligt med fri yta för skolan samt om den har utrymme att växa. Någon anser att den planerade
förskolan bör flyttas till det område där bostäderna är planerade att byggas.
I en kommentar beskrivs att man inte vill se någon förskola där den är planerad att byggas, då den
förstör ”den fina delen av parken”. En annan kommentar handlar om att man inte ska ta bort grönytan
nära huset på Väsby och Ramlösa gränd. Ett förslag gäller att ha ett äldreboende vid parkteatern.

För- och nackdelar med förslag 2
Det andra förslaget innebär att Brunnsparken utvecklas och inkluderas av bostäder. Områdets centrala delar behålls med
sina nuvarande funktioner, och nybebyggelse placeras i Brunnsparkens nordvästra hörn, östra del och sydväst utanför
dagens inhägnad.

Fördelar:
Det var övervägande nackdelar som lyftes fram gällande förslag 2, men några exempel gavs på fördelar.

Verksamheter
I ett par kommentarer lyftes äldreboendet och förskolan fram som fördelar. Någon beskrev det som en
fördel att äldreboendet är nära förskolan.

Blygsamt bostadstillskott
En fördel ansågs vara att det är ett ”blygsamt” bostadstillskott samt att det finns parkeringsmöjligheter.

Nackdelar:

En stor del av kommentarerna handlade om att det inte finns några fördelar alls med förslag 2.
Kommentarerna löd bland annat:
”Förslag 2 är inte diskuterbart”
”Skulle förstöra parken totalt!”

Grönområdet

”Hela förslaget förkastas helt! Inga fördelar, bara nackdelar!”

Ett par kommentarer handlar om att det är en nackdel att grönområdena reduceras mycket.

Trafik och bilvägar
Många kommentarer handlar om nackdelar med en genomfartsled och biltrafik i parken. Några pekar på
att biltrafik medför risker för barn som vistas i parken.
Ett par kommentarer handlar om att det är negativt att odling och djur hamnar precis vid bilväg.

Byggnation och bostäder
Några kommentarer handlar om att man inte vill ha någon nybyggnation, bostäder och höga byggnader i
parken. En kommentar berör att det är en nackdel att det byggs bostäder nära järnvägen.
En annan för fram att det är en nackdel att bebyggelse medför att många träd måste röjas.

Tillgänglighet
I en kommentar står det att ”tillgängligheten för allmänheten försämras”.

Publika evenemang
Några har kommenterat att det i förslaget inte finns möjlighet för publika event, musik och konserter. Det
skulle bli buller och oljud som stör dem som bor i parken. En kommentar pekar på att förslaget innebär
minskad kultur.

Karaktär och kulturvärden
Flera för fram att parken och dess karaktär förstörs om förslag 2 genomförs. Man menar till exempel på
att parken blir förstörd av bostäder och en gata med mycket trafik. Flera menar på att natur- och
kulturvärden förstörs för framtiden. Citat:
”Vore förödande och en förstörelse av natur och kulturvärden för kommande generationer.”
En kommentar gäller att det är en nackdel att Globen tas bort. En annan lyfter det fram som negativt att
Pizza-parken rivs.

Finns det andra förslag på hur området skulle kunna utvecklas?
Evenemang
Det finns många förslag som handlar om evenemang i Brunnsparken. Många av förslagen tas upp av flera
och liknar till stor del varandra.
Man tar bland annat upp att man vill behålla parkteatern med musik och teater. I en kommentar jämförs
Parkteatern med Wallmans salong, där man får mat och live show med musik.
Man anser att det är viktigt att området och verksamheterna är öppna för alla.
Ett förslag handlar om att Brunnsparken borde likna Mariebergsskogen, Karlstads stadspark.
Det finns bland annat en önskan om att värna om dansevenemangen i parken samt att dessa utvecklas, till
exempel med utomhusbana. En kommentar handlar om att ”värna om regnbågens danser (nyktert och
bäst i Sverige).” Ett par förslag handlar om att anordna disco för ungdomar.
Några förslag handlar om att man vill återuppta talangtävlingarna i Folkets park.
Någon kommenterar att den vill ha utomhusevenemang. Flera förslag handlar om att man vill anordna
konserter och att utomhusscenen och den lilla scenen ska användas. I en kommentar tar man upp att det
är det är det ”enda ställe man kan komma in m. scensaker”. Citat:
”Metallicakonserten bör vara här”
Det finns flera kommentarer kring att man vill ha mer konstutställningar i Globen, historiska utställningar
och någon typ av museiverksamhet. Ett förslag handlar om att ha en konststig.
Ett par förslag handlar om att ha en parkbio eller en drive-in-bio i parken med en bioduk på scenen.

Aktiviteter, inslag av djur mm
Ett par förslag tar upp aktiviteter för äldre som till exempel ute-gym och boule. Någon föreslår att de
gamla husen ska hyras ut till föreningar, involvera kulturverksamhet inom äldreomsorg, aktiviteter som
äldredagar (med inspiration från Linköping) samt involvera hembygdsföreningen. Ett förslag handlar om
att det ska finnas tidningar att låna.
Det ges förslag ute-gym, även för funktionshindrade.
Det ges även förslag på olika typer av banor, som en frisbeebana, boulebana, rullskridskobana och
rullskidbana. Andra förslag är beachvolleyboll och hinderbana. Det är även ett par som föreslår
basketplaner. Det finns även förslag på att det ska finnas exempelvis kubb, varpa, krocket samt
betongpingisbord. I ett par förslag står det att man vill ha en skridskobana.
Citat:
”Alla aktiviteter gör det till en levande park!! En ’lunga’ i rätt tät bebyggelse runt om.”
Ett förslag handlar om att kolonilotter arrenderas. Det finns också förslag om att Brunnsparken ska ha en
djurpark och en 4H-gård. Citat:
”Mer djur!”
Andra saker som man ger förslag till är att det ska finnas salamandrar och grodor i bäcken, att det ska
finnas ett Arboretum och en naturstig. Någon kommenterar att ”Brunnsskolan använder Brunnsparken
dagligen till rastlek, lektioner i matte, natur och djur”.
Förslag ges på att man ska ha scener för ungdomar som är musikintresserade.

Lekplatser och aktiviteter för barn

Många tar upp verksamheter för barn som viktig, till exempel i form av barnteater. Ett förslag handlar om
att man vill flytta barnverksamhet i Folkets park till parkteatern. Andra förslag rör skattjakt för barn,
trampbil, skaparverkstad, att man kan anordna barnkalas, lekplatser, lekland, leklada, temalekplats och en
stor lekpark anpassad till små och stora barn. Det föreslås att man kan utnyttja naturen för att leka med
Citat:
”Bygg lekplatser som inbjuder till aktivitet och rörelseglädje.”
Flera förslag handlar om att man vill ha en plaskdamm eller liten pool med förutsättningar för vattenlek.
Ett förslag rör en aktivitetspark till större barn där man till exempel har en klättervägg, kan klättra mellan
träd, har hängbroar och en mindre zipline.

Marknader, träffar, firanden mm
Det finns förslag på att anordna marknader året runt, som: växtmarknad, höstmarknad, bondens marknad,
julmarknad och antikmarknad.
Det ges förslag på att man kan ha majbrasa, midsommarfirande, spökvandring vid Halloween, besök av
tomten vid Jul och nyårsfirande.
Andra förslag är att man ska ha en temapark, tipspromenader, örtagård och kunna anordna
trädgårdsfester. Det finns även förslag på ponnyridning, häst och vagn, gycklare, eldartister, minitivoli
under vår, sommar och höst samt loppmarknader.
Ett annat förslag tar upp bilträffar/mc-träffar där det går att visa upp bilar eller mc.
Förslag finns att det i den nordöstra delen ska finnas temalekplats, tillsammans med plaskdamm, en
lekplats speciellt anpassad för barn med funktionshinder, träningsbana/ute-gym, anpassat för vuxna med
funktionshinder, naturinspirerad ”inte nudda marken bana”, Robinsonbana, som till exempel Påls hage
utanför Nyköping.
Här föreslås även att det i det sydöstra området, bakom parkteater, där gocart-banan fanns, ska finnas en
parkourbana. Intill ska det föreslås ett vindskydd som ”hängplats” för områdets ungdomar, som är väl
upplyst, med sittplatser och papperskorgar. Citat:
”Gör parken mer populär. Fler Näringsställen. Ex caféer. Ex Hantverksbodar.”
Några kommenterar att parken ska vara en lugn yta och en avstressande miljö. Ett förslag handlar om att
telefoner ska vara avstängda i ett område.

Träning och hälsopark
Det finns flera förslag som berör träningsverksamheter i parken. Det föreslås att det ska upprättas en
träningspark, att det ska finnas träningsredskap för utebruk (som för styrkelyft). Man föreslår yoga och
gympa i parken. En kommentar handlar om att Friskis och Svettis kan bedriva utegympa i parken, liksom
man gör i Sveaparken.
Flera förslag handlar om att man vill återuppta parken som hälsopark och ”spela på parkens historia, en
plats man kom till och drack ur brunnen”. Man vill bevara dess kulturhistoriska värde. I kommenterar
ursprunget Adolfsbergs Brunn och att man kan ha spa, hälsovatten, hotell, kallbadhus och restaurang.

Restaurang, café mm
Flera förslag handlar om att man vill ha flera typer av servering och utveckla restaurang och
caféverksamhet. Det föreslås till exempel trädgårdscafé i ett av de gamla husen.
Det finns förslag om att det ska finnas ett B & B (nostalgitema) med café i Odinslund. Där ska
rummen vara inredda i nostalgiskt folkparstema, ”Snoddasrummet”, ”Thore Skogman rummet” etc.
Gamla folkparksprylar i interiören. Samarbete med Svalan för matdelen.

Ett förslag gäller uteservering. I en kommentar pekar man på att man ska ta vara på parkteaterns
välutrustade kök. En kommentar handlar om att man ska låta pizzerian vara kvar och man föreslår även
att det ska finnas en kiosk.

Nybyggnation, hus och bostäder
Många kommentarer handlar om att man inte vill att det ska byggas nytt i Brunnsparken. Det finns
kommentar om att man inte vill se varken nya hus eller en förskola. Citat:
”Finns andra ställen att bygga på”
”Har byggts tillräckligt runt Brunnsparken”
”Ju fler bostäder som byggs i Lindhult mm, desto viktigare är det att bevara allt det gröna i Brunnsparken,
annars blir det bara asfalt och Närkeslätt.”
Ett förslag tar upp att en förskola ska placeras på Brunnsgärdesgatan istället för planerade bostäder.
Några föreslår att bebyggelsen i sydvästra hörnet ska tas bort och att det där ska finnas fri parkering, en
allaktivitetsyta och föreningshus. En annan kommentar handlar om att man endast vill se ett nytt
kvalitativt äldreboende. Citat:
”Här kan barn och äldre mötas naturligt! Ett framtidens äldreboende som ligger rätt i tiden.”
Ett par föreslår en tjänstebostad till parkvakten, som Anneberg Odinslund. Det finns även förslag på
Ungdoms- och föreningars hus.
I en kommentar lyfter man att befintliga hus kan användas till affärsverksamhet för hantverk, försäljning
av träslöjd, stickat, smide mm. Man pekar även på att man kan följa utvecklingen i byggnadsstilar som
tidsdokument, men nybyggnation behövs inte. I en kommentar föreslås att fastigheterna ska ägas och
drivas av privat aktör.

Planteringar, grönområden mm
Någon kommenterar att det rör sig många i området strövar runt i parken på dagtid. Det behövs fler
bänkar och bord. fler blomrabatter, bärbuskar och fruktträd
Det ges förslag på att det ska finnas perenna odlingar/blommor och parkbänkar. Citat:
”Alla bostadsområden behöver parker/områden för rekreation”
”Alla kan inte hänvisas till Stadsparken och Stora holmen då Örebro växer fort”
Det föreslås en entré vid nordvästra portalen, in i ”Sinnenas trädgård”, vilket är en ätbar trädgård i
samarbete med trädgårdsförening och Region Örebro län (aktör för fysisk aktivitet på recept).
Föreningens folkets park kan ha uppdraget från kommun och region Örebro län.

