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SAMMANFATTNING AV INVÅNARMÖTET

Till invånarmötet var 2-3 representanter från närliggande 
bostadsrättsföreningar och samfälligheter inbjudna. 
Totalt kom det 11 personer till invånarmötet från BRF 
Rubinäpplet, Paradisäpplet, Kungsäpplet, Klaräpplet, 
Glasäpplet samt Äppellundes samfällighet. De boende 
hade även möjlighet att skicka in förslag och synpunkter 
på skissen inför mötet. På mötet genomfördes en 
prioriteringsövning där deltagarna fick prioritera vilka 
delar i förslaget och de inkomna synpunkterna som de 
ansåg vara viktigast respektive minst viktigt. 

Sammanfattningsvis kan man säga att deltagarna var 
överens om att inriktningen för den nya parken är att den 
ska vara en lummig grön park snarare än ett hårdgjort 
torg. Vissa delar av parken kan vara hårdgjorda men då 
ska det finnas en tydlig funktion till dessa ytor. Behovet av 
rena torgytor som visades på skissen bedöms inte vara 

särskilt stort. De allra flesta på mötet ansåg heller inte 
att det fanns något behov av extra parkeringsplatser till 
parken eftersom detta är en mindre park som man går 
eller cyklar till. Det är mindre troligt att parken kommer 
locka till sig bilburna besökare från andra stadsdelar i 
Varberg. 

En fråga som det fanns olika meningar om var om det 
fanns behov av en lekplats i parken. En del menade 
på att det finns många lekplatser i området idag som 
borde kunna fylla detta behov, andra menade på att det 
dessa i huvudsak är inriktade på lekvärden för de yngre 
barnen, upp till 5-6 år och att det saknas möjligheter för 
de äldre barnen att leka och träffas. 
Att det blir ett område för alla åldrar var viktigt och att 
parken ska fungera som en naturlig samlingsplats för 
Göingegården. 



SKISSFÖRSLAG 

Kv. Klaräpplet

Planteringsytor av ängskaraktär med inslag 
av blommande örter och lökar.

Hängmattor för lek och social samvaro.

Upphöjd skogsdunge med sittmur.

Tydliga gränser mellan hårdgjord torgyta 
och mjuk grönyta.

Kv. Brunnsäpplet
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Insektshotell 
Fågelholkar
Äppleträd
Ätbara träd och buskar
Förse bina med värdefull pollen

Damm med vatten
Vattenlek
”Vattenspegel”

Någon form av konstverk/staty
Graffiti-vägg
Djur-skulpturer i trä
Sten, kakel, naturmaterial

Gästparkering till parken 
Cykelparkering
- Viktigt att parken inte blir en parkeringsplats

Social samvaro / gemenskap 

Plats för fikastunder 
Ett område för alla åldrar
Naturlig samlingsplats för Göingegården
Många sittplatser med bord 
Område för spontana träffar
Pergola

Ett område i hälsans tecken
Spontan lek och utevistelse 
Gräsyta för kubb, krocket
Gunga, hängmattor 
Utegym
Träningsmöjligheter
Tennisbana
Basketkorg
Innebandyrink
Boulebana
Pulkabacke

Lek och klättermöjligheter
Hinderbana

Det saknas lek/aktivitet för äldre barn

Lekplats
Något för barnen
- Viktigt att det inte blir en ny lekplats

Viktigt med belysning

INKOMNA SYNPUNKTER VIA E-POST



ÖVNING - PRIORITERA!
VAD ÄR VIKTIGAST I FÖRSLAGET?
GRÖN PLUPP - VIKTIGAST
ORANGE PLUPP - MINST VIKTIGT

MINST VIKTIGT - GÅNGVÄGEN MELLAN 
HAMMERS KULLE OCH PARKEN



ÖVNING - PRIORITERA!
VAD ÄR VIKTIGAST I FÖRSLAGET?
GRÖN PLUPP - VIKTIGAST
ORANGE PLUPP - MINST VIKTIGT

SAMMANFATTNING AV ÖVNING - PRIORITERA VIKTIGAST

• UTEGYM - 5 PRICKAR
• ETT OMRÅDE FÖR ALLA ÅLDRAR -  3 PRICKAR
• PLATS FÖR FIKASTUNDER - 4 PRICKAR
• NATURLIG SAMLINGSPLATS FÖR GÖINGEGÅRDEN - 3 PRICKAR
• OMRÅDE FÖR SPONTANA TRÄFFAR - 3 PRICKAR
• BOULEBANA - 2 PRICKAR
• STEN, KAKEL, NATURMATERIAL - 1 PRICK
• PULKABACKE - 1 PRICK

SAMMANFATTNING AV ÖVNING - PRIORITERA MINST VIKTIGT

• LEKPLATS - 2 PRICKAR
• GÄSTPARKERING TILL PARKEN - 5 PRICKAR
• VIKTIGT ATT PARKEN INTE BLIR EN PARKERINGSPLATS - 4 PRICKAR
• GÅNGVÄGEN MELLAN PARKEN OCH HAMMERS KULLE - 1 PRICK
 

• INSEKTSHOTELL - 2 PRICKAR
• ÄPPLETRÄD - 2 PRICKAR
• ÄTBARA TRÄD OCH BUSKAR - 1 PRICK
• FÖRSE BINA MED VÄRDEFULL POLLEN - 1 PRICK
• HINDERBANA - 1 PRICK
• NÅGOT FÖR DE STÖRRE BARNEN - 2 PRICKAR
• MINDRE TORG, MER GRÖNT - 3 PRICKAR


