Vanliga frågor och svar kring utvecklingen av Kyrkparken
Varför ska Kyrkparken i Skövde byggas om?
Kyrkparken i Skövde ska byggas om för att bli en trygg och tillgänglig mötesplats för alla. I de dialoger som
hållits med medborgare, på bland annat matfestivalen, Kom det fram att Kyrkparken är fin men att den inte
används så mycket. Parken känns otrygg, det saknas lekytor och andra aktiviteter. För att möta medborgarnas
önskemål ska vi nu bygga om Kyrkparken. Vårt mål är att parken ska kännas öppen, välkomnande och lekfull.
Den ska också knytas ihop med de förändringar som gjorts på Hertig Johans gata, vid kyrkan och som just nu
pågår vid Kulturtorget.
Vad kommer att hända I Kyrkparken?
För att parken ska bli ljusare och upplevas tryggare kommer belysningen i parken att bytas ut och
förstärkas. Några träd har även tagits ned och ersatts av nya trädarter.
Gångstråken bevaras i stort sett som de är idag men kommer att dräneras eftersom de ofta svämmas
över och vatten blir stående. Kantstenen på två platser utmed Hertig Johans gata sänks för att öka
tillgängligheten till parken. I sydöstra hörnet kommer en trappa att byggas för att bjuda in till parken.
En spännande lekplats kommer att anläggas utmed Hertig Johans gata och även stora lekytor med
utrustning som passar olika åldrar.
Vi kommer också att skapas mötesplatser med fler bänkar och sittplatser.
När ska ombyggnationen vara klar?
Arbetet med ombyggnationen startar i slutet av april och planeras vara klar i oktober 2020.
Hur mycket kostar ombyggnationen?
Totalt finns åtta miljoner avsatta för ombyggnationen.
Varför har träd tagits ned i parken?
För att säkra trädrikedom för framtida Skövdebor förnyas träden i parken. Några träd har tagits ned för att
ge plats åt nya. Ambitionen är att öka antalet trädarter som medför färgprakt och spännande bladformer.
Vad händer med skulpturen Gyllen?
Skulpturen Gyllen kommer att finnas kvar. Vi värnar om att bevara de ytor som är uppskattade och bygger
om med respekt för platsens historia.
Var kan jag hitta sittplats när Kyrkparken är stängd för byggnation?
Andra parker i Skövde blir mer tillgängliga genom att det blir fler sittplatser. Fler soffor kommer att
placeras ut i Garpaparken, Helensparken och på andra platser runt om i centrum.
Kommer matfestivalen hållas i Kyrkparken framöver?
Nej, matfestivalen kommer att flyttas till miljöer som Hertig Johans torg och Hertig Johans gata som tål
det slitage som uppstår i samband med att det är mycket folk i rörelse.
Kommer det byggas en scen i parken?
Det kommer inte byggas en permanent scen i Kyrkparken, däremot kommer ytor att anpassas så att det
finns plats för en tillfällig uppställning av scen.

