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Mellan den 17 oktober och 25 november 2016 höll Södra Munksjön Utveckling AB i en medborgardialog för Munksjökajen och 
parkerna i Skeppsbron. Dialogen handlade om att få in förslag, tankar och idéer på vad Jönköpingsborna ville ha och kunna göra 
på platserna. Målet med dialogen var att använda medborgarförslagen i den fortsatta detaljplaneringen för att skapa allmänna 
platser som passar så många som möjligt. 

Vad är en medborgardialog?
En medborgardialog är precis som det låter – en dialog mellan en kommuns invånare och beslutsfattare i en viss fråga.  
Medborgardialogen går ut på att samla in åsikter, tankar och idéer och helt enkelt ge medborgare en möjlighet att tycka till 
i en fråga innan ett beslut fattas. Man skulle kunna likna medborgarna vid konsulter som konsulterar sin kunskap och sina 
synpunkter i en fråga där de anses vara berörda eller där man behöver bredda beslutsunderlaget. Att säga att man vill ha trevlig 
belysning, många sittplatser, eller en lekpark räcker gott som förslag i en medborgardialog likt den som hållits för parkerna i 
Skeppsbron och Munksjökajen. Mer invecklat eller krångligt än så är det inte att delta!

Gestaltningsuppdrag
Som en del av utvecklingen av Munksjökajen och allmänna platser i Skeppsbron har olika arkitektkontor fått i uppdrag 
att ta fram gestaltningsförslag för platserna. Det bästa förslaget – eller den bästa kombinationen av förslagen – kommer 
tillsammans med allmänhetens åsikter ligga till grund för den mer detaljerade planeringen av de olika platsernas utformning. 
Arkitektkontorens gestaltningsförslag  finns att se på www.sodramunksjon.se där vi också uppdaterar löpande om det fortsatta 
arbetet med både kajen och parkerna. Den slutgiltiga utformningen av platserna kommer finnas tillgänglig på webben när 
arbetet är klart. 

Syftet med att öppna upp Munksjökajen är att skapa ett nytt torg och en förlängning av den befintliga promenadvägen genom 
Munksjöstaden upp till det västra brofästet vid högskolan. För första gången ska man kunna ta sig hela vägen runt sjön utan att 
behöva lämna vattnet! Sträckan varierar mycket i bredd - den smalaste delen är endast ca 4,5 m medan den i söder blir upp till 
41 m bred.

Arkitektkontorens uppdrag bestod av att ta fram gestaltningsförslag för den offentliga miljön på Munksjökajen. Detta inkluderar 
kajen i sin helhet samt Munksjötorget. Förutom att skapa ytor och stråk där allmänheten trivs och vill vistas har det varit särskilt 
viktigt att bevara och integrera de kulturhistoriska industribyggnaderna som finns på området.

Den nya stadsdelen Skeppsbron kommer ge Jönköping nya bostäder, arbetsplatser och butiker, och 
blir det första delområdet i Södra Munksjön efter Munksjöstaden som man börjar bygga. Enligt den 
detaljplan som varit ute på samråd är det tänkt att Skeppsbron ska få en tät kvartersbebyggelse där 
gatumiljöer och parker blir viktiga komplement för att erbjuda en välfungerande och attraktiv livsmiljö.

Arkitektkontorens gestaltningsuppdrag omfattade utformningsidéer för 
strandparken som sträcker sig längs med Skeppsbrons norra sida samt två 
mindre kvartersparker mitt i området. Uppdraget inkluderade även förslag på 
gestaltning av två öst-västliga gångfartsgator samt den breda nord-sydliga 
Tallahovsesplanaden, som därför även ingick i medborgardialogen. 

En chans för många att tycka till

Munksjökajen

Parker i Skeppsbron
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MUNKSJÖN

Munksjökajen

Munksjötorget

Parker i Skeppsbron

Tallahovsesplanaden

Berörda områden
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Totalt deltog 81 personer från allmänheten i dialogen och ca 87 st  i olika referensgrupper. Sammanställningen nedan visar köns- 
och ålderfördelningen på deltagarna samt referensgruppernas sammansättning.