Praktiskt, utförande mm
Några föreslår att det borde finnas bättre belysning samt trevligare staket runt parken. Ett förslag gäller
grindar som går åt båda hållen och går igen med hjälp av fjädrar
Det finns förslag om gångstråk runt hela parken, ca 1000 m, hårdytebeläggning, inte asfalt. Det ska vara
tillgängligt för alla och handikappanpassat. Det ska vara kombinerat med upplevelsespår för hela familjen.
Det föreslås även att man ska rusta upp och belysa lilla utescenen. Man menar att det är en perfekt publik
plats med naturläktare. Citat:

”Tillsammans med Brunnsparkens alla festlokaler, det vackra lilla lusthuset vid Brunnen blir scenen en
utmärkt plats för borgerliga vigslar/begravningar/dop. Plats för evenemangstält av större format för
uthyrningsverksamhet.”
Det föreslås att det ska finnas ställplatser och det behövs elstolpar. Dessa kan samutnyttjas med Svalans
foajé för toaletter. Det föreslås vattenutkast för att fylla vatten. FFP (Föreningen folkets park) föreslås
kunna vara aktör.
Några förslår cykelvägar och gångstråk. En kommentar tar upp att man inte vill ha ett ensamt gångstråk
förbi Parklyckevägen, då man menar att det är en överfallsrisk (klottrare mm) och svårt att lysa upp.
Kommentarer handlar också om att man ska fräscha upp området, att man vill ha bra vindskydd för att äta
matsäck, en rymlig hundrastgård samt vägskyltar vid uppstart.
Några kommentarer handlar om hur man ser att Brunnsparken ska vara en blandning av stadsparken och
Stora holmen. Brunnsparken jämförs med andra stadsparker och folketspark, till exempel
Mariebergsskogen i Karlstad, folkets park i Malmö och Gamla Linköping.

Trafik, cykelväg, parkering mm
Flera anser att det inte ska finnas någon trafik, genomfart eller bilar i Brunnsparken. Ett förslag tar upp att
man inte heller vill ha en cykelbana genom parken. Någon kommenterar att man vill ha tillfart från 2 håll
och att man vill ha begränsad biltrafik.
En kommentar rör att man inte vill ha någon parkering på planen framför teatern.
Ett förslag handlar om att man ska anordna en gratis stadsbuss till Brunnsparken, för att människor lättare
ska kunna ta sig dit. Det föreslås även parkering och uppställningsplats i anslutning till dansen. Citat:
”Förslag 1 är bra om bostäderna tas bort och istället kompletteras med mer parkeringsmöjligheter”

Övriga kommentarer
Övriga kommentarer handlar om att parkteatern ska bevaras och att det är viktigt att man sköter ytorna
och inte planerar för mycket. Citat:
”Starta en fördjupad medborgardialog för planeringen.”
”Bjud in entreprenörer”
”Svårare att tänka fritt när det redan finns 2 förslag synpunkter lämnas på förslagen och
kreativiteten minskar.”

Planprogram Brunnsparken – synpunkter från
Brunnskolan

Bakgrund och syfte
För att ta reda på vad barn och unga tycker om de olika förslag som finns i planprogrammet för
Brunnsparken genomförds en workshop tillsammans med elever från årskurs 2 och 5,
Brunnskolan. Workshopen genomfördes 13 maj 2016.

Sammanställning av synpunkter
Årskurs 5

Vi tycker att förslag 1 är bäst för att:
Vi tycker att det ska fortsätta vara en park. Det var en park från början och vi vill att det ska
fortsätta vara det. Vi vill inte att det byggs höghus i parken, då blir det för mycket folk där. Det
blir bättre för djuren som lever i parken om det inte bygg hus där. Vi vill bevara naturen och
byggnaderna med historia för framtida generationer. Då är miljön kvar och mycket plats att leka
på. Det kommer att finnas mer att göra. Det kanske kan bli bra aktiviteter för elever. Badet är
bra. Kan man inte ha sol och bad någon annanstans än på kullen? Måste det byggas en förskola i
Brunnsparken?
Vi tycker det är viktigt att detta finns kvar:
Pizzerian Parken för att det finns människor som bor och jobbar där.
Svalan, Globen, Regnbågen och bäcken med grodorna. Globen ska finnas kvar för att fester där.
Kullen och lilla scenen (som behöver renoveras) för att vi har skolavslutningar där. Om det byggs
bad vid kullen vill vi ha en scen någon annanstans att kunna ha skolavslutningar på. Alla
grönområden ska vara kvar, naturen är viktig. Midsommar i Brunnsparken är kul!
Nya idéer
 En slags fontän vid utomhustorget (grusplanen där bilarna parkerar nu)
 En skatepark, parkour med olika svårighetsgrad, någon typ av hinderbana, klätterställning
med rep, klättervägg som går upp som en kon. Trampoliner/studsmatta, hoppborg, linbana.
Slänggunga och höga gungor som man kan klättra i (finns liknande vid Djupadalsbadet),
snurrgunga (finns i Lindhultparken).
 Plaskdamm och en djupare pool, vattenlekpark
 Lekparken kan innehålla låtsasdjur för små barn, t.ex. djungeltema.
 Kojor i träd med broar emellan. Spökhus












Gagabollrink, minigolfbana, konstgräsplan(fotboll)
Radiobilar genom parken, karusell, tivoli på sommaren.
Grisar som grå runt – minizoo
Fanträffar med kändisar och youtubers
Tävlingar, marknad.
Café/kiosk med grusgångar och skyltar till olika aktiviteter, konst, fontäner, statyer och
många soptunnor. Historiska och intressanta skyltar om platserna i parken.
En till restaurang, ex. Mc Donalds
En fotbollsplan (konstgräs), var som helst. Bygg ut den gamla fotbollsplanen.
Mer konserter. Då blir det mer aktiviteter i parken.
Bio

Synpunkter från workshopen:
Parken viktigt för skoljoggen (hela skolan deltar och den sträcker sig över hela parken),
skolavslutningen, Gröna dagen och samvarodagen (6:or ordnar lekar för övriga elever). Parken
används till idrottslektioner (kulkastning vid den stora sandlådan, orientering i hela parken), SOoch NO-lektioner (bl.a. titta på grodor), bildlektioner, för friluftsdagen (skidåkning på vintern).
Tjejerna brukar inte använda parken så mycket på fritiden, inga aktiviteter. Fritisbarn använder
parken eftermiddagar. Lindhultparken är ett gott exempel. Trafiken är ett problem, känns osäkert
i vissa passager.
Kommentar från lärarna: vi är där väldigt mycket. Vid lunchtid kan det vara körigt med mycket
bilar. Kul om lekpark/utegym kan nyttjas av både elever och fritid. En grillplats vore bra.
Om byggnader och bostäder:
 Tänk på djuren, mår dåligt av för mycket bostäder!
 Inte fler bostäder i parken
 Vi har idrott vid lilla scenen och om man bygger bostäder kan vi inte ha idrott längre.
 Många gamla hus som borde bevaras. Ha kvar gamla byggnader.
Grupp 1– pojkar
Kommer man kunna fira midsommar i parken? Hur blir det med kullen? Hur blir det med
staketet runt om, för teatern? Hur blir det med konserter? Kommer det vara gratis att vara i
parken? Någon bor vid det röda hus, bakom parkeringen, vad händer där? Skoljoggen kommer
inte funka med förslag 2.
Om förslag 2 genomförs:
 Blir mindre av en park och nackdel att järnvägen är nära husen.
 Blir det inte besvärligt med bilar? Kan det inte bli mycket trafik?
 Skulle vägen gå där den går? Den bilvägen finns inte idag.
 Skulle det gå att använda parken till idrottslektioner och på fritiden?
Man åker in och sladdar på grusplanen, kör in från söder och från Parkhallen. Grusplanen med
fotbollsmålen skulle kunna användas till bostäder. Används dock till fotbollsträningar och ibland
till friidrotten.
Rungande röster på förslag 1. Vi skulle bli ledsna om vi förlorade parken.

Grupp 2 - flickor
Blir det inte lite park om det blir bostäder? Skulle kännas som man var på någons tomt i så fall.
Går man på fritids så är man i parken. På fritiden är man där också.
Fördel med att bygga förskola: bra miljö för barnen. Inte så jobbigt för dem i parken om det är
dagis i parken, men borde väl finnas andra områden. Fanns det två dagis så skulle de kunna
samarbeta.
Både bra och dåligt med staket. Bra vid konserter så att inte folk smiter in. Dåligt för att man
känner sig instängd. Man kan inte gå in i parken hur som helst, skulle kunna lösas med fler
ingångar. Kan ju vara bra med staket, bra för yngre barn så att de inte springer iväg till bilvägar.
För att rasta hundar?
Skulle kunna vara bättre markerat för friidrott och utegym. Behövs bra dusch och
omklädningsrum vid pool. Bra med soptunnor så att det inte blir skräpigt. Det vore kul med
glasskiosk. Temapark – skulle vara kul om det djur (inte riktiga) och växter. Linbana vore bra.

Här vill man ha:

Här vill man ha:

Hinderbana, jättestor
studsmatta, karuseller, små
karuseller, hoppkudde.

Minigolfbana
Lekpark som blir typ som en
hinderbana. Lekpark med
studsmattor för att nästan alla
barn gillar att hoppa
studsmatta. Luftkudde,
trampoliner, stor
studsmattepark.
Lång vattenrutschkana, en liten
simbassäng och plaskdamm.
Glidbana på vatten ner till
plaskdammen (fanns när Örebro
firade 750-år)
Paintballbana,
Zoo, Brunnz zoo

Här vill man ha:
En lekpark för både yngre och
äldre barn. Karuseller, liten
cirkus, minizoo, grisar som går
runt och kiosk (glass, korv)

Här vill man ha:
Lekpark med djungeltema med
en linbana. Hinderbana.
Minitåg. Det skulle vara kul
med en skatepark. En

Bäcken
Ska finnas kvar för att det finns
grodor som är utrotningshotade.
Spara så mycket natur som
möjligt, framförallt den lilla
b k
Lekpark
En lekpark, då kan alla leka. Temalekplats kan vara:
djungel, vatten, pirater, ewok, djur, rymd, parkour,
klättertema, hoppbana, cirkus,
En lekpark med linbana, små

Lilla scenen och kullen
Det viktigaste att ha kvar är nog
kullen och lilla scenen för att
där har vi vår skolavslutning
och alla får liksom plats
eftersom vi brukar vara 5-600
personer där. Bygga
om/renovera scenen.
Flytta och ha en ny lilla scen, en
bra omgivning för alla. Där kan
alla vara och ha kul och vara
med familjen eller kompisar.

Årskurs 2

Rasmus och Molly presentarede klassens synpunkter. Vi tittade på planen utifrån skola och fritid.
Först röstade vi och vi vill ha park och inga bostäder. Man behöver ha uppsikt över trafiken.
Stadsdelspark eller bostäder i Brunnsparken? 100 % röstar för en stadsdelspark!
+ med Brunnsparken idag
 Vi gillar lilla scenen, där är vi mycket.
 All natur, bäcken, alla träden
 Midsommarfirandet
 Skoljoggen, där rundslingan finns, där har vi friluftsdagar och idrott också!”
- Minus med Brunnsparken idag
 Hålet i lilla scenen
 Det är stökigt ibland
 Huset med förskolan borde rivas
 Att det kör ganska mycket bilar där
 Det finns inte så många sittplatser
Det här saknar/önskar vi i Brunnsparken
Ur skolperspektiv
- Bänkar och bord till våra utelektioner.
- Laga hålet i scenen och fräscha upp den
- Mer djur kan vara bra, riktiga djur
- Jag önskar att träden ska få vara kvar så vi kan lära oss mer om dem
- Det skulle finnas ett plank där vi kan sätta upp saker vi gjort, exempelvis dikter.
Ur fritidsperspektiv
- Grillplatser, då skulle vi kunna grilla där och inte bara i skogen
- Bord och bänkar till mellis etc.
- Fritidsförråd.
- Lekpark!!
- Soptunnor
Efter skola och fritids:
- Lekpark. ”Lite som stadsparken”.
- Parkourbana
- Klätterställning med armgång
- Snurrking
Studsmatta
- Kompisgunga och vanliga gungor
- Linbana
- Stora gräsytor för sol och bad
- Pool
- Utegym
- Basketplan
- Cykelslinga
- Skatepark men mer för inlines och kickbike

Andra saker vi har åsikter om: Vi vill inte ha någon biltrafik inne i parken. Vi tycker att cykelställ
med tak vore bra.

