Svar till fråga 15 från SMS-Panelen: Period 16-23 maj.
Sundsvalls Kommun samverkar med Stadsutveckling i Sundsvall AB. De
arbetar med att försöka bli årets stadskärna 2021. I samband med detta så vill
man ta del av vad ni ungdomar vill ha i centrum, för att kunna göra en attraktiv
stadskärna.

Jag skulle vilja att det fanns en ordentlig och fin scen med utrustning för
spontana uppträdanden av såsom körer, danser, tävlingar osv. Scenen på
Sundsvalls torg idag är inte i det finaste och bästa skicket vilket hindrar
motivation att vilja utföra sådana uppträdanden. Den står på ett lite konstigt
ställe vilket gör att det ibland kan vara svårt att se på den och den är inte
optimalt utformad för vissa typer av uppträdanden såsom visa danser. Den är
mörk och t ex personer med rörelseförhinder har svårt att ta sig upp på den.
Sundsvalls torg ser lite tråkigt ut från vissa perspektiv. Det finns inte särskilt
mycket olika färger som piggar upp och t ex bussnavet och esplanaden känns
inte helt trygga ibland.
Beachvolleybollplan,
Alla typer av stånd och marknader på stora torget gör statskärnan mer
levande. Allt som är lite föränderligt ger liv åt staden, kanske nån typ av
tillfälliga konstverk, grafffitivägg eller liknande? Pianot som fanns i somras var
en kul grej
Lekparker och fikaställen med bord och bänkar
Parker och platser som tar vara på de fina vyerna i Sundsvall. Eldstäder
kanske!
Ett ställe att hänga för ungdomar, likt det som redan finns på biblioteket. Och en
fin park med många träd och ställen att sitta på i gräset och på bänkar
Vegansk glasskiosk. Fler större parker som vi kan sola vid. Alkoholfri och rökfri
uteservering.
Aktiviteter som inte är så dyra. Nåt mer än bowling, biljard och badhus. Saknar
också fler ställen att bara mötas och sitta på.
Internetcafé, cherry blossom park, fruit-/smoothie-bar.
Poliser alla kvälla och helger. Jag skulle inte våga vara i centrala Sundsvall annats
Ett internet kafé typ eller ett ställe likt Kappa Bar som finns i
Jönköping/Stockholm/Göteborg

McDonalds
Jag tycker att man skulle kunna ha mer aktivitet på torget/kring centrum nu
när det blir sommar, t.ex turneringar i olika sporter eller annat (typ
uppträdanden eller att man kan prova på olika saker)
Mer unika affärer, mer parkeringar, mer konst och kultur. Mer street performers
och happenings. Använd scenen på torget mer, t ex för musik (behöver inte vara
stora konserter, bara någon live performance, t ex kanske gatumusikanter vill låna
scenen för en dag). Mer innovativa sittplatser, och bättre bänkar (som inte sviktar
så mycket så fort en lite tyngre människa sätter sig där)
Smoothiebar där det inte är jätte dyrt och nyttiga smoothies
Stadshuset öppnar för krog/dansclub som det var förr. Se Stockholm och Gävle
som exempel. Stora dansgolv med bra musik. Jag menar fler unga vuxna drar till
estreet... jag menar kom igen!!
Ja, det vore jättefräckt, en skridskobana och skatepark vite jättecoolt om de
fanns i centrum, även typ glassbarer och om matställena kunde vara där lxå
och mysiga ljus och mycket färg och MYS GÖR SUNDSVALL TILL EN
TURISTSTAD OCH ÄLSKA DE MMMM
Ginatricot och krogar som inte har 20 års-gräns, utan istället 18!
För dåligt nattliv för ungdomar, nästan inga barer som har öppet för ungdomar
i sin helhet.... Endast fredagar eller vid evenemang kan ungdomar mötas på
olika barer mm....
Kiosker, blommor/träd (gärna fruktträd!), fullånga bänkar som inte har några
armstöd varannan meter, interaktiva grejer som typ i ja/nej/kanske-parken,
klotter/målarväggar, någon plats under tak där man kan ställa cyklar eller sitta
och äta i vid regn, färgglada lampor, solpanelsdrivna laddningsstationer för
mobiler och liknande, stationer där man kan låna cyklar (som i stockholm), mer
gratis vatten.
Gratis parkering och gratis toaletter
Jag vill ha mer fina parker och uteservering som är alkoholfri och rökfri för att
göra det välkomnande för ungdomar. Mer sittplatser där man kan umgås och
prata utan att behöva köpa något från exempelvis ett café. Vill också ha
exempelvis en basketplan eller liknande där man kan utöva nån sorts sport. Mer
affärer som är attraktiva för ungdomar.
Även med laktosfri/glutenfri glas
Mer billig mat/fika

En sommar bar med fina ute platser där man kan köpa frosenyogert, glas och
slash med massa olika smaker och roliga pålägg för rimliga priser.
Caféer, restauranger och affärer, som kommer behöva parkeringsplatser för att
överleva
Bättre lekpark för barn
Fler parker med roliga aktiviteter lite mer som ja/nej/vet ejparken. Men också
små scener.
Lekland för ungdomar
Något ställe eller någonting att göra sent på helgerna. T.e.x unga magasinet.
Skateparken och basketplanen är ju bra, men något mer där man kan sitta och
prata sent på helgerna
Biltema
En skatepark
Ett billigt grönt café som det inte kostar skjortan att fika på. Att fika med
kompisar är kul men händer så ofta att folk inte har råd.
Stängsel eller nät runt hela basketplanen nere vid ån! Går knappt att spela där då
bollen brukar rulla ner i vattnet..syftar alltså på den som ligger mitt emot p huset
Smoothiebar som inte kostar skjortan
Ett billigt Cafe
Mycket sittplatser