Så nådde vi ut

Ni deltog i dialogen

För att samla in synpunkter från allmänheten användes en rad olika kanaler. Huvudforumet för medborgardialogen var Södra 
Munksjöns webbsida, www.sodramunksjon.se där ett e-postformulär med möjlighet att skriva och bifoga bilder och skisser 
fanns. Förutom att lämna in digitalt fanns tillgång till att lämna in formulär i Södra Munksjöns utställning på Södra Strandgatan 
10, samt i kommunens kontaktcentrum i Juneporten.

För att få en så bred täckning som möjligt i dialogen användes även olika referensgrupper som genom arbeten och workshops 
fick tycka till och lämna sina förslag i dialogen.

www.sodramunksjon.se www.jonkoping.se

Kontaktcentrum Juneporten Annonsering i social media

Utställning på Södra Strandgatan 10 Referensgrupper

Kommuntidningen Vårt Jönköping

Referensgrupper

Junedalsskolan åk 7

5 elever, killar och en tjej, runt 
13 år

Arbete under sin elevens 
val-vecka.

Henrietta - nätverk

ca 20 deltagare, 30-65 år

Henrietta är ett frivilligt 
kvinnligt nätverk. Workshop  
hos SMUAB.

Förskolan HallonEtt

18 st, flickor och pojkar, 4-5 år. 

Förskolan HallonEtt i 
Munksjöparken. Eget arbete 
på förskolan.

Nya chefer i kommunen

ca 40 st, kvinnor och män, 35-55 
år.  

Workshop i samband med 
utbildning för nya chefer i 
kommunen.

FUB Jönköping

4 st, kvinnor och män, 35-70 år.

FUB är en intresseorganisation 
som arbetar för att barn, 
ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning ska kunna leva 
ett gott liv. Workshop hos SMUAB
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Allmänheten

25,9 % - Odef. / ej angivet

16,0 % - 51-65 år

4,9% - 66 eller äldre

23,5 % - 36-50 år

12,3 % - 26-35 år

17,3 % - 25 eller yngre

Åldersfördelning

Könsfördelning

2,5 % - Annat/ ej angivet

44,4 % - Kvinnor

53,1%  - Män
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Nedan följer en sammanställning över inkomna förslag, idéer och åsikter från medborgardialogen. 
Sammanställningen inkluderar både referensgruppernas samt allmänhetens input. Sammanställningen är 
indelad i olika avsnitt för att kunna belysa både stora drag och trender samt det mer detaljerade. 

Topp 10

Detta berättade ni för oss!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Topplista över de idéer och synpunkter som nämnts flest gånger totalt. Både allmänheten och referensgrupperna är inräknade 
här. De önskemål som hamnar på samma plats har nämnts lika många gånger. Topplistan kan ge en indikation på trender bland 
de inkomna förslagen. 

Grönt/ grönska

Sittplatser/ bänkar/ soffor

Träd (t.ex. körsbärsträd, pil, al, bok, ek, gran)

Planteringar/ blommor

Café/fik, Bra belysning, Utnyttja vattnet/ vattennära/ vatten i parken

Restaurang, Utomhusscener

Lekparker, Skatepark, Skridskobana, Kommunikation/ båt på sjön

Bryggor, Rutschkanor

Lekpark med tema, Utegym

Hundanpassat/ platser för hundar, Fika-/ picknick-platser, Pool/ badplats
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Kategorier
Här har vi gjort en bedömning och delat in alla inkomna förslag i sex olika kategorier. Eftersom det kommit in många olika 
förslag har en kategoriindelning varit ett sätt att få en bättre överblick över de inkomna förslagen. Kategorin Funktioner/föremål 
och service har till exempel blivit högst för att den fått totalt flest förslag, både unika och sådana som nämns många gånger.
Kategorin Naturrelaterat/ materialval,  där bland annat ”grönt och grönska” hamnar högst på topp 10 listan, blir här något lägre 
eftersom man har ett lägre antal förslag totalt i kategorin. Däremot nämns vissa förslag inom kategorin väldigt många gånger 
vilket gör att de hamnar högt på den totala topp 10-listan. Längre ner redovisar vi vad man mest vill ha inom varje nämnd 
kategori. En kategori-topplista helt enkelt. Både allmänheten och referensgrupperna är inräknade.