Synpunkter Brunnsparken – resultat av enkäten
Ett sätt att tycka till om Brunnsparken var att svara på en enkät på orebro.se. De svaren kommer
bli en del av samrådsrapporten, men vi kan redan nu redovisa hur svaren fördelade sig. Totalt
var
det 233 personer som svarade på enkäten.

Kommentarer:
Brunnsparken har stora (slumrande) värden som rekreationspark och kan med god vilja och mångas
entreprenörskap (företag, föreningar, arrangörer) fyllas med nöjen och evenemang. Ta tillvara på de
som är verksamma idag, Folkets Park föreningen m.fl. Det går även att tänka in olika former av
pedagogisk verksamhet liknande den i Pildammsparken i Malmö, Malmö folkets park kan man också
titta på. Man ska nog tänka en modern park som är flexibel och öppen för förändringar. Brunnsparkens
tillgänglighet är besvärlig. Svårt att hitta och svårt med allmänna kommunikationer.
Brunnsparken har höga kulturhistoriska värden, med sin historia som hälsobrunn samt folkparkstradition!
Det byggs överallt och det behövs grönområden att vistas i för både barnfamiljer och äldre. Alla som bor i
Adolfsberg bor INTE i villa. Vi kan behöva en grön oas att vistas i! Dessutom har Brunnsparken sådana
värden och en så stor potential att det är HELA Örebros park.
Inga vägar genom parken! En park är till för att barn ska kunna leka fritt och folk ska kunna koppla av.
En väg som delar parken äventyrar säkerheten för barn och gör parken mindre attraktivare för besökare
med avgaser och föroreningar. Bygg gärna bostäder delvis i någon del av parken men INGEN väg!
Ser gärna lite trevliga fik, glasskiosk osv
Hej! Jag heter Mikael Rixon och är ordförande i Örebro 4H, en nystartad förening sen hösten 2015. Vår
målgrupp är barn och ungdomar mellan 7-25 år. Mitt förslag till en levande och spännande brunnspark är
att ha en 4H-gård med svenska lantgårdsdjur som kommer till stor nytta och glädje för alla Örebroare. Med
en 4H-gård kan allmänheten besöka och lära sig mer om de svenska lantgårdsdjuren genom olika läger för
barn och ungdomar. . På 4H-gården ska det finnas möjlighet att vara med i den dagliga verksamheten och
sköta om djuren genom "Lära genom att göra" som är 4H:s motto och de äldre lär de yngre. Inom 4H
finns det olika inriktningar som djur, natur, miljö, hantverk, mat, kultur, sång och musik. För mer
information om 4H och 4H:s verksamhet www.rs4h.se
Det byggs väldigt mycket bostäder men förskolor och skolor måste också byggas med. Dela Brunnsparken
på 2. Ena halvan förskola och utbyggnad av Brunnsskolan. Led om cykelbanan som delar Brunnsskolan
och parken in i Brunnsparken. Ha kvar grönytorna för skolaktiviteter osv. I anslutning till grönytorna
längst in till vänster i parken. Bygg en fin lekplats likt Stadsparken. Stadsparken är överfull så en ny park
med växer/ lek behövs i denna del av staden också. Gärna en skateboard ramp också. Barnen och
ungdomarna behöver få vara någonstans. Bygg parkering efter gatan in mot Brunnsskolan. Totalt kaos
där, speciellt vintertid. Se till att skolor/ förskolor fungerar med parkering osv och bygg inte bara nya

bostäder utan överblicka alla funktioner först. Går även att ha mindre mysiga konserter i Brunnsparken.
Går att anordna spelningar även dagtid på helgerna, speciellt för barn och ungdomar.

Jag gillar bäst alternativ 1. Dumt att förstöra parker med att bygga bostäder.
Förslag 1 vi behöver gröna ytor för att umgås o ha aktiviteter i för unga o gamla! Gör parken
till en träffpunkt!
Det skall kunna vara evenemang och då passar det inte alls att ha bostäder där och det blir klagomål.
Nej tack
Låt parken vara park i denna stadsdel. Rusta upp parken med soffor mm och gör några lekplatser för
barnen. Hedra Harald Åkerbergs minne. Han står staty där, "för god samhällsinsats".
Förslag 1 ger fler möjligheter till utveckling av fler aktiviteter i parken. Viktigt att det finns möjlighet
att kunna ha olika firande/marknader/konserter i en fin miljö.
Sol, bad och cafe
Absolut ingen bilväg som delar parken eller bostadsbyggande. Hittade inte ingången dit sist.
Kändes inklämt pga höga hus.
Förslag 1 är definitivt det bästa utav de 2 förslagen. Bygg inte mer i Brunnsparken! Låt det fortsätta
vara en attraktiv grön oas. Bl.a. midsommarfirandet i Brunnsparken är en viktig del för många Örebroare.
Bostäder kan byggas på andra ställen, bygg högre hus centralt när det byggs nytt.
Hej jag skulle vilja att det var som det var förr med en stor lekpark och tivoli.
Behåll allmänna platser för event till alla. Det behövs!
Det finns inget sådan evenemang annars i Örebro
Parken behöver bli en Folkets park igen! Barnvänlig, utflyktsmål, integrerande osv.
Låt Brunnsparken få en aktivitetsprägel med t ex hinderbanor för barn och vuxna, boulebana,
minigolf, schackspel, ett friluftsbibliotek, några trevliga caféer, bra lekpark som lockar barnfamiljer,
kanske en mindre skatepark. Se till att det finns något för alla åldrar.
nr 1
Brunnsparken är bevaransvärd historia och är dessutom en av de få idag levande folkparkerna. Detta bör
bevaras och utvecklas, inte förstöras!
Förslag 1! Jag vill inte att det ska bli bostäder i Brunnsparken. Ska bli spännande att se vad ni beslutar
då det på sociala medier verkar röstas emot bostäder. Men jag tror att ni gör som ni vill iaf!
Stort Nöjesfält, med stora vattenparker.... mvh Ernervik....
Bor i närheten och vill ha kvar naturen i parken.
Det finns andra områden att bygga på. Låt parken vara en samlingsplats för Örebroarna där alla kan
träffas och umgås i den fina naturen som finns
Parken har varit en levande plats för hela familjen under många år, barnen ofta om allt roligt de haft där.
Det vore trevligt om parken kunde utnyttjas mer tillsammans med familjen. Skolan utnyttjar idag
parken som en del i deras fritidsaktiviteter och de har ibland utomhuslektioner där. Vore bra om de
kunde fortsätta med det.
Behåll mycket och gör om för barn och för utomhusträning, Utomhusbassäng, gör bostäder, det känns så
tokigt att ha område i Örebro som inte utnyttjas
Parken används flitigt av Brunnskolan och är ett stort andningshål för boende i hela området.
Satsa absolut inte på bostäder utan på mer aktiviteter för barnen. Roliga lekparker/trixbanor för
cykel/sittplatser/grillplatser/hinderbana. Gör platsen så att fler barn/ungdomar/familjer vill hänga där.
Vi har barn som går i Brunnsskolan och vet därför att Brunnsparken utnyttjas väldigt mkt till aktiviteter
med skolan där, då skolgården helt enkelt inte räcker till eftersom barngrupperna har blivit större och större.
Fick höra att ytterligare 100 nya elever är på väg in till hösten. Vi ser INTE under några omständigheter
att det byggs bostäder där, utan att barnen och allmänheten kan nyttja parken som idag. Även skolavslutningar
är tradition att ha i parken. VARFÖR ska ALLTID barnen och allmänheten behöva flytta på sig för att

bostäder ska byggas, det har byggts en hel del runt Adolfsberg och det räcker, man behöver INTE förstöra
Brunnsparken också!
Det behövs främst lite anledningar att ta sig till parken. Skulle t.ex. kunna vara barnteater, lektor,
minigolf, basket, volleyboll eller liknande planer, utställningar, restaurang/café som kan kännas lite
mer som ett utflyktsmål än idag. Utställning om parkens historia känns också passande. Hur har man gjort i
andra städer med sina gamla parker? Har själv lite erfarenhet av Mariebergsskogen i Karlstad som hade
problem en tid efter att tivoli och djurpark lades ner, men nu är mycket uppskattad om än i mindre format,
med spökvandringar, minitåg, djur från lantbruksskola på sommaren etc.
Inga bostäder i parken! Parken behövs för rekreation!!! Fler aktiviteter istället. Snälla, gör inget dumt!
Det finns annan mark att bygga på!
Rör inte vår Brunnspark, Bygg ej bostäder eller något annat kommersiellt. Utveckla parkens gröna oas.
Inga bostäder
Bättre lekpark. Sinnes trädgård med ätbara växter/träd & rekreation de finns i andra väderstreck så som
Karlslund & Rynninge viken/oset. Det är väl helt rimligt att även denna ände av kommunen bör få ett
trevligt, välskött rekreationsområde!!
Förskola och äldreboende kan byggas utanför parkområden där man påblåsa förslagen lagt bostäder.
På så sätt kan hela parkområden bli stadsdelspark.
Förslag 1 som grund med en levande park, men exklusive bostäder precis utanför Brunnsgärdets
radhusområde (Brunnsgärdesgatan). När utrymme finns längre in i parken - varför välja höga
byggnader precis intill ett låghusområde?? Rimligen låga 1-2 våningsbyggnader, och med god marginal
ut mot nuvarande Brunnsgärdesgatan, ner mot Brunnsskolan. Varför höga hus precis bredvid gatan precis
"på" Vårby Gränd och Ramlösa gränd? Arkitekter bör ha känsla för anpassad nybebyggelse i befintlig miljö.
Eller gäller tesen att det politiskt måste till höghus i Adolfsberg. Och helst så nära ett villaområde
som möjligt??
Underbar park där vi haft många uppvisningar i Studiefrämjandet, ser framför mig hur den kan fyllas med
småodlingar för skolor och dagverksamheter caféer uppträdande, övningslokaler för dans musik teater m.m.
och framförallt varför inte lett cafe, en kvällsrestaurang som inte serverar pizza.
Viktigt med "gröna och fritidszoner" vid en så tättbebyggd stad, som Örebro.
Förstör absolut inte vår fina gamla Brunnspark som jag ofta vill besöka! Det räcker att området utanför
parken har förstörts med fula höghus!!!
Förslag 3. Ingen bebyggelse i Parken. Förskola skulle kunna byggas på det område som är tänkt för
bostäder i förslag 1. Då jag själv växte upp i Brunnsparkens direkta närområde har jag lekt mycket i
stora delar av parken. Saknar den möjligheten för mina egna barn idag. Jag har stora förhoppningar
om att det ska bli en levande park igen med fina lekplatser för barn, där vi på gångavstånd från hemmet
kan njuta av en fin park med blommande planteringar, lekplats, badmöjlighet för småbarn, skridskobana på
vintern, café. En park att skapa trevliga minnen med vänner och familj. Saknar ett trevligt café i parken. Vore
fantastiskt med ett café i någon av de äldre byggnader som finns i parken ex. "Brunnen". Önskar att
Brunnsparken kunde bli ett bra och närmare alternativ till Stadsparken och Stora Holmen.
Satsa på något för äldre också. Har ni glömt att det finns äldre bara för att de ofta är väluppfostrade och
inte hörs så mycket. En park för alla generationer från barn till äldre med möjlighet till aktiviteter.
Uterum för alla. Möjlighet för föreningar att träffas utan dyr hyra ex PRO. Dagverksamhet och möjlighet att
äta. Enklare gym som kan passa alla utom de som kräver mycket. För dessa finns redan träningsmöjligheter.
Om det skulle bugas några bostäder så satsa på boende för demenssjuka med låghus, dagvård och trädgård.
Inga fler bostäder vi måste få ha en park för både äldre och unga. Tänkte att man kan efterlikna
statsparken lite även i Brunnsparken. Lekpark, plaskdamm mm
Låt Brunnsparken vara en oas utan bilar och bostadshus
Jag tycker att Örebro 4H ska ha sin verksamhet i Brunnsparken, det vore perfekt med en
4H-gård för barn och ungdomar att enkelt kunna besöka. Det ska inte byggas några bostadshus
i alla fall, aldrig.
Bygg inga bostäder, gator eller förskolor i parken. Låt den vara ifred. Se istället till att det kommer upp fler
möjligheter för rekreation, nöjesevenemang. Ta bort Brunnsparken från Örebroporten. Deras enda intresse
är att bygga nytt och förändra/förstöra). Se till att det finns mer att göra i parken. Vem sköter Stadsparken,
Slottsparken? Låt även dom ha hand om Brunnsparken. Det finns annan mark att bygga på. Tänk vad tråkig
Gustavsviksrakan är. Bygg där istället.
Förstör inte Parken med bostäder, det finns gott om mark söder om Adolfsberg att bygga nya bostäder på.

