Fråga 12 till SMS Panelen
Busstationen Navet kommer inte längre att fungera som Sundsvalls busstation när
stadstrafiken får nytt hållplatsläge år 2019. Istället blir det en mötesplats för tillfällig
design, konst och kultur… ett Navet Temporärt
FRÅGA: Hur skulle Navet Temporärt kunna bli din favoritmötesplats? Vem skulle du vilja
möta där och vad skulle du vilja göra på den platsen? Svara med ett fritextsvar!
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Träffa kompisar, och ett privat mötesrum för 2.
Den stora frågan är väl vart navet komma flyttas?
Utställningar/konst som unga varit med att göra. Utställningar/konst som
har med feminism, anti-rasism eller historia när det kommer till sånt.
Navet har alltid varit drogcentret, därför kommer det kännas konstigt att va
där på en positiv aktivitet. Vill helst hålla mig borta där ifrån.
En kombination av samhällsorientering, event med föreläsningar, lokal
konst/design, möjlighet att prova på saker, café. Vill möta olika yrkesroller
där och få en bra inblick om vuxenlivet, typ 18-21-verksamhet. Bra
pluggställe. @
Jag vill kliva på bussen på navet
Jag skulle nog vilja kunna möta nya kompisar och även kunna vara där
med tjejen.
Ett nav utan knark och narkotika.
Jag skulle vilja se att navet var rökfritt, hade många sittplatser med plats för
t ex dans, konst eller musik. Att det ska kännas tryggt är en viktig del för
mig och man ska kunna visa kreativitet. Man ska kunna känna att så många
etniciteter som möjligt är en del av navet. Skulle vara bra om det fanns fler
soptunnor så det inte blir så skräpigt och fult snabbt@
Ingenting! Utan bussarna har man inget att göra på navet!
Ja, en rejäl renovering och att göra något åt de som i nuläget hänger på
navet (exempelvis drogpåverkade).
Det känns som att projektet är ett steg i rätt riktning, men att det nog krävs
en ganska stor förbättring av den nuvarande situationen för att jag skulle
vilja vara där och inte känna oro.
Behåll parkeringarna bakom kulturmagasinet, ta inte bort dem!!
SKRIDSKORINK!! SKRIDSKOR PÅ VINTERN OCH RULLSKRIDSKOR PÅ
SOMMARN
Jag tycker att det är onödigt att bygga ännu en mötesplats för kultur och
sånt. För att invånare här och främst ungdomar ska få ökade chanser att
må bra och röra på sig så borde kommunen fokusera mer på idrott istället.
Jag anser att det är behövligt med en multiarena i stan (typ som
Höghammarhallen i bollnäs)@
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Jag skulle vilja ha mycket färg, alltså inte det tråkiga vanliga gråa. Mycket
konst som ni säger, målningar. Sen vill jag att det ska vara en trygg plats,
för nu upplever jag det som att det är mycket otrygga personer som
hänger runt där. Och jag tror inte det bara kommer sluta på grund av att
folkmassan runt om, så någon slags säkerhet. Men mycket färg och liv!!!! @
Jag skulle kunna tänka mig att det finns ordentligt med tak och sittplatser
som man kan vänta i vått och torrt. Sedan uttag så man kan ladda sin mobil
om man behöver och toaletter skulle vara bra. Det skulle vara en bra plats
att sitta och umgås med sina vänner samt vänta på bussen.
Jag tycker att det borde bli en park som man har solstolar i och plats för
tex picknick
Antingen en krog som har åldersgräns 18, eller lägenheter