Kategori-topplistan

0

5

10

15

20

25

30

Känsla/ k
ara

ktä
r

Känsla/ karaktär

1. Utnyttja vattnet/ 
vattennära/ vatten i 
parken

2. Lugnt/ lugna ytor

3. Rum i parken/kajen

4. Tillgängligt för alla/ 
handikappsanpassat

5. Färg, Välkomnande, 
Tryggt, Öppenhet

Naturrelaterat/ materialval

1. Grönt/ grönska/ grönområden

2. Träd (t.ex. körsbärsträd, pil, al, bok, ek, gran)

3. Planteringar/ blommor

4. Kolonilotter/ odlingsmöjligheter

5. Öppna områden/ fria gräsytor

Transport/ ”förflyttning”/ gata

1. Kommunikation på sjön/ pendelbåt

2. Cykelbanor

3. Separerade gång- och cykelvägar

4. Linbana

5. Cykeluthyrning, Paddelbåt/ trampbåt

Aktiviteter

1. Lekparker, Skatepark, 
Skridskobana

2. Rutschkanor

3. Lekpark med tema, 
Utegym

4. Pool/badplats/
bassäng

5. Aktivitetspark, Gungor, 
Boulepark

Funktioner/ föremål/ 
service

1. Sittplatser/ bänkar/ 
soffor

2. Café/ fik, Bra/ trygg 
belysning

3. Restaurang

4. Bryggor

5. Hundanpassat/ 
platser för hundar, Fika-/ 
picknick-platser

Kultur/ 
underhållning/ 
utsmyckning

1. Utomhusscener

2. Utomhusbio, Fontän, 
Vacker belysning

3. Utställningar

4. Konst/ konsthall

5. Kulturanläggning/ 
kulturupplevelser

Aktiv
ite

te
r

Funktio
ner/ 

fö
re

m
ål/ 

serv
ice

Kultu
r/ 

underh
ålln

ing/ 

utsm
yckning

Natu
rre

late
ra

t/ 

m
ate

ria
lval

Tra
nsport/

 

”fö
rfl

yttn
ing”/ g

ata

12,5 %

24,4 %

26,7 %

9,2 %

17,8 %

9,5 %
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Citat och detaljer från allmänheten*

”/.../ Jag saknar även någon form av bad anpassat för barn. I min gamla 
hemstad Linköping har man ersatt de gamla plaskpoolerna som fanns 
förr med något de kallar för vattenlek. Det är ett trevligt inslag i stadsmiljön 
som ger liv och rörelse. Det är trevligt att höra barn skratta och leka. /.../”

”Jag ser framför mig en park full med körsbärsträd som blommar framåt 
våren och som släpper sina blomblad likt snö som faller till marken. /... / Här 

kan vi hänga med familjen med picknick på stora gräsytor, gunga i stora 
familjegungor och lyssna på fåglarna som trivs i träden. /... / Jag tänker mig 

en scen med uppträdanden av lokala talanger med sommarteater och 
utomhusbio som är gratis.”

”Jag hade tyckt det var kul och mysigt om man 
hade någon typ av kolonilotter eller cityodling som 
invånarna kunde sköta tillsammans!.”

”/.../ En scenisk ö mitt i Munksjön med scen för 
livemusik-uppträdanden /.../! Publiken sitter runt 
munksjöpromenadstråket /.../.”

”Jag tycker ni kan göra en utelekpark med tak över. 
Där man kan leka även om det regnar eller snöar.”

”Träd och grönska.”

”/.../ En del såna mysiga liggbänkar som ni har 
satt vid utegymmet hade varit trevligt. Gärna 
volleybollplan också.”