Vill absolut inte att det ska byggas bostäder i Brunnsparken utan att den bevaras som en plats för rekreation,
kulturevenemang och dans!
Jag använder parken dagligen, men skulle gärna dela den med fler...och så menar jag att man ska göra
den attraktiv med lekparker och evenemang, bostäder byggs ändå i området och brunnsskolan har svårt
att ta emot fler elever.
Är MOT att bygga något alls i parken. Vi behöver Brunnsparken som en oas då det byggs så mycket
och vi är omringade av järnväg och motorväg.
Inga bostäder! Det är inte den typen av bostäder stan behöver! Byggs det i parken är det bostäder för ett
fåtal bättre bemedlade. Vi behöver billiga bostäder även om det är nybyggda sådana!
Förslag 1 förstör inte vår park. Utveckla å behåll viktigt för alla åldrar
När jag var liten fanns en jätterolig labyrint i Brunnsparken. Mer spännande parker, med fort
(som förr om åren i Solhaga) labyrint, som i Brunnsparken. Alla dagens parker är så likriktade och de
är mycket tråkigare än de jag lekte i som barn.
Brunnsparken som dansställe är bland de absolut bästa i Sverige. Det är något jag gärna ser att ni
värnar om & förvaltar väl.
1
Utveckla parken till oas och mötesplats för människor. Lekpark och aktiviteter för barn och familj.
Inga mer bostäder
Ni borde bygga en skateramp finns en skateramp i Malmö som är as Nöjs som ni kan ta inspiration
från som ligger i folketspark, skulle vara as fett med ramp där!
Mer musik/dans till Örebro
Teater och dans
Det saknas mer liv och rörelse i parken så förslaget låter mycket bra.
Bygg inga bostäder i Brunnsparken!! Inga bilar!! Det skall vara en plats för hela familjen med lekpark och
rekreation.
Gör parken till aktiviteter för alla åldrar utan bostäder. En lekplats med pool för de minsta. Ta dit
artister och håll andra evenemang för stora och små. dessa saker fattas i Adolfsberg nu när denna stadsdel
växer.
En levande park som är ett komplement till Stadsparken. Lekplatser, plaskdamm eller pool, boulebana,
grönytor, utomhusscen, café som komplement till Svalan. Inga bostäder, Adolfsberg behöver en oas med
lekpark som passar alla åldrar.
Ser att man längre fram kan anordna utomhusfestivaler och liknande.
Brunnsparken är kult och gammal. Viktigt att bevara detta och inte bara fokusera på nybyggen.
Det måste finnas andra platser där nya bostäder kan byggas. Bygg större scen och ta hit lite fler
artister som kan locka örebroarna.
Titta gärna på Mariebergsskogen i Karlstad! Fantastisk lekpark med upplevelsepark där barnen kan
skapa musik och experimentera
Jag bor i Karlskoga, jobbar i Örebro. Jag vill ha kvar Brunnsparken som dansställe. Försvinner
det finns ingen dans nära. Dansen är viktig från socialt perspektiv då även integration kan
förekomma lättare. Dansen är viktig för så många.
Gillar parken som den är men vore kul med fler aktiviteter och en stor lekpark för barn
Gärna bostäder i utkanten av parken men INGEN väg/körbana genom parken
Förslag 1, då parken ska vara ett rekreationsområde med aktiviteter som tex minilantgård, promenadstråk
och blomsterprakt typ stadsparken i miniformat
Fokus på vattenlek och musik i BRUNNSparken
Nöjespark liknande Liseberg
Inga bostäder eller bil/cykelvägar inom området.
Utveckla Brunnsparken till att bli en pendang åt Stadsparken. Arbeta med växter och evenemang. Sätt
rekreations och umgänge i fokus. Skapa möjligheter för gruppträning i parken, konserter och annat för alla
åldrar.
Förslag 1 är att föredra, definitivt. Vi behöver "gröna lungor" och stadsdelsparker i de nya bostadsområden
som byggs. Och i Brunnsparken behövs inga flera bostäder!
Uppför gärna någon snygg form av bullerplank mot de mest ljudutsatta bostäderna intill också,

så det verkligen går att nyttja parken länge om kvällarna.
Förslag 1: låter bra!
Men rör inte sakerna som finns speciellt inte lilla scenen!!!
Gör något för integrationen. Boende för nysvenskar t.ex.
Viktigt o bevara de få folkparker vi har kvar. Det finns heller inget för de boende i Adolfsberg att roa sig med.
T.ex. plaskade för barn so. I stadsparken m en stor aktivitetslekpark. Ett ställe för familjer att träffas o umgås
utan att man alltid måste ta sig lång väg till allt.
Örebro växer så att det knakar så behov finns av större gröna oaser med möjligheter till aktiviteter och social
gemenskap
Det får gärna innehålla olika aktiviteter men det är väldigt synd att ta bort dansen! Dansen bidrar till en enorm
glädje, låt Brunnsparkens evenemang ha kvar dansen som en del i det hela!
Tänk Gustavsviks lekplats, kanske minigolfbana, sommarkafé utomhus, det kommer locka stadens alla
barnfamiljer. Lite som stora holmen. Trampbilar. Det behövs mer aktiviteter för barnfamiljer. Detta gäller alltså
bara en del av Brunnsparken. Typ där lustiga huset fanns förut.
Vi behöver en park i den delen av Örebro.
Bra förslag - låt det bli genomfört!
Bygg ett tivoli också
Bygg inte mer bostäder i närheten utan låt det vara grönt och öppet!
En stor lekpark som det en gång var och absolut inga bostäder
Lämpligt vore om området fick en naturlig koppling till Gustavsviksområdet, t.ex. årskort, entré inkluderat i
campingavgift. Samtliga sommarevenemang med Brunnsparken som förstaval,
1!!!
Jag var i Folkets Park i Malmö, där fanns bland annat en skateboardramp. Det tycker jag skulle passa fint i
parken och det skulle vara ett bra komplement till den fina skateparken i Drottningparken. Man kan även göra
en bana för yngre kickbikeåkare, jag såg en sådan i Täby vid Åva Gymnasium. En park för alla åldrar.
I en stad som byggs ut mer och mer behövs dessa frizoner som får vara just bara parker. Behöver dock en rejäl
uppsnyggning för att bli attraktiv, Café behövs som är öppet dagligen.
Jag/Vi bor på Ramlösa Gränd 11 och det vi ser som det stora problemet med utbyggnad av ett antal nya
huskroppar i området är ytterligare en belastning av den redan rådande trafiksituationen i området. Med
ytterligare 200 nya fasta fordon plus fordon ned till skola och arbetsplatser så kommer det att bli en enorm
belastning på området. Det vore mycket bättre att utveckla de befintliga ytor som finns för barn och vuxna.
Att behålla stora delar av parken till Örebroarna som vill se en "ny" Stadspark!
Vet inte riktigt hur underlaget för park är. Mer offentliga ytor med liv är bra, offentliga ytor utan liv är lite
bortkastat.
Och så använder vi stängslet och gör inhägnad plats för oss hundägare såklart.
En trevlig park som kan klara sig utan bostäder där. Bygg i hop Lundby med Lillån i stället.
Som ägare till fastigheten Adela 10 har vi följande yttrande gällande planprogram för Brunnsparken. Vi
motsätter oss både förslag 1 och 2 då vi anser att en byggnation mellan Parkteatern och Brunnsgärdesgatan
påverkar vår fastighet och områdets karaktär på ett negativt sätt. Det nuvarande grönområdet innehåller många
gamla träd och att det är en viktig den med ett grönområde nära bostadsområdet. Dessutom är det redan
mycket trafik till skolan och med den utbyggnad som nu föreslås kommer trafiken öka kraftigt. Det saknas
redan idag tillräckligt med parkeringsplatser i området vilket får till följd att många bilar står parkerade på
Brunnsgärdesgatan vilket minskar framkomligheten, även detta problem kommer att förvärras om den
planerade bebyggelsen genomförs. Curt o Barbro Planeby Vårby Gränd 12
Om alla grönytor bebyggs tar man bort det som en gång gjorde att människor ville flytta till stadsdelen, så att
göra en stadsdelspark är ett utmärkt förslag!

Att bevara den kulturskatt som Sveriges folkparker är måste prioriteras. Folkparken är en naturlig träffpunkt
som naturligt uppmanar till integration, motion och kreativitet. Det är en plats som i dagsläget är unik i vårt
samhälle och som vi skall vara rädda om. Bostäder hör inte hemma på detta område. Man kan inte mäta allt i
pengar. Brunnsparken har ett värde större än kronor och ören.
Absolut nr 1. Förslag nummer 2 har jag inte hört någon som gillat. Det finns andra platser att bygga bostäder
på.
En sådan miljö som Brunnsparken är svår att hitta, det är dessutom ett principiellt viktigt område av
kulturhistoriskt värde som gammal folkpark. Kan vi bevara den kulturhistorien men nya aktiviteter och en grön
yta i Adolfsberg är det så klart att föredra. Ägarskapet måste dock flyttas till kommunen istället Örebroporten
Förslag 1 + äldreboendet och de två radhusen
Med tanke på hur Örebro växer inte minst i de södra delarna är behovet stort av ytterligare en stadsdelspark.
Brunnsparken är inte av den storleken att man kan få båda delarna. Kulturhistoria värden är naturligtvis alltid
svåra att värdera men Brunnsparken erbjuder ett naturligt avgränsat område där historien också kan omsättas i
en ljus framtid. Det vore dumt att inte ta vara på den tillgången. Ej heller kan det saknas mark som är bättre
lämpad att bebygga med bostadsfastigheter än de relativt få hushåll som här kan erbjudas möjligheten att
bosätta sig i en unik miljö. Flertalets behov torde här ha ett uppenbart företräde. Skolor, äldreboende, boende
och andra besökande borde utgöra ett utmärkt underlag för en levande Brunnspark. Vi ser gärna att parkens
aktiviteter och utformning riktar sig till målgrupperna barn, äldre, funktionshindrade och familjer. Fortsätt
gärna med sällskapsdans i regnbågen, konserter och teater/uppträdanden riktat till barn. Låt det finnas
spännande lekplatser och upplevelsestigar för både barn, pensionärer och funktionshindrade. God tillgänglighet
och fina blomsterspråk och arrangerade miljöer är viktigt. En dröm om den är genomförbar vore en 4-H gård
och gärna en plaskdamm för barnen. Vi ser också framför oss att parken skulle kunna användas för
högtidsfirande där barnfamiljer kan få del av och prova på högtidsfirandet och traditioner från olika kulturer.
Valborg, midsommar, julgransplundring, eid etc. Parken får även gärna erbjuda organiserad parklek och varför
inte en skaparverkstad likt det som finns på Kulturhuset i Stockholm. Då kan både förskolor och
privatpersoner användande parken som utflyktsmål. Med rätt innehåll i parken bör också förutsättningarna för
en kaféverksamhet vara goda.
Viktigt med en oas i stadsdelen Adolfsberg. Brunnsparken är ett alldeles unikt område, med sitt både
kulturhistoriska ursprung, sitt hälsoperspektiv samt anor från den stora Folkparkstiden. En mötesplats som är
viktig att bevara, för att inte utarma en stor del av Örebros historiska platser
Ta absolut bort inhägnaden! Den gör parken oattraktiv och icke inbjudande. Lägre staket är dock bra åt de håll
som parken flankeras av cykelbanor av säkerhetsskäl. Vissa delar av parkens utkanter har idag lågt värde som
park och kan bebyggas med bostäder - exempelvis skogen bakom teatern.
Vet att Brunnsparkens betydelse och inverkan på människors välmående är enorm! Vi blir fler och fler=Örebro
växer så det knakar. Detta innebär ju oxå att alla behöver någonstans att samlas, någonstans att umgås,
någonstans att uppleva saker, någonstans att finna nya möten, någonstans där kulturer kan mötas på ett
naturligt och självklart sätt. Dessa underbara parkmiljöer fungerar som ett "kitt" mellan människor, åldrar,
kulturer OM de förvaltas väl och görs levande och intressanta! Bevara/förädla/förvalta Brunnsparken väl och
Örebro kommun har sparat gigantiska summor i välmåendet och integrationen som blir den positiva effekten!!!
1
I båda förslagen ligger att ny förskola och äldreboende kan etableras. Emellertid har den del av parken som
ligger mellan Pizzerian och Brunnsskolan öronmärkts som friyta för Brunnsskoleeleverna (Kenneth Nilson).
Dessa elever har redan idag en mycket begränsad friyta. !00 barn ytterligare försvårar problemet. Redan i dag
använder skolan omkringliggande allmänning som "deras". De inkräktar även på olika sätt på omkringliggande
bebyggelse (t ex hus, staket, trädgårdar och övrig växtlighet). Allt annat som planeras utanför parkområdet
indikerar även på behovet att utveckla parken mot en stadspark.
Tycker inte man ska förstöra alla gröna ytor med bostäder som jag tycker verka hända här i Örebro just nu. Låt
Brunnsparken vara fri från bostäder!! Och biltrafik!!
Förslag 1, om bostäder byggs kommer de att störas av musiken och då får regnbågen och allt annat slå igen.

