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Inledning
Mötet inleddes med att landskapsarkitekt Lisa Lindblom berättade om gymnasieparken och gav några idéer hur man kan tänka när man planerar en park.
Områdesutvecklare Paola Vaerlien Masdeu berättade att belysningen i gymnasieparken snart kommer att förbättras. Pengar finns avsatta inom ramen för
”trygghetsmiljonen”. Efter presentationen fick deltagarna tycka till om hur
man kan göra gymnasieparken bättre.
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Till samhällsbyggnadsnämnden:
- Tumba dialogforum skickar vidare de synpunkter som framförts kring
gymnasieparken när det gäller vinterunderhållning och förslag om förbättringar i parken till samhällsbyggnadsnämnden. Tumba dialogforum
önskar också en återkoppling om hur samhällsbyggnadsnämnden
kommer att hantera dem.
Tumba dialogforum skickar vidare de idéer som framfördes om utomhusbio
och om att café Garbo borde ha uteservering på sommaren till Folkets hus i
Tumba.
Synpunkter från deltagarna om gymnasieparken
Parkens styrkor
- Det är en stor fin park, men den är dåligt utnyttjad. Många passerar
bara förbi.
- Parken är en del av vår promenadslinga. Det är flackt och bra.
- Karaktären på parken är bra, det är en lugn park.
- Parken har en bra inriktning i dag.
Parkens utvecklingspotential
- Xenter borde ha en uteplats också på ”parksidan”.
- Det behövs flera sittplatser, bänkar, utemöbler.
- Det skulle vara fint med en mötesplats i parken. Det finns de som rullar
sina grillar till parken, kanske man kan skapa ett grillutrymme?
- Kan man ha lite mer blommor i parken? Det vore fint med mer färg.
Det vore önskvärt med rabatter längs Tumba gymnasium. Förslag om
en fjärils- eller humlerestaurang.
- Café Garbo borde vara öppet under sommaren, med en uteplats för
parkbesökare. Då skulle parkbesökare samtidigt få tillgång till toaletter.
- Man behöver gallra bland träd och buskar. Det borde vara 2-3 meter
fritt under träden.
- Det vore fint om man kunde visa bio och större sportevenemang utomhus under den varma tiden på året.
- Några papperskorgar är för små och i dåligt skick.
- Man borde ta bort snöhögen som läggs bakom ishuset. När den tinar
bildas vatten och när det sedan fryser till is igen, så blir det isbana på
gångvägarna.
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En bänk behövs på Samaritvägen, någonstans på sträckan mellan
Tumba sjukhus [vårdcentralen] upp till Nackdala. Den skulle underlätta
för äldre, så att de kan sätta sig och vila sig en stund.
Det behövs bättre belysning längs med Tumba gymnasium/Tumbascenen. Det finns sittplatser i ”buskaget” som behöver lyftas fram.
På gången som går genom parken och vidare mot ishuset behövs bättre
belysning. Gången behöver också bättre vinterunderhållning. Man
borde underhålla på samma sätt som man gör på cykelvägen mot Alby.
Man skulle kunna ha en meditationsplats eller japansk trädgård.

Gymnasieparken diskuterades också i förhållande till närliggande parker, som
Sven Tumbas park. Någon tyckte att man borde ha en speakers corner i gymnasieparken. Andra tyckte att det var bra att bevara en lite lugnare stämning i
gymnasieparken, som kontrast till Sven Tumbas park som är mer aktivitetsbetonad och som redan har en scen.
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