
 

Green & Smart Park 
En grön oas i centrala Boden  

Light - Quick - Cheap 

K V A R N Ä N G E N  

• Skapa en green & smart park 
som är hållbar både socialt, 
ekonomiskt och tar hänsyn 
till miljöfrågor. Med enkla 
metoder skapa ett hållbart 
koncept som är både 
kostnadseffektivt och enkelt 
att underhålla: light - quick 
- cheap (LQC) 

 
• öka attraktiviteten, genom 

att erbjuda såväl 
välkomnande mötesplatser 
som sällskapliga och 
varierande aktiviteter för 
både ung och gammal 

 
• skapa en tillgänglighet för 

alla, oavsett ålder eller 
funktionshinder, genom att 
tänka på utformning, 
underlag och placering av 
attraktioner 

 
• Med en app får besökarna 

hjälpa till att vara 
miljöhjältar, genom att fota 
och skicka in vad som 
behöver åtgärdas får de 
tillgång till fritt WiFi 

 

Park 
Aktivitet 

Avslappning 
Hållbar social mötesplats 

Tillgänglighet 
Välkomnande för alla 

 

Smart 
Två dimensioner- digitaliserat 

Fritt WIFI 
Hållbart ekonomiskt 

 

Green 
Fröjd för ögat 

Tillgång till öppna ytor 
Hållbar miljö- växter och träd 

Miljöhjältar 
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Två dimensioner- digitaliserat 
 
Det digitala är framtiden. Tanken är att skapa en digital plattform för parken. Besökarna får fritt WiFi i hela parken och 
kan därigenom hjälpa till att på ett smart sätt använda plattformen. Plattformen består av en startsida där besökarna kan 
se hur många som befinner sig i parken. För parkskötare går det att logga in på en administrationssida medan besökare 
har tillgång till en besökarsida.  
 
Genom att ta tillvara på molnet kan man skapa ytterligare en dimension till parken. Besökare som checkar in och taggar 
#kvarnängen lockar dit deras vänner och bekanta. En person som ser ett fullt sopkärl kan använda sig av besökssidan 
för att på ett smart sätt felanmäla. Parkskötaren loggar in när hen börjar sitt skift, och ser vad som behöver underhållas. 
Detta är både tids- och kostnadseffektivt. Istället för att en parkskötare ska kontrollera varje sopkärl eller yta kan 
personen se de ytor som behöver underhållas. I förlängningen kan detta tillämpas på hela Bodens kommun.    
 
Kommunstyrelsen kan med hjälp av plattformens data göra prognoser som visar hur pass mycket underhåll som 
behövdes under en viss tidsperiod. Detta leder till att de kan planera arbetsbelastningen på lång sikt, vilket skapar 
stabilitet och ekonomisk hållbarhet. Vem vet, kanske utses varje år årets miljöhjälte- den som medverkat genom att 
skicka flest felanmälningar i besöks-appen.  
 

Hemsida/app för besökare. 
Här kan parkbesökare se vad 
som finns att göra i parken, 
boka särskilda aktiviteter 
som volleybollplan eller 
hundparken. Det går även att 
felanmäla från hemsidan 

Här kan alla signa upp sig 
för att bli miljöhjälte. 
Genom appen kan vem 
som helst fota exempelvis 
en full soptunna för att få 
tillgång till fritt WiFi 
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Full soptunna 

Skräp på 
volleybollplanen 

Genom att logga in som 
administratör på besökarsidan 
får parkskötare tillgång till 
uppdateringar som inkommit 
från besökare. En full soptunna 
registreras genom appen som 
sen kommer till hemsidan. På 
så sätt sparar parkskötaren tid 
och energi. 

När besökare skickar en bild från appen 
blir de miljöhjältar och får tillgång till 
gratis WiFi. Parkskötaren får veta vad 
som behöver åtgärdas och kan samtidigt 
se statistik om hur det varit föregående år  
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Karta över Green & Smart park 
 
Parken är planerat med hänsyn till att det ska en naturskön plats med grön växtlighet som blir allt tätare ju länge 
ner mot salutplatsen besökarna befinner sig. Det finns aktivitet och avslappning anpassad för alla. Från lekparken 
för de yngre till avslappnande boule till de äldre. Bodens historia som viktig knutpunkt för exempelvis järnvägen 
och malmbanan tillvaratas. De yngre barnen ska få en möjlighet att se hur Boden såg ut förr i tiden, med 
centrallasarett, postverk och fästningar i miniatyrstorlek.  
 
Den bästa standarden ska eftersträvas för alla platser, det ska vara tävlingsstandard på både boulebana, beachvolley 
och en potentiell agilitybanan i hundparken.  
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Alexandra Harr läser 
3:e året på 

civilingengör 
maskinteknik 

Andreas Harding läser 
5:e året på 
civilingengör industriell 
ekonomi 

Sana Gasim läser 4:e 
året på civilingengör 
industriell ekonomi 

Stina Holmbom  
läser 1:a året på 
psykologi-
programmet 

Tack för er tid! 
 



 

 

 

Välkommen till 
Green & Smart park!  