Jag föredrar alternativ 1. En grön lunga i ett område som redan har för mycket bostäder som kryper in i
grönskan.
Brunnsparken är i jämförelse med andra stadsparker i Mellansverige helt unik, med sitt stora utbud av nöjen
och kultur, och som drar folk långväga ifrån till Örebro från hela Mellansverige!
Bygg inte bostäder i Brunnsparken. Det förstör och förfular området. Vi måste ha parken kvar för det behövs
öppna grönområden för folk att komma ut på.
Har lämnat in mitt yttrande till Servicecenter, 28/9, för vidarebefordran till Byggnadsnämnden.
Brunnsparken återgår till att vara folkets park och det byggs inga bostäder i parken.

Kommentarer:
Den stora grusplanen med teaterbyggnaden i fonden är en bra yta för konserter. Närheten till
restaurangen är ett plus. Med rätt arrangörskap och logistik.
Sommarkonserter är bäst utomhus, och i Brunnsparken finns det utrymme! Dock behöver det inte
vara konsert varje lördag!
Jag skulle gärna se konserter i de olika stadsdelarna i Örebro och på så sätt få dem att leva upp och
blanda lika typer av människor genom musik, glädje och gemenskap
Perfekt för detta ändamål, kombinerat med någon konsert intill slottet möjligtvis.
Det räcker med utomhuskonserter i Stadsparken i Örebro.
Det är en del av sommaren att gå på konsert där. Det är även OK med konserter trots att jag bor
nära och inte närvarar själv.
Brunnsparken är en trevlig plats att vara på vid utomhuskonserter. Det finns en lång fin tradition av
att det har fungerat bra.
Mycket lämplig som "folkets park"
En passande plats.
låt teaterladan bli ungdomens spel ställe för unga musikband
Bor väldigt nära men skulle nog tycka att det är mysigt med lite rörelse trots att det ev. sänker
bostadspriserna.

Stora vattenparker och stort nöjesfält typ som Walt Disney...
Mycket folk kommer till Örebro det är bra PR för staden
Roligt för stan att ha en vacker plats med musik.
I och med att man kommer att göra om måste man ha en annan plats för utomhuskonserter, svårt att
ha konserter med en hög ljudnivå så nära boende
Härligt om även detta kunde få plats
Alla ska kunna nyttja parken och kunna ha tillgång till HELA parken. Blir det bostäder kommer vi ju
inte kunna ha dessa fina sommarkvällar med utomhuskonserter. Har ni varit där under en konsert,
vilken härlig stämning och så mkt folk. VARFÖR ska sånt tas bort?????
Självklart, så vacker omgivning.
En stad bör ej bestå endast av byggnader utan erbjuda aktivitet, kultur och ha gröna områden. De
gröna områdena är stadens "lungor"
När jag växte upp fanns Talangen och även utomhuskonserter förekom. Tycker absolut att de lokaler
som finns i parken för sådana evenemang ska utnyttjas. Regnbågen behöver rustas upp och
moderniseras. Känns lite som parkens "fula byggnad". För att den ska kunna dra besökare till
dansband behöver den en rejäl "ansiktslyftning".
Klart det ska finnas konserter, det är trevligt
Är ju perfekt för vissa utomhuskonserter.
Det vore jättebra med även musikevenemang där. Det fanns ju tidigare en mycket populär
musiktävling som lockade ungdomar från hela Närke. Upphörde om jag inte minns fel för att det
anslag på några tusen de fått tidigare av Örebro upphörde.
Därför ska det inte byggas bostäder för nära scenen, men kanske dagis eftersom barnen inte är där på
kvällar o helger.
Det är trevligt, men inget måste.
Jag tänker att det är bra om det finns flera alternativ för utomhuskonserter, på senare tid har mer
centrala ytor blivit mer aktuella för sådana evenemang och det är ju inte heller helt fel. Men det kan
vara bra med fler alternativ!
Man kan ha flera olika alternativ för olika saker. Brunnsparken är stor, det går att ha många olika
evenemang där.
Absolut finns inget bättre ställe i Örebro
För hela familjen. För äldre, ungdomar och barn.
Perfekt ställe med bra läge för att ha utomhuskonserter
Ett bra ställe för konserter
... och andra aktiviteter.
Jag tycker att man kan anordna utomhuskonserter där men i mindre format. Det är t ex lämpligt att
förlägga typ Familjesöndag med René eller Frans där, men inte kvällskonserter. Uppträdanden med
trubadur kan man också ha där. Inte för inte så funkade också Talangen där under många år.
Tonvikten tycker jag ändå ska vara konserter som i första hand riktar sig till barn, familjer och äldre
(+55, +70) och att man då lägger konserterna på em eller tidig kväll, senast 18. Stora konserter, med
världsartister eller svenska stjärnor som vänder sig till en ungdomar och vuxna, kan läggas i
stadsparken eller vid Slottet.
Konserter och mer nöjespark!!
Brunnsparken ska vara öppet för alla med musik o dans

Självklart, sååå fint läge om bara någon lagt ner energi på själva parken
Möjligheter finns till olika typer av utomhuskonserter såväl små som stora
Skall vara en plats för olika aktiviteter för alla åldrar
Mer aktiviteter för barn en folkpark med mkt olika slags aktiviteter
Brunnsparken är en plats som SKA VARA ETT GRÖNOMRÅDE. Som det varit en längre tid. Lite
mer karuseller för barnen. Mer konserter. Satsa mer på sånt. INGA BOSTÄDER,DET FINNS
NYTT UTANFÖR området. Bevara den gröna miljön för efterkommande generationer så de också
får uppleva gröna sköna områden, midsommarfirande och lite utomhuskonserter/teatrar m.m.
De som bosätter sig där skall kunna ha åsikter om befintlig verksamhet!
Det ena behöver inte utesluta det andra. Man kan växla mellan flera ställen i stan för
utomhusarrangemang.
Det skapar liv i området, och har en trevlig miljö!
Det är en trevlig miljö för konserter.
Absolut, Brunnsparken ska vara levande men för att göra det möjligt måste vi kunna erbjuda bra
parkeringsmöjligheter i området som inte innebär risker och svårigheter för exempelvis
utryckningsfordon. Situationen i dag kan liknas vid ett milt kaosläge..
Otroligt mysigt att gå på konsert där :-)
Brunnsparken ligger inte så centralt nära annat, men verkar trevligare än pappersbruksområdet och
Örnsro som annars är alternativen.
Mycket tveksam.
Mycket av den infrastruktur som behövs för att arrangera utomhuskonserter finns redan i
Brunnsparken, till skillnad på andra, på senare tid, uppkomna spelplatser såsom Stadsparken och
Slottsparken. För en relativt billig peng skulle kommunen kunna asfaltera en plätt för att kunna sätta
upp scener som de flesta produktioner reser med.
Tyvärr hamnar nästan alla arrangemang i citykärnan på gott o ont
När det gäller utomhuskonserter riktade till vuxna bör det finnas bättre lämpade platser i Örebro.
Det handlar i regel om ett fåtal tillfällen per år vilket leder till att resursutnyttjande för den här typer
av aktiviteter blir lågt. Därtill är det numer begränsat med parkeringsmöjligheter vilket också vidtar
sig vid de senaste tillfällena som arrangemang har genomförts. Den yta som dagens scen och
publikområde omfattar kan därför användas till annat. Vi ser däremot positivt på mindre konserter
dag/kvällstid riktade till barn och kanske även äldre.
En befintlig infrastruktur med toaletter, hårdyta för tunga turnéfordon, staket mm. Allt sånt går att
lösa på andra platser, men blir en stor kostnad för arrangörer. Med rätt marknadsföring från
kommunen (jämför Örebrokompaniets-kommunens ekonomiska bidrag till ex Live at hearts
marknadsföring) upprustning av parkområdet kan man återskapa Brunnsparkens attraktion som
konsertområde. En busshållplats med namnet Brunnsparken underlättar tillgängligheten
Ocentralt och dålig arena. Finns ingen anledning att ha öppna ytor allokerade för en konsert
vartannat år som är fallet nu. Den stora öppna ytan kanske ändå behövs som parkeringsyta, men kan
i så fall förbättras och ändras om för en mer flexibel användning än idag. Idag består ytan av grus och
plattor - tämligen värdelöst för alternativt nyttjande. Lägg hårt underlag - kan ge möjlighet till liten
skate/kickbikepark, basketplaner, bandy/fotbollsmål etc. på eftermiddagar/kvällar om man bygger
rätt utan att det försvinner parkeringsplatser.
tror även att Folkparkens glansdagar kan komma tillbaka! Allting går runtrunt i cykler. Många
människor älskar musik och vill samlas kring gemensamma musikupplevelser. Där har ni betydelsen
och den fantastiskt positiva effekten på folkhälsan!! Därför ska Brunnsparken erbjuda
utomhuskonserter i olika sammanhang:)

All sorts verksamhet som redovisats tidigare och är av värde för såväl ung som gammal.
gärna trevliga evenemang och "folkliga" konserter - men helst inte den typ av konserter som drar
massor med fulla i publiken.
Gamla Örebro tycker jag passar bättre för detta. Låt Brunnsparken vara en grön oas!
Mera musik till Örebro
Det är den bästa befintliga utomhusscenen som finns. Det är billigare att använda en befintlig scen än
att bygga upp tillfälliga scener på ex. Behrn Arena.
Har varit där på flera större sommarkonserter/turnéer och det har varit trevligt! Särskilt bra är det för
festivaler/turnéer med flera band, då man stannar lite längre. Men mer parkeringar behövs då, nu har
Ica/bostäderna tagit all plats!!

Kommentarer:
Idag är det väldigt rörigt och oorganiserat med biltrafik och parkeringar. En helhetslösning måste till
även utanför parken. Nybyggnationerna runt parken har gjort den osynlig. Entrén drunknar i
Parkhallens parkering.
Bilfria zoner och samlade parkeringar - för lugn och ro i parken. Barnfamiljer kan släppa sina barn
fria. Örebro är en cykelstad, och det satsas på cykling och cykelbanor - då kan man lätt ta sig inifrån
city ut till Brunnsparken. För de som inte kan cykla eller inte har bil är kollektivtrafik nödvändigt
Gärna en bilfri och barnvänlig park.
Ingen körbana genom parken! Tydlig separation mellan gångare och cyklister på de stråken
Parken ska vara säker för Örebroarna att vistas i och därför inte tillåta bilar eller andra typer av
motorfordon i parken.
Hur skulle Stadsparken se ut i centrum om det var bilar där?? Nej det måste finnas parkering i
utkanten.

