Datum

2019-07-02

Sammanställning av trivseldag i Bispgården,
Hammarstrand 2/7 2019
Närvarande; Lena Sirkka och Lina Johnson AMI, Therese Östlin-Dahlgren
Ragunda Bostad, Annica Kanto Studieförbundet Vuxenskolan, hyresgäster i
bostadsområden i Bispgården.
Den 2/7 inbjöds boende på samtliga bostadsområden i centrala Bispgården till en
trivseldag i parken med fika och frågeslinga utav ovanstående genom ett §37
projekt via Länsstyrelsen där vi fått möjlighet att jobba med trivsel och gemenskap
i bostadsområdena som finns i Ragunda kommun. AMI äger projektet, Ragunda
bostad och Studieförbundet Vuxenskolan ingår i styrgruppen för projektet.
Ett femtontal boende besökte oss, fikade, gick tipspromenad, kom med åsikter
och önskemål till idélådan och samtalade med oss om de möjligheter och tankar
man hade om sitt boende i kommunen. Tankarna från idélådan är nu
sammanställda och vidaresända till de rätta mottagarna. Vi vill förbehålla oss om
att alla förslag kanske inte går att fullfölja, men att vi har läst och tagit till oss era
åsikter och förslag. I idélådan fanns följande tankar;
•

Papperskorgar till busshållplatsen vid JGY

•

(Hallvägen) Fler aktiviteter för barn och vuxna, träffar för olika saker,
testa nya saker. Gärna musik eller barn/familjeaktiviteter i parken.
• Några roliga familjedagar/år

•

Fina utemiljöer vid bostadsområdena

•
•
•

Bättre papperskorgar i parken med lock.
Mer lekmöjligheter i parken.
Uppföljning av trivselträffar, lägga ut på nätet så vi vet att ni tar till er de vi
pratar om
Mer papperskorgar i hela byn.
Skatepark
Fler bänkar till parken, ev flytta bänkar och bord från torget
Utegym på parken

•
•
•
•
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•

Rusta upp ”Välkomstskyltarna” i Lillsjöhögen och byn Bispgården. Bör
vara i gott skick och visa att man är välkommen till Ragunda.
Satsa på aktivitetsparken, musikkvällar, uppträdanden, grill.
Rusta upp volleybollplan, byt ut det som är trasigt
Saknas en basketkorg
Se till så att belysningen fungerar i parken
Gör den Obefintliga tennisplanen till en multisportsarena, gärna ett
utegym i anslutning.
Odlingsställen i anslutning till hyreshusen
Rastställen till hundar

Med vänlig hälsning

Lena Sirkka
Frivilligsamordnare
Arbetsmarknad och Integration

