Trafik- och miljöplanen workshop
Grupp 5: Årstidsstaden
Problemområden i centrum: gågatan, torget
1. I vilken riktning tror man framtiden utvecklas och hur bemöta, hur utforma (digitala) hållplatser för
nya och spontana former av samverkan?
Om 10 år vill man fortfarande spendera tid på kaféer, man vill ta del av aktiviteter och upplevelser
(t.ex. utebio), man vill ha ställen att samlas på fysiskt och inte digitalt. Samlingsplatser efterlystes
flera gånger i diskussionen, också platser där man t.ex. kan sitta och äta sin medhavda lunch utan att
känna tvång att man måste köpa maten på plats.
2. I vilka former kan stadens offentliga utrymmen utvecklas för att förstärka de mikroklimatiska
egenskaperna?
-

-

Trevliga mötesplatser ökar trivseln
o Torget
 Mera växtlighet/planteringar
 Paviljonger/saluhall
 Annan beläggning som inte blir lika het på sommaren
 Ställe där barn kan leka på utsidan -> aktivitetstorg i anslutning till
paviljongerna (varmt rum)
 Jfr. Hämeenpuisto i Tammerfors
o Skolparken
 Outnyttjad i dagens läge
 Skridskobana vid Schaumanstatyn
 Belysning i träden, mera färger
o ”Stationer och hållplatser”
 Ställen där man kan spendera tid och umgås obehindrat
 Ode i Helsingfors som exempel, utveckla biblioteksverksamheten, fler
gemensamma offentliga rum
Vinterstad
o Satsa på belysning och färger
o Skridskobana (med musik)
o Belysning av växtligheten på torget
o Värmeslingor i gågatan
o Se https://www.wintercityedmonton.ca/
o Vinterkafé

3. Vill vi skapa rörelsemöjligheter mellan möjligast många kvarter i väderleksskyddade zoner, hur
kunde detta rörelsemönster utformas?
-

Ingen koppling mellan affärer -> takförsett offentligt rum på innergårdar
o Halpa-Halli-kvarteret ett bra exempel där man kunde sätta tak och på så sätt skapa
ett offentligt rum inomhus.

o

Problem: innergårdarna fungerar ofta som parkering -> var ska man placera bilarna?
Parkeringstorn?

-

Gågatan
o Tak över gågatan, varmt utrymme där man kan vistas också då det är kallt ute.
o Värmeslingor i gatan

-

Storgatan och Alholmsgatan är outnyttjade med tanke på att de är skyddade från vind och
har sol en stor del av dagen.

Övriga kommentarer
Grönskan är viktig i gatubilden
Ungdomar/unga vuxna upplever välmående (wellness) och miljötänk viktiga
Kvällsöppna kaféer behövs
Det räcker inte bara med att sätta tak över något eller skapa offentliga rum för att få människor att
röra sig i centrum, det behövs aktiviteter (vinterfestival?) eller något som får folk att röra sig mot och
i centrum.
Synergieffekt mellan olika aktörer (AE Run ett bra exempel där evenemanget togs in till centrum och
hölls tillräckligt sent på kvällen)