Mer trevliga promenad stråk genom parken med planterade rabatter osv. Kanske ta tillbaka djuren
som fanns en gång i tiden i parken.
Det ska naturligtvis inte vara biltrafik inne på området
Ingen biltrafik genom området. Det blir genomfartstrafik. Hastighetsbegränsningar nonchaleras förbi
förskola, skola och bostäder.
Hela parken ska vara bilfri. Speciellt på kvällarna på man slipper buskörande A-traktorer.
Parkeringsplatser är jätteviktiga då många som vill komma till Brunnsparken på olika aktiviteter är
bilburna. Regnbågen är känd över hela Sverige som en nykter och städad anläggning för dans och
många reser långt för att få komma hit och dansa.
Alla delar är viktigt, helst ingen biltrafik alls i parkområdet!
Bilfritt så att parken kan vara säker för barn.
Det ska vara lätt att ta sig dit.
Parken ska vara bilfri. Kollektivtrafik TILL parken ska prioriteras, inte bilparkering. Parkering kan i
så fall finnas en bit bort, mot järnvägsbron tex.
Men parkeringar i parken behövs ex. vid allm. lokalerna
Det finns bra vägar både för bil och cykel idag. Låt det vara så i stället för att alltid tränga undan all
biltrafik. Samla biltrafiken i områden där den inte stör men låt det finnas möjlighet att besöka
Brunnsparken även med bil för de som bor långt ifrån.
Bilfritt så barnen kan röra dig fritt!
Absolut inga vägar i parken det mest idiotiska av allt!!!!!
Buss finns vid stora ingången.
Med tanke på barn som vill röra sig fritt i parken är det bra ju färre bilar som möjligt rör sig inom
området. Parkering utanför vore det bästa alternativet.
Inga bilar utan parkering utanför
Självklart bilfria zoner, barnen är ju och leker i Brunnsparken på helgerna och cyklar mm så INGA
bilar TACK, de som kör in eller flertalet kör ju som idioter där inne och tyvärr blir det ju då även en
samlingspunkt för epa traktorer och andra ungdomar med bilar... Upp med stolpar så det inte går att
köra in bilar emellan grindarna på ex baksidan från Brunnsgärdet...
Allt är viktigt och möjligt
Ingen biltrafik! Flytta ut den trafik/ parkeringar som sker där redan IDAG!!!!
Lätt att ta sig till Brunnsparken och öppna GC-banor för transport till Gustavsviks rakan enl.
principen att det ska vara enkelt att cykla och svårt att åka bil.
Gärna spårbunden trafik såsom spårvagnar.
Inte mer biltrafik inne i Brunnsparken än nuvarande utifrån restaurang Svalan.
Finns stor bilparkering utanför ICA där man kan parkera, låt oss få en plats där barn, gamlingar och
vi som inte "mår bra" av bilar, kan röra oss mer fritt.
Barn ska förstå, var de kan röra sig genom upplysning av föräldrarna.
Det är bra som det är nu.
Inga bilar inom parkområdet!!!!!
Ingen biltrafik i parken!!!!!!! Parkeringar i anslutning till parkområdets ytterområden.
Utom för färdtjänst och handikappade. Fortsätt med bra bussförbindelser

Samlade parkeringar är bra men inte inne i Brunnsparken. Det finns säkert plats utanför någonstans
för parkeringar.
Ingen biltrafik i parken mer än nu. Ordna bättre parkering för svalan. Varför har ni byggt på de
parkeringar som fanns tidigare.
Parken ska vara bilfri och barnvänlig!
Viktigast är nog entréerna, kommunikationerna och tillgängligheten om platsen ska få finnas kvar
som den är och utgöra en stadsdelspark. Kollektivtrafik och cykelstråk är JÄTTEVIKTIGT.
I dagsläget är det väldigt rörigt med mycket trafik både till parken och ICA!
Eftersom man inte har så många parkering platser utanför området måste detta upprättas inom
området se då mycket dansfolk som nyttjar Regnbågen
Bort med bilar. Förstår inte varför alla måste åka bil till Adolfsberg när det tar 15 minuter att cykla
från centrum.
Inga bilar alls. Bra kollektivtrafik utanför.
Ingen trafik inne i parken.
För barnens skull
Ingen körbana genom parken
Parkeringsplatser viktiga, många behöver bilen!
Ingen trafik ska förekomma inne på området. Utökad parkering kan byggas omedelbart i anslutning
till entrén i norr.
Gratis parkering!!
Ingen trafik inne på området mer än färdtjänst osv
Allt detta är ganska viktigt för att det ska vara attraktivt att ta sig dit
Hög tillgänglighet medför större nyttjande
Viktigt att det inte blir bilparkeringar i hela Brunnsparken och att barn kan springa fritt
Inte fler bilar än vad är idag! Kollektivtrafik vid olika aktiviteter behövs så alla har möjlighet att
komma till Brunnsparken.
Parkeringar! Alla besökare bor inte i Örebro!
INGEN körbana som delar parken. Hur skulle det se ut om Stadsparken t.ex. var delad mitt itu av en
körbana? En park är till för att barn ska kunna leka fritt och folk ta det lugnt. En körbana med
motortrafik omöjliggör detta
Helst bilfritt i hela parken.
Anser inte att den nuvarande fotbollsplanen mellan Brunnsgärdesgatan och Brunnsparken ska
bebyggas. Parkering för besökare till parken är ett problem och här skulle man i stället kunna anlägga
en yta som skulle kunna användas till parkering men som även skulle kunna fungera för annan
aktivitet. Förutom biltrafik till restaurangen ska det vara bilfritt
Planer en cykelväg längs Brunnsgatan idag tvingas cyklister oftast barn från söder åka på bilvägen.
Parken är en fantastisk tillgång för Sveriges dansande människor, ta inte bort detta erbjud istället
fantastiska p-möjligheter. Håll Parkområdet bilfritt för rekreation för människor.
Inga vägar genom parken! Hur skulle det se ut om en väg för motorfordon delade t.ex. Stadsparken?
Att släppa in och igenom biltrafik är verkligen en dålig idé, då det går emot det mesta vad (s) vill med
övriga Örebro.

De flesta som besöker Brunnsparken kommer med bil. Det är så klart inte alltid önskvärt men en
verklighet som
Bilfritt i så stor utsträckning som möjligt. Adolfsberg belastas allt hårdare av bilburna trafikanter,
trots att det till viss del har byggts nya vägar som syftar till att styra om trafiken. Väldigt många
bilburna invånare i Adolfsberg, dessa bör i så stor utsträckning som möjligt uppmuntras att välja
andra färdsätt. Inte heller "bjuda in" örebroare från andra områden att komma till Adolfsberg med
bil, utan hellre cykel eller kollektivtrafik.
Som stadsparken
Om parken ska vara levande finns behov av cykelställ.
Planområdets bild punkt2.6 visar en yta utanför parkområdet, mot järnvägsviadukten. En utmärkt
planering för parkeringsplatser till Brunnsparken. En busshållplats som har namnet Brunnsparken,
går bra med en av de befintliga i närheten som döps om, tydlig och stolt skyltning till Brunnsparken.
Både från de större vägarna och väldigt lokalt när man kommer nära Brunnsparken. Idag finns en
enda liten skylt vid den sista rondellen,. Och när man väl kommer in på ICAs parkering finns inte en
enda skylt som talar om åt vilket håll Brunnsparken är, eller var man kan köra in med bil.
Absolut ingen genomfart! Det skulle förstöra parkkaraktären helt och omöjliggöra alternativt
nyttjande av den öppna planen.
Om det nu inte ska vara helt bilfritt?!? Vilket i och för sig kanske vore det bästa...
Det är svårt med parkering när det är dans på Brunnsparken!
Vi som dansar i Brunnsparken 1 gång/veckan och far enkelresa 13 mil vill ha bilparkering intill
dansen avgiftsfritt. Vi är ju redan bortträngda från allmänna parkeringen och Örebro vill bara tjäna
pengar på oss.
Släpp inte in bilar i Brunnsparken. De kan parkera utanför vid Parkhallen, man dör inte för att man
går en bit.
Parken används i dag mycket av skolbarnen på Brunnskolan. Det är bra med bilfria zoner där barnen
kan röra sig utan att riskera att bli överkörda.
Ingen mer trafik på Brunnsgärdsgatan!!!!
Tänk Brunnsparken med en fin grind som i botaniska eller trädgårdsföreningen, eller en upplyst
klassisk folkparksentré i trä. Det skulle vara både vackert och locka besökare!

Är det viktigt att tomtmarken och verksamheterna i Brunnsparken är öppna för
allmänheten?
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Kommentarer
Det blir annars problem med vad som ska uppfattas som publika områden och vad som är privata. De
som ev. skulle bo på privata området kan känna sig "uttittade"
Det betyder väldigt mycket för staden Örebro och allmänheten att det finns en plats för gemenskap
mellan alla medborgare där de kan mötas och ha trevligt samtidigt som de kan delta i de olika
verksamheterna i parken.
Alla parker och platser för allmänheten byggs bort. Gör inte det misstaget. Ni kan bygga bostäder vid
Gustavsviksrakan istället.
Ska den bevaras och rustas upp så är det en självklarhet att alla ska få tillgång till parken
En stadsdelspark öppen för allmänheten.
Det är en fin plats att åka ett större sällskap på picknick. Man slipper att gäss skit som är i Stadsparken.
Brunnsparken är en så fin park så den måste bara alla ha tillgång till.
En folkets park är just en folkets park, som en allmänning, sen kan man "spärra av" vid särskilda
arrangemang.
Det ska vara en park dit alla har tillgång utan kostnad.
Viktigt med en viss kontroll, inget tillhåll för destruktiv verksamhet
Den ska vara för alla. Alltså inga bostäder!!!!!!
En ny park med den miljön är omöjligt att skapa inom överskådlig tid.
Livsviktigt att de som bor i området och alla andra känner att det är en oas och som vi alla kan vara
stolta över
Parken har varit en tillflyktsort för Örebroare sedan mitten av 1930 talet Ska vi verkligen bygga sönder
detta nu?
Ja det är mkt viktigt då Parken är en del av Örebro och en stor samlingsplats för Brunnsskolan och
barnen. Det är under ALL kritik att ni ens FUNDERAR på att bygga bostäder!!! Men jag vet ju också
att ni politiker inte lyssnar på oss vanliga Svenssons, bara ni får igenom era idiotiska förslag :(
Det ska inte vara några tomter!

Om park och gata ska ta över driften måste parken öppnas för medborgarna. Om porten fortsätter att
sköta parken tycker jag ändå att tillgängligheten skall öka.
Alla gated communities är av ondo. Inga grindar och stängsel!
Brunnsparken ska vara öppen rekreationsyta för alla, inte via bebyggelse som klart begränsar den
möjligheten.
Då vi tyvärr går emot ett samhälle som exkluderar istället inkluderar dom sämst lottade, är det tveklöst
så att öppna ytor och verksamheter där även "fattiglappar" har tillgång.
Det ska bli ett andra barnens ö
Möjlighet till fritidsaktivitet och samlingsplats för möten mellan människor.
Jag har stora förhoppningar om att det ska bli en levande park igen. Se tidigare kommentarer. Ett
alternativ till Stadsparken.
Det behöver grönområden i Örebro Brunnsparken är ett som bör bevaras.
Det är viktigt att parken är öppen. När särskilda evenemang hålls i parken kan man stänga till. Det
måste vara mycket lättare än i t.ex. Stadsparken.
Kanske inte all verksamhet, men utvändigt ska parken få användas av alla!
Om scenariot med en stadsdelspark ska förverkligas är det av största vikt att området upplevs öppet
och tillgängligt.
Klart det ska vara öppet för alla!
Helt självklart!!! Det skall inte vara en plats där endast de som kan betala höga hyror vistas.
Det är en folketspark. Självklart ska det vara öppet för allmänheten
I den mån det går.
Tycker parken ska vara för alla
Stadsdelsparken ska vara öppen för allmänheten, precis som stadsparken är idag. Särskilt för boende i
närområdet. Någonting annat är för mig otänkbart!
Vi behöver fria ytor så vi ska vara mycket rädd om de befintliga.
Brunnsparken skaldinnas för alla
Självklart!
Alla måste få tillgång till parken precis som det varit hittills.
Inte stänga igen parken!
Det byggs så mycket i Örebro och vi boende behöver parkerna.
Det måste gå att utveckla området ytterligare, Parken är en suverän lunga men för att den skall kunna
fungera så måste den ju också kunna göras tillgänglig. Inte bara för oss som bor här utan även för de
som vill ta vara på miljön genom t.ex. bra P-möjligheter, fungerande kollektivtrafik och vettig
trafikmiljö. Vet att Handeln planerar ytterligare utbyggnad av livsmedelshallen vilket skulle dränera
området på ytterligare Parkeringsplatser förutom alla de som försvann i samband med byggnaderna på
Adolf Mörners Plan. Detta skulle kunna åtgärdas genom att vi tänker om och tänker nytt. Den
nuvarande fotbollsplanen, ytan mest söder om skolan skulle t.ex. kunna fräschas upp för yta lämpad
för lek och aktivitet och för Parkering vid större evenemang för att avlasta ytorna NV. ut.
Bostäder kan byggas i viss skala, men gärna i format och utförande som gör området öppet. Bättre ett
mindre stadsmässigt kvarter utan p-öken runt om än enstaka hus med trädgårdar och stora p-ytor runt
om.
Inga privata partier eller avstängda delar. Brunnsparken ska vara öppen för skolor och enskilda.

