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Offentliga platser är till för alla och ska vara utformade så att 
gemensamma mänskliga behov tillgodoses i så stor utsträckning 
som möjligt. Detta handlar om mycket grundläggande behov 
som att se och höra andra människor och träffas och prata 
med dem. Så enkla saker som att kunna ta en paus i solen 
och titta på något intressant. 
 Det handlar om att platser ska vara tilltalande så att 
människor får plats och trivs. Om de inte är det så förblir de 
tomma och ödsliga. 
 Hur tycker du att en plats tillgodoser dina behov? Om du har 
ett bättre förslag på hur en plats kan se ut, gör så här:

 

1. Skapa opinion. 
Det bästa sättet för att kunna 
påverka är oftast att vara många 
och att vara enade. Prata därför 
ihop dig med flera andra och 
samla namnlistor. Ni kan även 
bilda en förening som driver 
frågan. Ha dessutom ett riktigt 
bra förslag på hur platsen skulle 
kunna se ut istället. Dialogen med 
kommunala tjänstemän blir bättre 
om man har positiva förslag 
istället för kritik. Kontakta media 
om det behövs uppmärksamhet. 

Söderlingska trädgården i Majorna 
 har fått ny gestaltning genom  

ett samarbete mellan kommunen  
och stadens medborgare. 

2. Kontakta en lokal 
politiker som kan föra er talan  
och ge råd om hur ni ska gå 
tillväga. Du får tag på lokala 
politiker genom stadsdels- 
nämnden där platsen som du vill 
förändra finns. Det enklaste är 
att ringa kommunens växel och 
fråga, tel. 031-368 00 00. 

3. Viktiga personer 
att kontakta är Trafiknämndens 
ordförande och vice ordförande, 
tel. 031-368 00 00, 
Byggnadsnämndens ordförande 
och vice ordförande, 
tel. 031-368 00 00  
och Park- och naturnämndens 
ordförande och vice ordförande, 
tel. 031-365 57 00. 

4. Om det tar tid. 
Ha tålamod och tänk på att den 
byggda miljön ska anpassas efter 
dina behov och inte tvärtom. 

Påverka hur en 
offentlig miljö ser ut!
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Tillgången på sittplatser har stor betydelse för stadens trygghet 
och trivsel. Offentliga möbler ska placeras där människor vill 
ha dem, alltså där det är skönt och tryggt att sitta, där man 
behöver ta en paus, där det finns något att titta på eller där 
man vill träffa andra. Det finns ingenting som säger att en 
offentlig möbel måste se ut på ett visst sätt, som till exempel 
en klassisk parkbänk. 
 Om du har en egen idé på en offentlig möbel som du 
skulle vilja ha på en speciell plats, gör så här:

Bygg en offentlig möbel 

1. Kontakta den som 
förvaltar, det vill säga sköter och 
planerar platsen där möbeln ska 
vara. För att ta reda på exakt vem 
som förvaltar en plats kan du 
besöka Stadsbyggnadskontorets 
arkiv på Köpmansgatan 20, vid 
Gustav Adolfs Torg. 
 Generellt kan man säga att  
du kan ringa direkt till Park- 
och naturförvaltningen 
tel. 031-365 57 00 om det gäller 
parkmark, till Trafikkontoret 
tel. 031- 368 00 00 om det är 
gaturum eller torg och  
till Fastighetskontoret 
tel. 031- 368 00 00 om det 
är en ödetomt. 

2. Be att få komma i 
kontakt med någon som jobbar 
med just den plats det gäller och 
lägg fram ditt förslag. Du kan 
också be om en tid att träffas då 
du kan visa ditt förslag och ni kan 
diskutera det. 

3. Om det inte finns 
pengar för ditt förslag eller verkar 
ta för lång tid att genomföra så 
föreslå att du gör det själv med 
deras tillstånd. Detta är enklare att 
genomföra än man kan tro. 

För att få fler sittplatser i 
staden kan du hjälpa till  
att bygga möbler själv. 

