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Att samtala om en park

Jag har bott i Sibbhult i 
35 år men aldrig varit i 

den här delen av parken.Här fångade jag en 
gädda i bäcken för 

ett år sedan

Men, vadå? Har ni 
inget eget förslag med 
er ut från kommunen?



Testbädd Östra Göinge

• Om parken och vår idé
• Dialog och metoder
• Resultat och lärdomar
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Stora parken 
i Sibbhult



- Stor investering och det kostar att sköta parken.
- Vi vill få fler att röra på sig – särskilt barn och unga.
- Vi behöver mötesplatser för alla åldrar med liv och 

rörelse i byn.

Vi vill helt enkelt 
få fler att använda 

parken



Sibbhult

Östra Göinge kommun
• 15.000 invånare.
• 451 kvadratkilometer.
• Attraktivt för boende, 

besök och företagande.
• Våra städer ligger utanför 

kommunen.
• Gränslandet mellan 

kontinenten och 
barrskogsbältet.

• Skånes gröna hjärta.

Stora parken i Sibbhult
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Vår idé är att utveckla och 
förvalta parken tillsammans 
med Sibbhultsborna inom 

ramen för den normala 
driftsbudgeten



Metod – välj och anpassa utifrån grupp och syfteDialogen – välj och anpassa metoder efter syfte och grupp

Gåturer – Designdialog – Utvecklingsplan – Genomförande – Invigning – Användning 



Gåtur i parken

• Folkets hus-föreningen: 2 deltagare
• Aktiva Sibbhult: 3 deltagare
• Sibbhults IF: 1 deltagare
• Riksteaterföreningen: 2 deltagare



1. Väghörnet X
2. Landvägsbron X

3. GC-bron 

X
4. Lekplatsen

X

X
5. Södra änden

X
6. Mitt på



Fyra frågor vid varje stopp

• Vad är din känsla av parken på denna plats? Beskriv med de första 
ord du kommer att tänka på.

• Vad skulle du vilja göra/utveckla/använda parken till på denna 
plats? Beskriv med några ord.

• Hur använder du och din verksamhet eller hur tror du andra 
använder parken på denna plats?

• Vad betyder skulpturutställningen för dig och din upplevelse av 
parken på denna plats?



1. Väghörnet



2. Landsvägsbron



3. GC-bron



4. Lekplatsen 



5. Södra änden



6. Mitt på



Gåtur med skolbarn, klass 6 Mölleskolan



Enkät till invandrarelever på KomVux
Stengatan i Sibbhult

Hur använder du ett grönområde eller en park (32 svar)

Antal Svar

14 att leka med barnen i

12 att promenera i

4 att äta i

2 att träna i



Utmaningar enligt gåturen 2020-09-02, elever på Mölleskolan 2021-04-15 och enkät till elever på KomVux Stengatan 2021-04-15
1. Bättre skötsel behövs
2. Trafiken stör
3. Parken tilltalar för få åldersgrupper
4. Det saknas en permanent scen
5. Elförsörjningen är för dålig
6. Det behövs staket när parken besöks med barn
7. För få aktiviteter jämfört med till exempel Broby park
8. Bättre avgränsning av parken behövs mot norr och öster
9. Det behövs fler sittplatser
10. Det behövs tillgång till P-platser
11. Belysningen behöver bli bättre
12. Parken känns otrygg, här är oroligt
13. Det behövs mer planteringar
14. Skulpturutställningen behöver utvecklas
15. Parken är intetsägande, inget som lockar en förbipasserande in i parken
16. Boulebana saknas
17. Parken har för få träd
18. Lekplatsen är för liten
19. Det behövs större grillplats
20. Fler sittmöjligheter som inte är i anslutning till lekplatsen
21. Det saknas aktiviteter och redskap för lite äldre barn
22. Det saknas bärbuskar
23. Det saknas ett utegym
24. Det behövs fler aktiviteter för vuxna i anslutning till lekplatsen

--------------------------------------------------------------------
Tillkommande utmaningar enligt klass 6 Mölleskolan

25. Det saknas en kick-bikeplan
26. ”Målen” används inte, det behövs riktiga fotbollsmål
27. Det saknas basketplan
28. Det behövs bättre plats att stå och fiska vid ån, så att en kan komma åt vattnet
29. Det saknas vindskydd och tak att sitta under
30. Det är för få fasta sittplatser där olika grupper kan vara utan att störa varandra

-----------------------------------------------------------------------
Tillkommande utmaningar enligt KomVux invandrarelever

31. Mer promenadlockande och promenadvänlig park
32. Det saknas inhägnat område för hundrastning
33. Det saknas kulturella aktiviteter som bio eller sommarkafé
34. Parken bör vara mera som en trädgård



Designdialog 1 och 2





Plats för fiske i ån Trädplantering

Lämplig placering av scen

Öppen flexibel yta

Grillplats
Lek för äldre barn

Tydligare gångstråk

Ny gångbro över ån?

Bänkar och sittplatser

Möjlighet att 
komma ner till ån

Framtida skateramp?

Parkering





Resultat och lärdomar
- Sibbhultsbor och andra har fått upp ögonen för parken.
- Vi har fått en plan för parkens framtida användning och 

genomför i den takt som vi mäktar med.
- God publicitet i media och sociala nätverk – stort lokalt intresse.
- Det är klokt att inte komma med lösningen direkt!
- Det har ett värde att bara gå runt och samtala i parken.
- Se till att hitta engagerade lärare för att nå ut till barn och unga.
- Var beredd på att planera om!
- Fullt möjliga metoder att tillämpa i alla våra utvecklingsprojekt i 

det offentliga rummet.

Resan fortsätter i Stora parken 
och i liknande projekt!



bbbbb Tack och varmt 
välkommen till Skånes 

gröna hjärta!
Vilken fantastisk fin park 

vi har här i Sibbhult!
Utegympa i parken 

för klass 6
På lördag blir det 
grillfest i parken!



Bonus slide
Filmen om Stora parken i Sibbhult

24 november 2022 - YouTube