Brunnsparken sedan 1800-talet varit mer eller mindre öppen för allmänheten. Det är en plats som är
förknippad med folket och bör fortsätta tjäna medborgarna i Örebro.
Som medborgare i en stad ska man ha tillgång till sin stad. Att inkräkta på en fri rörlighet skär ner på
möjligheterna gör medborgare att nyttja sin egen stad.
Brunnsparken bör och ska vara en offentlig plats med hög tillgänglighet. Genom att öppna upp, rusta
och synliggöra de fem ut/ingångar som redan finns, kan man få en väldigt öppen park och ändå
behålla staketet. Dock kan de större infarterna minimeras så genomfartstrafiken upphör.
Gemensamma Samlingspunkter som Brunnsparken är ännu viktigare i dag 2016 när världen och
samhället ser ut som det gör. Människor behöver ha öppna lugna trivsamma ytor att samlas kring,
platser som förenar!
öppna parken för trevliga fik, utställningar, konst, trädgårds och inrednings/prylbutiker. Öppna upp
för mer friskliv, sport och hälsa
Parken skall vara ett rekreationsområde utan alltför många aktiviteter.
Parken är till för alla!
Ja det är en allmän park som ska va öppen för alla på vardagarna. Men det är ok att stänga av den för
att ha event som man tar inträde till.
Inga bostäder i eller runt om!!
Beror på, det behövs kanske en del ytterligare verksamheter för att få ekonomi i området, men då
borde det inte vara privata kontor utan föreningar/kooperativ och företag som gör en del utåtriktad
verksamhet! Och ska någon ny byggnad till så ska denna vara i gammal stil, annars förstör man hela
området! Och: rusta eller dölj den gräsliga pizzerian...
MYCKET VIKTIGT att ingen möjlighet ges till någon form av bebyggelse av bostäder.
Viktigt för alla i Örebro att kunna ta del av Brunnsparken

Hur ska vi se på Parkteatern?

Kommentarer:
Teater och underhållning
Det kan vara en mötesplats för föreningar och organisationer. Skolan kan behöva byggnaden som aula
eller i andra konstnärliga ämnen för eleverna - teater eller musik
Får gärna användas till framtida krogshow eller liknande.
Vet ej
Liknande verksamhet o h byggnaden skall vara kvar.
Ny stor utomhus scen istället!
Konserter, avslutningar för skolor
Parkteatern ska vara kvar och satsa på olika teater och musikevenemang med barn och ungdomar. Lyfta
fram pojkar och flickors intresse för musik, teater och kultur i övrigt.
Konserter!
Hjalmar, andra uppsättningar av teatrar.
Vore roligt om det kunde bli teater för barn eller där barn kan kolla på teater.
Vore dumt att riva befintlig byggnad med tanke på vad den har kostat på byggnaden!
Rustas upp och användas som förr.mm.mm inte ny byggnad
Fortsatt teater i befintliga lokaler som rustades upp för några år sedan.
Talangen saknar man. Är det möjligt att ha den som alternativ till Conventum? Det blir ofta uselt ljud i
Conventum.
Behålla.
Kan dom svara på som haft verksamhet o boende runt omkring.
Parkteatern kan utvecklas och kopplas ihop samordnas med Conventum-arenorna
Ge ungdomar och barn möjlighet till att skapa teater. Men även anordna olika event för alla.
Låt barm och unga använda sig av den. Kanske involvera Kulturskola.
Jag har inga känslomässiga band till lokalen men det är väl synd att riva nåt om det finns behov av
lokalen på annat sätt? Vet många dansare som saknar lokal. Hur är det med Raande Voo? Vår
fenomenala internationella dansgrupp?
Teater, konserter, föreläsningar, musikaler,

Uthyres till seriösa sammankomster som föredrag, konserter, församlingar, skolor mm.
Det byggs så mycket nytt i Örebro och det mesta i samma stil. Låt gärna byggnaderna bevaras och bli en
del av en levande historisk plats med inslag från olika tidsepoker.
Ha kvar parkteatrar! Använd det mer!!!
Nytt allting liknande Walt Disney park ...
Teater o event av olika slag
Den passar för skolavslutning, amatörteater, talangtävlingar och vanlig teater.
Sommarföreställningar är trevlig och det är synd om allt ska vara centrerat till stadsparken och centrum.
Jag tror att den kan vara ett bra komplement/ingå i Tegelbruket, så som Fryshuset. Teater, sång
uppträdande, hyra ut till företag. Köket lär ju vara hyfsat skick
Vet ej
Fortsätta med teaterverksamhet, tex via Kulturskolan och amatörteaterföreningar.
Gör ngt för ungdomar i teatern, eller låt skolorna få nyttja parkteatern till olika aktiviteter
Den är en kulturbyggnader. Rusta!
Nej, Bevara och låt flera teater och andra kulturaktiviteter utvecklas, Mycket viktigt att bevara dess
karaktär.
Parkteatern eller delar av lokalen kan väl fortsätta hyras ut till externa verksamheter.
Scener för teater och platser för dans behövs i staden!
Teater, konserter, events, föreställningen
Kaféverksamhet för att få folk att röra sig i området. Sommartid enklare restaurangverksamhet.
Konserter. Skolavslutningar (vilket Brunnsskolan haft och har där sedan många år tillbaka), mycket
uppskattat av både barn och föräldrar. Brunnsskolan använder parken på olika sätt och det ser vi gärna
att man fortsätter ha möjlighet till.
Byggnaden bör varsamt rustas och kunna inhysa diverse kulturella evenemang, Teater, utställningar,
musikkonserter mm.
Nej! men kanske byggas till/ ut. Så musikskolor, omkringliggande skolor, studieförbund m.m. kan
använda lokalen dagligdax.
Ingen åsikt av vikt.
Inget fel på den som är! Folkparkskänsla när den är som bäst@
Teaterverksamhet alt typ" Vallmans salonger" (ungdomar som uppträder)
Inte ersättas med ny byggnad. Revyer och konserter är lämpliga där.
Beror ju på vad man vill att parken skall vara.
Teater, verksamhet för ungdomar, festlokal
Låt Brunnsskolan ha olika aktiviteter där. avslutningar m.m.
Jag tycker den ska vara kvar men vet inte vad det kan tänkas för verksamhet där.
Det kommer många revyer, teaterföreställningar, mm till Örebro. Där passar de. Varför inte starta något
som tex i Falkenberg där? De som nu spelar i Wadköping?
Parken ska bevaras som den är
Verkar ju helt vansinnigt pengaslöseri i dessa tider!!
Parkteatern skall definitivt vara kvar om huset är friskt, byggnaden är klassisk.

Teater, konst, träningsanläggning. Nåt kreativt!!
nej
En rejäl uppfräschning behövs om byggnaden inte ska ersättas, personligen tycker jag det finns en viss
charm och värde i den tidstypiska byggnaden och med uppfräschning av denna kan man skapa en
attraktiv lokal med retroanda som ligger rätt i tiden! Utnyttja och bevara de fördelar som finns med
byggnaden och hela områdets uppbyggnad, och bygg vidare på dem med dagens moderna verktyg!
Parkteatern är nyligen ombyggd det är slöseri att inte utnyttja den till olika publikdragande arrangemang.
Den måste väl kunna utvecklas å användas med olika uppträdanden. ev. kurser konferenser. Måste
finnas jätte mycket annat man kan även använda det till
Vet inte.
Restaurang
Byggnaden bra. Flera teaterföreställningar och musikföreställningar av varierande natur
Kanske en bar/Cafe med underhållning på kvällarna
Kultur. Teater, musikaler, barnteater mm
Revyer, artistuppträdanden med mindre publik
Typ Hjalmar
Gör om till en ordentlig scen. Möjlighet att ta in stora artister.
Jag tycker att man ska bevara det gamla men rusta med större scen.
Bevara Parkteatern och använd till alla evenemang som passar/får plats.
Teater i stil med den verksamhet som lerbäcksteater har.
Vet inte
Ny hög byggnad med speciell arkitektur inrymmandes bostäder
Fin som den är, gärna med aktiviteter ibland
låt teaterna vara kvar och ha program för barnteater (teaterlada) och även teater för vuxna
Kulturskolan skulle kunna ha verksamhet
Rustas upp.
Varför riva Parkteater? Det kan fungera utmärkt under vinterhalvåret för teater, trubaduraftnar,
jazzkonserter, föreläsningar och nyttjas av både föreningsliv och skolor i kommunen för utbildning och
undervisning.
Större utomhusscen typ Liseberg!!
Nej Parkteatern skall stå orörd ..!
Teater, dans loppis auktioner kalas
Den ska va kvar, men borde kunna hyras ut till tex länsteatern
Ny byggnad
Evenemang för barn
Endast fantasin sätter gränser till vad den nuvarande byggnaden kan anv. till.
Teater, konsert, evenemang
Ingen ny byggnad. Karateuppvisningar, breakdance, musik-sångframträdanden etc., elever från
Brunnsskolans luciafirande, hyr ut till mer privata arrangemang; föreläsningar o dylikt!

Nej
Gör om till stort lekland
Teater, dans, musikskolans scen, estetliknande verksamhet från gymnasieelever mm
Teater! Riv den icke!
Utveckla den till något slags underhållningscentrum med t ex restaurang, bowling, äventyrsgolf eller
liknande
Nej! Inget bygge, låt den bestå!
Bänkar som är fastsatta.
Lämpligare för konserter
Bröllop etc.
Vet ej
Parkteatern är väl tyvärr ingen vacker byggnad men fungerar väl för större konferenser, teatrar eller
konserter.
Ja eller utveckla utomhus scenen, varför inte t.ex. allsång på sommaren. För att ta vara på en trend.
Scenen lämpar sig bäst i staden för utomhuskonserter som idag läggs på andra platser istället vilket ju
egentligen är galet. Emellanåt scener inte alls publikanpassade.
Teater, musik. barnaktiviteter
Borde vara lämplig för liknande verksamheter som Flack haft idag.
Lägg pengarna på byggnader som behövs för skolor stället för att riva och bygga nytt. Oviktig punkt.
Parkteatern är en viktig kulturhistorisk byggnad men har idag ett ringa värde som evenemangslokal.
Genom en ombyggnation/utbyggnad av utomhusscenen skulle den med fördel kunna användas men i
nuläget är det omöjligt av produktionstekniska skäl. Byggnaden skulle kunna fungera som ett Kulturhus,
fritidsgård eller liknande. I takt med att staden växer skulle det även kunna bli en biograf under Folkets
hus och parkers regi.
Det är svårt att ta ställning till då dagens lokal har ett relativt litet användningsområde.
Ett hus med många flexibla användningsområden. Ett kollektiv för fria teaterföreningar, fria
dansgrupper, kulturhus.
Om det går att få in en långsiktig hyresgäst som kan satsa på teater och/eller konferenser kan den vara
kvar. Annars bör möjligheten till andra byggnader ses över. Lämpligt för skola/förskola med tanke på
läget och att närliggande diton verkar växa över alla bredder.
Den behöver renoveras ordentligt men är för övrigt funktionell för diverse aktiviteter.
Nej det gamla ska bevaras
konserter, teater
Kultur
Behåll den och anordna olika uppträdanden. T.ex. olika artister och revyer.
Teater och uppträdanden.
konserter, revyer och dylikt.
Dansuppvisningar,
Bio
Har varit på revyerna. Ett trevligt inslag.