”Jag vill ha en kabelpark för wakeboard och 
vattenskidor på ytan norr om bron. /.../”
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”Jag skulle vilja föreslå utrymme för en bar med uteservering. Vore ju fantastiskt att 
kunna ta en öl i sommarsolen och blicka ut över vår vackra stad. /.../ ”En scen för musik 
och andra evenemang. Kanske vore lämpligt plats för sommarbio. /.../ En lekpark för 
barn är givet. Och det vore ju passande ifall det fanns ett leksaksskepp. /.../ Obligatorisk 
glasskiosk.”

”/.../ Sedan vore en mysig restaurang trevligt där 
man kan ha uteserveringar om somrarna i kanten 
av vattnet. Tycker även lite grönytor ska sparas med 
tillgång till att känna på vattnet. Nåt fik kan va trevligt 
också som har öppet lite kvällstid. /.../”

”/.../ Många (!) bra cykelställ och genomtänkta 
cykelbanor (ej kombinerad GC-väg).”

”Någon form av rasthage till hundar. Man träffar 
människor, hundar knyter kontakter etc. när man 
träffas på det viset. /.../”

”/.../ Ett fågelskådningshus med bänkar och 
dörrar i söder. En hundpark med agility. Toaletter! 
Markerade cykelbanor och cykelställ. Kajakbryggor.”

”Ta hjälp av skateboardåkarna och bygg en 
skatepark! Betongparken på Rosenlund är på tok för 
trång vid vissa tillfällen. /.../”

”I ett stressigt samhälle kommer tysta platser att 
efterfrågas. Varför inte ha en park för alla sinnen; 
fontäner, vackra växter, doftande växter, lite som 
en botanisk trädgård. /.../ Tror också det kunde vara 
trevligt med en skridskobana”

”/.../ Se till att det går att arrangera utomhusevent 
och konserter i någon av parkerna /../ Nu finns det 
ett bra tillfälle att skapa en genomtänkt mötesplats 
och arrangemangsplats.”

*Citaten här är endast ett axplock från det allmänheten lämnat in i medborgardialogen. Vissa delar av citaten (markerat med /.../) har 
lyfts bort då de blivit för långa, personliga, eller upprepande. Komplett sammanställningar av allmänhetens input finns i en bilaga.
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”Någon form av inte-nudda-marken-bana så barn i yngre åldrar 
tycker det blir kul att hänga med på promenad. Allt för en bättre 
folkhälsa!”

”Föreslår mer än något annat att kanalen öppnas 
upp så att en småbåtshamn kan byggas i Munksjön. 
Det hade lyft hela staden rejält!”

”Det ska finnas ett orangeri.”

”Jag tror på en kombination av lekplats och utegym. 
Lekplats i form av ”fort” ungefär som det va’ i 
stadsparken /.../. Utegym samt avkoppling för de 
vuxna. Ett ställe att hänga för både barn, föräldrar 
och mor/far-föräldrar. ”

”Vill se färgstarka, roliga och skulpturala lekplatser. 
Det ska vara sådana grejer som man blir glad av att 
se, även som vuxen!”

”Det bästa med den södra delen av Munksjön 
är just känslan av att det är lite ”orört”! Alltså en 
naturlig strandkant som inte känns så planterad eller 
iordninggjord. Behåll den känslan!”

”/... / Utforma tydliga separerade gång- och cykelstråk med 
erfordeliga bredder. Nivåseparerade med god belysning utan 
hinder och konflikter. Tänk vätterstranden fast mycket bättre!!! 
Det är en unik känsla att kunna cykla vid en sjö. Ta vara på det!”

”Cafémiljö nära vattnet. Konsthall. Bryggor. 
Spårvagn + båt.”
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”Jag tycker det bör finnas en beachvolleyboll-plan i en av parkerna, gratis 
wifi över hela området, bra brygga att dingla benen från, picknickplats, 
mobilladdstationer med solpaneler /.../ mycket blommor, en kaktushörna med 
olika coola sorter, en tavla där man kan skriva personliga meddelanden /.../ en 
bro där man får hänga hänglås på, en inforunda genom Södra Munksjön om 
Jönköpings historia /.../ och i allmänhet mycket färg och glädje. /.../”

”Hej! Vad jag helst skulle vilja se är en liten mini-
stadspark. Mycket träd och grönt, blommor. Fina 
parkbänkar, kanske en brygga eller två. (Ingen 
skatepark eller något liknande bara)”

”Ett joggingspår med mjukt underlag. Trampbåtar. Cykeluthyrning. Dela in parken 
i en aktiv zon och en lugn zon. Fika, vilstolar, skridskobana. Låt parken bli en oas 
med växter, dofter, fontäner /.../.”

