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Yttrande över medborgarförslag om utveckling av
Östra torget i Torshälla
Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget att placera ut bord vid bänkar, askkoppar samt bänkar
mot öster bifalles.
2. Medborgarförslaget att taka delar av torget avslås.
3. Medborgarförslaget att erbjuda glass- och varmkorvkiosk anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Maija Derestorp har lämnat in ett medborgarförslag om att utveckla Östra torget
genom att komplettera med bord vid befintliga bänkar, placera ut flera askkoppar,
utrusta en del av torget med tak för att skydda mot regn, placera bänkar på skuggig
plats mot öster, för att undvika sol i ansiktet, samt erbjuda en glass- och
varmkorvkiosk i Torshälla.
Yttrande
Östra torget är en av Torshällas centrala platser för handel, service och evenemang
och är en mötesplats för boende och besökare. Upplevelsen av platsen är viktig för
såväl stadens attraktivitet som den upplevda tryggheten hos dess besökare.
På torget arrangeras årligen evenemang som till exempel Sommartorget, Smakfullt
matmarknad och Torshälla marknad. Kring torget finns ett flertal restauranger,
service, butiker och livsmedelshandel, Café Bonsais mötesplats för ungdomar och
seniorer samt kommunal samhällsservice genom Torshälla direkt. Vintertid lockar
skridskobanan på torget barnfamiljer, och sommartid erbjuds torghandel.
På torget finns idag fasta bänkar, lekutrustning, offentlig toalett och konstverk
inramade av träd och blomsterarrangemang. Sommartid placeras tillfälliga bord
och stolar ut i samband med arrangemang. Sittplatserna är tillgängliga för såväl
arrangemangspublik som till lunchgäster med medhavd mat.
Inför Torshällas 700-års jubileum 2017 är Östra torget en viktig plats för att
marknadsföra Torshälla och spegla stadens platsvarumärke. Ett flertal insatser
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planeras för att öka platsens attraktivitet genom till exempel förskönande åtgärder,
bättre förutsättningar för evenemang och aktiviteter samt insatser för att stärka och
utveckla torget som mötesplats för boende och besökare.
Flera av de förslag som lyfts fram i medborgarförslaget kan mycket väl inkluderas i
det pågående utvecklingsarbetet: att komplettera bänkar med bord, placera ut
askkoppar samt erbjuda stolar om vetter mot öster för att komma undan solen.
Askkoppar bör placeras avskilt från torghandelsyta och lekutrustning för att
säkerställa rökfria offentliga miljöer.
Torgytan bör även vara tillgänglig, öppen och flexibel för olika typer av aktiviteter.
Tak på delar av torgytan begränsar platsens flexibilitet. Däremot kan tillfälligt
segeltak användas ovanför till exempel en evenemangsscen.
Under sommaren erbjuds flyttbara sittplatser med parasoll, som skydd mot regn
och sol. Ett antal fasta bänkar kommer att bytas ut mot vändbara stolar, vilka med
fördel kan vinklas bort från solen.
Förslagslämnaren vill gärna se en glass- och varmkorvkiosk på Östra torget. Ett
flertal av de befintliga restaurangerna och näringsidkarna runt Östra torget erbjuder
redan idag dessa produkter.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Östra torget är ett av Torshällas viktiga handelscentrum som erbjuder service till
invånare i deras vardag. Fortsatt utveckling och försköning av Östra torget ökar
upplevelsen av en attraktiv stad och stimulerar fler att vistas i det offentliga
rummet. Detta bidrar till ökad trygghet, stärker socialt umgänge, bidrar till nya
nätverk och sammahang, stimulerar generationsöverskridande möten samt bidrar
till tillväxt för handel, restaurangnäring och besöksnäring. Insatserna bidrar även
till att förstärka Torshällas platsvarumärke.
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