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Skylt 4. Stora torget - ritning justerad.pdf
Skylt 8. Estrads P-hus - ritning justerad.pdf

Hej!
Tack för bra synpunkter. Jag har tagit det till mig och besvarar enligt nedan.
Skylt 1/Stationen - De blå skyltarna som finns i dagsläget kommer vara kvar och riktar sig mot cyklister, därför
hittas dessa oftast intill gång- och cykelvägar eller intill stråk och pekar ut målpunkter för cyklister (vilka ofta är
utanför stadskärnan). De uppfyller alltså inte samma syfte och riktar sig till en annan målgrupp med tanke på de
gröna pilskyltar vi nu vill sätta upp. De gröna pilskyltarna är något som önskas från politikerna och handeln
med syfte att peka ut målpunkter inom stadskärnan för alla typer av färdslag och även för turister då många
verkar ha svårt att hitta inom Alingsås. Dock kommer vi göra en översyn av de blå skyltarna framöver under
2021/2022 och då kan många av dom komma att tas ner. Därför resonerar vi att de gröna skyltarna fyller en
lucka som de blåa skyltarna inte gör.
Skylt 4/Stora torget - Den befintliga gröna pilskylten norr om torget kommer att tas ned (denna är kvar sen
tidigare) men kommer då ersättas av dessa nya gröna pilskyltar. Söder om stora torget kan jag absolut justera
platsen för att den inte ska "krocka" med trädkronan och vara mer synlig. Anledningen till att vi valt söder om
Stora torget istället för norr om är för att fånga fler fotgängare och cyklister som även kommer söderifrån. Den
befintliga skylten upplevs vara dold av bl.a. träd. Jag bifogar ett förslag på ny plats intill som flyttar skylten en
längre bit ifrån trädet som ger 1,8 meter mellan trädets stam och ytterkant pilskylt. Jag skulle helst ha kvar
placeringen av skylten i linje med träden då jag tror det ser snyggast ut.
Skylt 5/Järtas park - Samma resonemang här som för skylt 1. Den ska vara kvar men kommer ses över framöver
om eventuell justering. Därför har jag även valt att sätta den gröna pilskylten på södra sidan om GC-vägen längs
Kungsgatan, alltså närmast Järtas park.
Skyly 8/Estrad P-hus - För att skylten ska synas från så många färdriktningar som möjligt är nog detta ändå
bästa platsen. Den kan dock justeras att placeras närmare asfalten än i dagsläget. Jag bifogar nytt förslag även
för denna där den är placerad så långt ut det bara går med hänsyn till säkerhetsmått.
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Hej Linnea!
Jag tillsammans med bebyggelseantikvarie hade tittat litegrann på hur det ser ut på plats i stan med planerad
placering för skyltar. Du får läsa vad vi har kommit fram till i bifogad fil.
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Om du vill/ önskar det, jag och bebyggelseantikvarie/ Annika Kaas kan gärna ta en runda tillsammans med dig
och titta på hur det ser ut på plats.
Med vänliga hälsningar,
Anna-Catalina Sidea
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