”Har ni sett kajen vid floden i Bordeaux? Fantastisk, uppvärmd vintertid så man slipper skotta snö, 
små vattenspeglar som gör att små barn och hundar rastar sig själva däri sommartid i hettan, 
mycket konst och vackra skulpturer. Eller så sitter man bara där och ser ut över vattnet... Lite 
fransk känsla i Munksjön skulle ju inte vara fel.”

”/.../ tennisplan, basketplan, skridskoplan där folk kan åka skridskor på vintern och innebandy 
på sommaren, lekplats för barn, en fin, välskött park som på Rosenlund /.../. Kajen skall ha 
bryggor där folk kan sätta sig vid, gången skall vara tillräckligt bred så att folk kan springa, 
promenera och cykla obehindrat. Snyggt belyst vattenkonst skulle inte vara fel.”

*Citaten här är endast ett axplock från det allmänheten lämnat in i medborgardialogen. Vissa delar av citaten (markerat med /.../) har 
lyfts bort då de blivit för långa, personliga, eller upprepande. Komplett sammanställningar av allmänhetens input finns i en bilaga.
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Urval från referensgrupperna

”Jag gillar platser som Teneriffa. Jag 
skulle bygga en vattenrutschkana och en 
vattengunga för jag gillar vatten!”

Beata, HallonEtt

”Parken och kajen ska ge 
känslan: grönt, lummigt, 
tillgängligt och strandnära”

Nätverket Henrietta

”Vi vill ha in grönska på kajen! Generellt 
vill vi också ha in mer trä i området. 
Träbryggor vid kajen, träplank med 
växter som täcker industrin. Piren i 
Skeppsbron borde också vara i trä.”

Elever från Junedalskolan

”Vi vill ha mycket blommor och grönska i parkerna som ger liv 
och färg. Körsbärsträd längs med hela Tallahovsesplanaden 
hade varit fint. särskilt på våren då alla rosa blommor slår ut”

Elever från Junedalskolan

”Aktiveter för alla, och för olika säsonger på året! Skatepark, 
kallbadhus, lekparker, skridskobana, en yogaflotte att yoga på och 
kanske ett spelhus med Schack.”

Nya chefer i kommunen

”Aktiviteter som många kan vara med på. Både lugna och fartfyllda! Till 
exempel utegym, schack, boule och minigolf”

FUB, Jönköping

”Jag gillar att leka i rutschkanor. Jag skulle vilja bygga ett hus med 
många leksaker i. Jag skulle ha blommor i en vagn och gräs som 
satt fast i vatten. P.S. En Hello Kitty-snögubbe skulle också vara fint.” 

Tove L, HallonEtt
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”En extra skojig lekpark med båt eller 
sjötema hade passat bra på platsen!”

Nätverket Henrietta

”Aktiviteter behövs! Till exempel parkour, 
skatepark, boulebana eller olika vattensporter”

Nätverket Henrietta

”Blanda trädsorter på kajen, t.ex. björkar, granar 
och pilar m.m. ”

FUB, Jönköping

”Gärna en utomhusbio eller storbildsskärm av något 
slag samt en utomhusscen”

Nya chefer i kommunen

”Kommunikationer även på sjön. Dessutom kanoter, 
trampbåtar och kajaker så man kan utnyttja vattnet!”

Nya chefer i kommunen

”Det är viktigt att få in vattnet i staden. Vi gillar bäckar, 
fontäner och vattendrag som både är vackra och som 
kan användas för vattenlek.”

Elever från Junedalskolan

”Man behöver blommor och en golfbana 
där man kan spela golf. En scen där man 
kan sjunga och dansa.”