4. Bygg möbeln själv 
på plats och få hjälp av grannarna. 
Tänk på att det du gör på allmän 
plats ska vara tillgängligt för andra 
och uppskattas av så många som 
möjligt. Helst ska det även kunna 
användas av människor med olika 
funktionsnedsättning.



 Du kan skapa fler bekväma och 
personliga sittplatser genom  

att ta med egna dynor ut.
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1. Ta med dig egna
möbler ut som är lätta att bära
och placera dem där du vill sitta.
Se till att inte störa någon genom
att blockera platsen. Om du inte 
har några egna möbler så kan 
du leta i ditt grovsoprum eller 
snickra själv.

Ta med möbler ut 

För att få fler sittplatser redan i dag, gör så här:

2. Sy egna dynor som
gör det bekvämare att sitta på
platser som inte är planerade för
sittande. Ett bra stadsrum bör ha 
sittplatser med jämna mellanrum 
och nästan allt på offentliga 
platser kan kompletteras så 
att det även går att sitta på, till 
exempel trappor, nischer och 
utskjutande husgrunder. Det är 
tillåtet att sitta var som helst så 
länge man inte skadar något.
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1. Bestäm vad du vill ge 
bort. Det kan till exempel vara en 
summa pengar för inköp av en 
möbel. 

2. Skriv ett brev där din 
vilja tydligt kommer fram. Beskriv 
vad du har tänkt dig och var. Om 
du vill göra det på ett formellt 
sätt kan du upprätta ett gåvobrev 
med hjälp av en jurist. För att 
gåvan ska kunna verkställas är det 
bra om man inte är alltför exakt. 
Ange hellre ett större geografiskt 
område än en specifik plats. 

Donera en offentlig möbel 

Du kan även donera en möbel eller pengar till en möbel.  
En donation kan alltid göras och innebär egentligen att man 
ger bort något. Du behöver alltså inte vänta tills du skriver ditt 
testamente. Gör så här: 

Staden är full av donerade bänkar,  
ofta försedda med en plakett som talar  

om vem donatorn är. Denna bänk är  
placerad på sin donators favoritplats på 

Ramberget med utsikt ända till Vinga. 

3. Ta reda på vem som 
förvaltar platsen där du vill placera 
möbeln. Det gör du genom att 
besöka Stadsbyggnadskontorets 
arkiv på Köpmansgatan 20. 

4. Kontakta den som 
förvaltar platsen och förklara ditt 
ärende. Ni kan sedan tillsammans 
komma fram till exakt hur det ska 
genomföras.



Ovan: Med ren handkraft har 
de närboende förvandlat vanskött 
mark till en fantastisk park på 
Höstvädersgatan i Biskopsgården. 

Till vänster: Tuve Örtagårdsförening 
har cirka 80 medlemmar som 
tillsammans sköter en Örtagård  
med över 100 örter i Tuve. 

10

1. Kontakta Park- 
och naturförvaltningen telefon 
031-365 57 00 och be att 
få komma i kontakt med 
parkintendenten som ansvarar för 
området där du vill att odlingen 
ska vara. Det bästa är sedan att 
träffa denna person och visa 
vad du tänkt dig. Du kan också 
kontakta din fastighetsförvaltare 
för att få stöd för dina 
idéer och hjälp med större 
anläggningsarbeten. 

2. Den stora frågan 
är skötsel. Ännu en plantering 
innebär mer att göra för den 
som förvaltar platsen och pengar 
saknas ofta till detta. Därför är det 
bara bra om du kan hjälpa till att 
sköta platsen. Om man vill göra 
det formellt kan man upprätta ett 
skötselavtal, men annars kommer 
man bara överens på annat sätt. 
Det viktigaste är att platsen inte 
blir privat, så att allmänheten inte 
längre har tillgång till den. 

