
Esperantoplatsen 2011 
 

Bakgrund 
 
Under 2010 genomfördes en dialog mellan skateare, boende kring Esperantoplatsen och 
Göteborgs Stad. Syftet med dialogen var att tillsammans med skateare och boende hitta 
förslag på åtgärder för att få ned ljudet från skate på platsen i synnerhet efter klockan 22, 
och att göra platsen attraktivare för fler grupper av människor. Förutsättningen var, och är 
fortfarande, att Esperantoplatsen enligt detaljplanen är en ”allmän plats” och att alla har 
rätt att vara här men att alla även måste ta hänsyn till varandra på platsen. 
 
I samband med dialogmötet den 9 juni 2010 skapades en referensgrupp, bestående av 
boende och skateare, som skulle vara delaktiga i planeringen av kommande åtgärder och 
insatser på Esperantoplatsen. Referensgruppen tog tillsammans med kommunen fram 
förslag på ett antal åtgärder som utfördes under 2010. Några exempel på åtgärder var: 
överenskommelse om att inte skatea efter klockan 22, fler sittplatser med ryggstöd och 
armstöd, skatestopp av den så kallade ”stjärnan” med hjälp av gatsten och ”Dimning” av 
strålkastaren från klockan 22. Park- och naturförvaltningen har även under året arbetat 
med att få in Esperantoplatsen i kommunens evenemangsplan, vilket ger förutsättningar 
för en bredare användning av platsen.  
 

Våren 2011  
 
Under våren 2011 har park- och naturförvaltningen återigen träffat referensgruppen och 
utvärderat hur de olika åtgärderna fungerat. Utvärderingen visade bland annat att 
överenskommelsen om att inte åka skateboard efter klockan 22 har fungerat över 
förväntan. Den visade också att det behövs fler sittplatser i solen och att skate på 
betongstjärnan har fortsatt att skapa ljudproblem, trots att gatsten placerats framför 
betongstjärnan.  
 
Arbetet med att successivt göra Esperantoplatsen bättre för alla fortsätter. 
Referensgruppen och park- och naturförvaltningen har tagit fram följande förslag för 
2011.  
 

• Sätta upp en permanent skylt med information om överenskommelsen att inte 
skatea efter klockan 22 samt lägga ut budskapet på actionparkens facebooksida. 

• Justera en felaktig stenbeläggning vid den så kallade ”stjärnan”. 

• Ta bort skatestopparna på alla stenar men i gengäld göra om ett av de stora 
blocken och den långa muren vid trappan till sittplats med träsits. Sittplatserna 
skatestoppas med hjälp av armstöd och genom sin konstruktion.  

• Tvätta de murar som ska användas som sittplatser. 

• Se över dimning av belysning och trimma denna så att den fungerar bättre. 



• Fortsätta att marknadsföra Esperantoplatsen som evenmangsplats. 

• Fortsätta föra in behovet av alternativa skateplatser i kommunens långsiktiga 
planering. 

 

• Idéer som alltjämnt efterlyses är hur man kan skatestoppa ”Stjärnan” utan att göra 
den obrukbar som scen och dansgolv. Det är här det högsta och mest störande 
ljudet från skate uppstår och mycket skulle vara vunnet om just det ljudet 
försvann. 

 

• Uppmana alla som läser detta att gå ut och använda Esperantoplatsen för många 
olika typer av aktiviteter…det kanske är någon som exempelvis skulle vilja odla? 

 

Fortsättning 
 
Dialogen som utfördes under 2010 är avslutad men kontakten med boende och skateare 
hålls levande genom att referensgruppen finns kvar. Mailadressen som skapades kring 
dialogen läggs ned och klagomålshantering återgår till det normala förfarandet med 
kundtjänsten 15 00 17.  
 
 
 
 