Lasse, HallonEtt

Detta är endast ett litet urval från allt referensgrupperna bidragit med. Kompletta 
sammanställningar av referensgruppernas input finns i bilagor. 
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MUNKSJÖN

Munksjökajen

Munksjötorget

Parker i Skeppsbron

Tallahovsesplanaden

Kartkommentarer
Vissa  placerade ut sina idéer på kartan som en del av sin input i 
medborgardialogen. På kartan här nedan har vi samlat alla sådana 
kartkommentarer.

Uteserveringar,  
caféer/ restauranger

”Munksjön Marina” - 
flera angörningar till kajen

Munksjön Triathlon

Match-race

Bryggor för fiske 
m.m.

Parker för lek och gemenskap

Parkour

Möjlighet att sitta och 
vila på många ställen

Caféer/ Restauranger

Träd & inte så mycket buskar 
för säkerhet/ trygghet
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Södra Munksjön Utvecklings AB, SMUAB, ska leda och driva fram, samt ha helhetsbilden för stadsomvandlingen i  
utvecklingsområdet Södra Munksjön. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska förverkliga det 
fastslagna ramprogrammet för Södra Munksjön. Ramprogrammet är en fördjupad översiktsplan som beskriver ambitionen om 
att förtäta Jönköping och stärka regionens centrum genom en successiv stadsutveckling runt Munksjöns södra del. 

Utvecklingsbolaget har som uppgift att förvärva, utveckla, äga, förvalta, försälja och hyra ut fastigheter för att genomföra 
sitt uppdrag och finna alternativa lösningar för aktörer i området. SMUAB ansvarar också för utvecklingen av industri- och 
logistikområdet LogPoint South Sweden, söder om Jönköping. 

Verksamheten ska bedrivas med gott samarbete och i samverkan med olika kommunala förvaltningar och externa parter, 
intressenter och allmänhet. 

SMUAB ingår i koncernen Jönköpings Rådhus AB, vilket i sin tur ägs till 100% av Jönköpings kommun.

Om Södra Munksjön Utveckling AB

Medborgardialogen är inte slut bara för att man inte längre kan lämna in förslag. Det stora arbetet börjar när vi faktiskt ska ta till 
oss det som kommit in och implementera förslagen i det stora utformningsarbetet.

Två personer från SMUAB har arbetat aktivt med dialogen under tiden den pågick och sedan även gjort sammanställningen. 
I arbetet med sammanställningen har man i största möjliga mån försökt tolka och göra de inkomna förslagen så stor rättvisa 
som möjligt. Man har dessutom låtit medborgarna få sin ”egen röst” i de olika beslutsgrupper och arbetsgrupper som funnits 
för projekten. De personer från SMUAB som arbetat med dialogen har då suttit med på möten enbart i syfte att lyfta åsikter 
och förslag som kommit in i medborgardialogen. När det slutliga förslaget till både kajen och parkerna ska ritas upp kommer 
medborgardialogen ligga med som en viktig del i det arbetet. Denna sammanställning (med bilagor) skickas med i den 
processen och kommer sedan följas upp.

Resultatet i medborgardialogen kommer presenteras och redovisas i olika sammanhang. Bland annat för SMUABs styrelse, alla 
medarbetare i SMUAB samt besluts- och arbetsgrupper för de två projekten. Vi tycker det är viktigt att så många som möjligt får 
höra vad allmänheten har tyckt!

För allmänheten kommer sammanställningen av medborgardialogen finnas tillgänglig både digitalt och tryckt, och kommer 
spridas via bland annat webb och social media. Det fortsatta arbetet med Skeppsbron och Munksjökajen kommer gå att följa 
löpande på www.sodramunksjon.se, där även de slutliga utformningsförslagen för både Munksjökajen och Skeppsbron läggs ut. 

Till grund för denna sammanställning ligger 7 bilagor där samtliga inkomna synpunkter från både allmänhet och 
referensgrupper finns. Alla som jobbat med detaljplaneringen av parkerna och kajen, samt de som tagit fram det slutgiltiga 
förslaget, har haft möjlighet att ta del av samtliga bilagor och sammanställningar. 

Vad händer när dialogen är slut?
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