Odla din egen trädgård 

Om du vill plantera och sköta en bit mark tillsammans med 
andra kan du göra så här: 

3. Det finns flera sätt 
att få tag på pengar och material. 
Park- och naturförvaltningen 
och fastighetsförvaltaren kan 
förhoppningsvis bidra med en 
summa pengar till jord och växter 
och även ställa upp med redskap, 
redskapsbod och parkmöbler. Du 
kan även ta egna sticklingar och 
fröer från plantor och försöka få 
växter från plantskolor. Möbler 
kan du hitta i grovsoprum eller 
snickra själv. 

 
4. Ni kan bilda en 
förening för att tillsammans 
ansvara för platsens skötsel. 
Medlemmarna kan sedan dela upp 
odlingstiden i skötselveckor och 
ha gemensamma planteringsdagar. 
Det finns flera bidrag att söka för 
föreningar. Mer information och 
blanketter får du genom att ringa 
kommunens växel, 
tel. 031-368 00 00. Du kan även 
kontakta din Stadsdelsnämnd där 
du kan få bidrag för att du värnar 
om stadsmiljön.
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Plantera ett träd 

1. Skaffa dig ett träd 
genom att till exempel önska dig 
ett i present och tänk ut ungefär 
var det ska placeras. 

2. Kontakta den som 
förvaltar, det vill säga sköter  
och planerar platsen där det  
ska vara. Generellt kan man säga 
att du kan ringa direkt till Park- 
och naturförvaltningen  
tel. 031-365 57 00 om det gäller 
parkmark och Trafikkontoret 
tel. 031-368 00 00 om det är 
gaturum eller torg. 

På Kastellgatan i Linnéstaden står ett träd som 
är en födelsedagspresent till en kvinna i huset. 

Hon tyckte att det saknades grönt på gatan  
när hon flyttade dit och såg därför till att få  

ett träd planterat. Det är även hon som 
planterar blommor runt det varje vår. 

Om du tycker att det skulle vara fint med ett träd på en viss 
plats kan du få ett planterat genom att göra så här: 
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3. Be att få komma i 
kontakt med någon som jobbar 
med just den plats det gäller 
och lägg fram ditt förslag. 
Tillsammans kan ni komma fram 
till en lösning så att ditt träd blir 
planterat. Om det verkar bli dyrt 
för dem att plantera det så föreslå 
att du gör det själv.  
 Tänk på att ett nyplanterat träd 
behöver mycket vatten och att  
du måste vattna det den första 
tiden eller få hjälp med detta av 
Park- och naturförvaltningen eller 
dina grannar.



1. Kontakta 
Kulturförvaltningen telefon
 031-368 32 00 och be att få tala 
med den som är kontaktperson 
för Charles Felix Lindbergs 
donationsfond. 

2. Beskriv var du 
tycker att det skulle vara fint  
med en konstnärlig utsmyckning 
och vilken utsmyckning som 
skulle passa.

 
3. För att ditt förslag 
ska få större tyngd är det bra om 
frågan drivs politiskt. Kontakta 
därför en lokal politiker 
som du får tag på genom 

Placera ut 
en konstnärlig utsmyckning 

Det är Kulturnämnden som alltid rådfrågas när en ny konstnärlig 
utsmyckning ska placeras ut. Om du själv har synpunkter på var 
det skulle vara fint med offentlig konst, gör så här: 

Till höger: På Lantmilsgatan i 
Västra Frölunda finns skulpturen 

Väntan av Britt Ignell. Den står där 
tack vare att en privatperson, som bor 
i närheten, tyckte att platsen behövde 

en konstnärlig utsmyckning. 

stadsdelsnämnden där platsen 
finns. Ring till kommunens växel 
och fråga tel. 031-368 00 00. 
Denna politiker kan sedan föra 
din talan och ge råd om hur du 
ska göra. 

4. Om Kulturnämnden 
håller med dig så bjuder de in 
tre konstnärer till en tävling. 
En av dem får uppdraget och 
om ungefär ett år kommer det 
att finnas konst på platsen du 
föreslog. 
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