Fortsätt som förut med evenemang
All slags scenverksamhet är det självklara syftet med Parkteatern!
Jag tycker man kan ha kvar den byggnaden, man kan ha evenemang i den eller konserter.
Parkteatern ska absolut finnas kvar. Byggnaden är 100 år och har kulturellt värde. Den ska användas till
kulturell verksamhet även i fortsättningen.
Hyr ut till någon som vill ordna evenemang
Byggnaden är fin, om den fungerar så är det bra att den får finnas kvar.
Använd den befintliga byggnaden och gör en uppfräschning av främre/yttre delen av scenen.
Har du ytterligare förslag eller synpunkter?

Kommentarer:
Återkom med flera workshops och utställningar under planeringens gång. Låt en medborgardialog arbeta
vidare med det förslag som utarbetas efter samrådstiden.
Var rädda om Regnbågen, vårt fina o populära dansställe!!!!!!
Lekpark med vattenlek, labyrinter, minizoo,
Regnbågen med dess dans måste få vara kvar!!!
Jag ser gärna att Brunnsparken blir en öppen och social plats för både djur och människor. Där alla kan
träffas och ha trevligt på olika sätt genom att bjuda på äventyr och möten med djur och natur.
Gör parken till en kommunal angelägenhet! Det kan vara en plats för att ta ut våra gamla i naturen en gång
i vecka, alla som bor på äldreboenden o alla äldre som behöver hemtjänst ska med automatik få komma
till parken en gång i veckan för att inta en lunch och någon form av aktivitet.
Uteserveringar/ fik/pub/restaurang vore trevligt
Låt dansen få finnas kvar i regnbågen! Ta inte bort den! Det bästa med hela Örebro är att få dansa!
Låt det vara park ! Man kan inte förtäta och bygga överallt.
Utveckla själva parkdelen ihop med Gustavsviks camping och nöjesbadet.
Bygg en Skateramp nånstans i parken! Se exempel som Malmö har en ramp i folkets park

Gör Parken lika levande som Wadköping
Fruktträd, speakers corner, skatepark, grillplatser, bänkar, solställe, utegym cafe
Mycket barnaktiviteter finns det plats för, även någon samlingsplats för våra ungdomar. Även vi äldre vill
ha någonstans att träffas i gröngräset på sommaren
Låt barnen få tillbaka djuren i parken och ett naturligt möte med djur i närmiljö.
Mer aktiviteter som tex gagabollplan, frisbeebana, minigolf, lasergame, gungor, kick-bike-bana,
utomhuspool.
LÅT BRUNNSPARKEN VARA IFRED!!!!!
Tänk!!! Och tänk om!
Bevara tisdag och lördagsdanser fortsätter. Samarbeta med de dansskolor som finns för att kvällsdanser är
ett bra alternativ som träffpunkt och naturlig motion.
Gör Örebro till den dansstad den en gång varit med Brunnsparken som Nav.
JA! Förstår inte nuvarande förslag där höga huskroppar är placerad på BÅDA förslagen - pest eller kolera
således. Måste finnas ytterligare förslag med låg bebyggelse längre in i parken, som smälter in i nuvarande
område. Varför placera ut höga hög på nuvarande Brunnsgärdet med sin låga bebyggelse mot
Brunnsgärdesgatan?? Varför två lika byggnadsförslag?? Med andra ord är beslut redan taget uppfattar jag
och maken detta som, samt vi som bor mot angränsande planerade höghusområde!!
Massor, men försöker att komma på mötet!
Våga stå emot den "byggpress" som nu råder, när det är byggt är det försent att finna rymd i /vid en stad.
Var rädd om vår fina gamla park!!!! Man måste verkligen inte bygga bostäder just där!!!!
Vill än en gång poängtera att jag inte önskar någon form av bebyggelse i parken. Förskola bör byggas på
den yta utanför parken (nära Brunnsskolan) där lägenheter är tänkta i förslag 1. Det finns andra områden
där lägenheter kan byggas istället. Det har redan byggts många bostäder på de gamla parkeringarna vid
ICA Parkhallen. Södra Lindhult växer, och bostäder är ju planerade i Motionsspåret vid Lungkliniken.
Motionsspåret är också en MYCKET viktig rekreations plats som inte får byggas bort!!!!! Närheten till
Brunnsparken och Motionsspåret är oerhört viktiga för stadsdelen!!!!
Inga fler bostäder !
Mkt viktigt att framtiden för Brunnsparken inkluderar att dansen på tisdagar o lördagar inkl. större helger
fortsätter. Den attraktionskraft som finns hos denna danslokal får inte riskeras då dansfolk kommer
långväga ifrån för att få motionsdansa o träffa människor i nyktert tillstånd. Att då bygga bostäder intill
som kan ge upphov till konflikt o intresseskillnader vore mycket olämpligt o tråkigt för Örebro som
dansmetropol för sällskapsdans.
Mer dans i Regnbågen. Se till att hyrorna hålls överkomliga. Öppna flera förtäringsställen
Nej bara att Brunnsparken ska vara en " fredad zon" låt oss ha kvar en gammal Folkpark!
Det viktigaste för mig är att tillgängligheten och grönområden/stigar finns kvar då jag som hundägare
utnyttjar denna park dagligen. Det är också viktigt att brunnsskolan kan använda sig av parken då skolan
växer och deras skolgård är för liten redan idag.
Inga bostäder eller vägar för bilar genom parken. Behåll naturen och den vackra parken och rusta upp den
så det blir ett komplement till Stadsparken.
Man kanske kan göra olika ekologiska lösningar, solel, vindsnurror med mera. Eller ha lite djur som förr
om åren, hästar kanske.
Inga nya bostäder. Inga bilar. Det är vetenskapligt bevisat att naturen (parker) påverkar människans hälsa
positivt. Bevara alla grönytor i staden. Hugg inte ner fler träd i Sanatoriespåret!!!
Vore kul att se en utveckling av parken, mer åt barnen

Föreningen Folkets Park i Brunnsparken kommer att ha en viktig roll i skapandet av "nya" Brunnsparken.
Men förfrågan måste ställas till andra intressenter om intresse finns att vara med att bedriva verksamhet i
området. Varför kunde t ex inte Gustavsviks Golfklubb vara med på ett hörn med någon slags
verksamhet, större möten eller föreningsevent? Så ideella organisationer, föreningar och passande företag
bör involveras för att göra Brunnsparken attraktivt för örebroare (och andra) och med bärkraft kunna
möta framtiden!
Bygg en lekpark och skoj till barnen. Bänkar där barnfamiljer kan fika medhavd matsäck
Gör Brunnsparken attraktiv för ALLA åldrar - låt den vara en oas för de som inte har ekonomi eller andra
svårigheter till skön, grön avkoppling! Ev. ett litet café där skolungdomar kan sommarjobba och en
minigolfbana, boulebana o likn. Låt ex vis ICA Parken vara en av sponsorerna
En cafeteria/fik inne i Brunnsparken vore trevligt. Stadsparken har ju glass och fika...varför inte i
Brunnsparken?
Gör en mindre pool nedanför gröna villan. Bra för barnfamiljer. Komplettera med naturlekplats bland
träden.
All verksamhet som idag sker i parken skall kunna fortgå, även utökad verksamhet! Ställ inte bostäder mot
kulturområden!
Minigolf bana, café, minizoo, pulkbacke, isbana, marknader, loppisar, grillplatser ..
Gör Brunnsparken en plats att längta till, en plats som attraherar alla som besöker staden.
Satsa på barnen! En bra lekpark med utrymme för både stora och små aktiva barn. Plats att äta picknick,
bollplan, grillplats. En plaskdamm liknande stadsparkens.
Det är viktigt att de attraktioner man lägger i parken är tydligt unika för parken så det inte bara blir en till
stadspark.
Se på Trädgår´n i Göteborg!
Hundlekpark
Nöjespark med åkattraktioner?
För relativt små pengar kan kommunen på ett enkelt sätt skapa aktiviteter i Brunnsparken. Anlägg 4
boulebanor och investera i en större, modern lekpark. Då skapas mötesplatser för unga som gamla. Anlägg
en konstrunda runt om parken. Underhåll av anläggningen lägger man antingen på lokala föreningar eller
på Föreningen Folkets Park. Låt staketet vara kvar men öppna upp och gör entrégrindarna inbjudande.
Absolut inte bostäder inne i Brunnsparken. Närliggande områden till Adolfsberg (t ex Karlsdal) är idag
förstörda pga bostadsbyggen. Det känns väldigt sorgligt, det är natur som vi inte får tillbaka. Istället för att
ta tillvara på etablerade grönområden tillskapas istället nya, dyra parker (t ex Grönpepparparken). Låt den
fina Brunnsparken vara intakt, utan bostäder. Den kan inte ersättas med nya, sterila parker.
Om det blir alt 2 så skulle jag vilja se de högre husen byggas som de i Örnsro i trä för att smälta in mer i
miljön
Ett helt annat alternativ är att överväga möjligheten att erbjuda Örebro Bangolfklubb mark till en ny
anläggning. På så vis frigörs också värdefull mark kring Trängens IP. På flera håll i landet finns lyckade
exempel där nya attraktiva anläggningar kan förenas med näringsrörelser med mat och dryck. Exempel
Bangolfbaren i Kristineberg (Stockholm).
Folkparken Brunnsparken är skapad, byggd och sprungen ur arbetarrörelsen som en viktig mötesplats.
Det ska Brunnsparken fortsätta vara. Med många, ganska enkla medel, går det fint att skapa en attraktiv
plats för spontanbesökare i alla åldrar. Med lekplatser, plaskdamm, boulebana, upprustat bef gångstråk i
parken, informationsskyltar om de historiska byggnaderna, upplysta områden, upprustning av lilla
utescenen, tydliga, välkomnande entréer, bejakande och berättande om kulturhistorien och hälsobrunnen
Adolfsberg etc. är vi åter där.

Jag vill härmed anmäla mitt intresse för utvecklingen av Brunnsparken och dess framtid! Jag kommer att
ha störst erfarenhet att delge när det kommer till barnens aktiviteter. Men besitter kreativitet och nytänk
för hela Parken och dessförnyelse. Jag startade Skojlandet (vid Örebro brandstation) 1998 och var en av
de första Leklanden i Sverige. Har även drivit Stora Holmen och Tekniska Kvarnen under några år. Har
själv vuxit upp på Brunnsgärdet och fått uppleva Brunnsparkens glansdagar på 70-talet. Jobbar lite då och
då i Parken på dansen i Regnbågen. Hoppas på fortsatt kontakt i framtiden då baggar en klar vision
ombad som skulle kunna bli en fantastiskt levande Brunnsparken!! Med Vänligt Hoppfulla Hälsningar
Cathrine Svärd
Hög prioritet att Regnbågen bevaras och rustas upp.
Det är viktigt att dansen får vara kvar på Regnbågen då det är bästa dansstället i hela Sverige!
Viktigt att dansen finns kvar.
Tycker ni ska låta dansen vara kvar för motionens och nöjets skull.
Jag hoppas verkligen att det fortsätts att ordnas dans på tisdagar och lördagar!!! Det är många som har stor
glädje av det!
Absolut inga privatbostäder!
En anledning att åka till Örebro för Västgötar, Värmlänningar, Västeråsare m.fl. är danserna i
Brunnsparken. En vettig parkering kvällstid är absolut nödvändig för att danserna skall bli kvar.
Om det nu ska bli en parkering bakom tujahäcken så måste där byggas en mur mot husen på (Inga förslag)
så dem inte blir störda av avgaser och billjus.
Har lämnat in yttrande i pappersform till Servicecenter 28/9 för vidarebefordran till Byggnadsnämnden.
Ordna gärna upp fontänerna, plantera nya blommor, ordna mer utomhuskonserter och bygg nya
klätterställningar
Parken skulle bli fantastisk som "retropark" med hus, paviljonger och skyltar i 60-talsstil eller äldre, men
med tidsenliga funktioner och verksamheter! Utegym, kolonilotter, vacker nybyggd festpaviljong i gammal
stil, att hyra till sommarfester och bröllop, hunddagis, barndagis, café, lokaler för företag som sysslar med
gammalt hantverk, syateljé... det finns många verksamheter som skulle tillföra liv och rörelse i parken och
inte kännas så slutna, även om de är egna företag.
Man skulle kunna ha en utställning i Brunnsparken om allt som här där under åren

