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Samhällsbyggnadsnämnden

Tillfälliga åtgärder sommaren 2020
Bakgrund och beskrivning av förslaget
Med anledning av det ovanliga läget på grund av den aktuella Coronapandemin så har Alingsås
liksom övriga världen nya utmaningar att möta. En av dessa utmaningar är de förändrade sätt att
röra sig och vistas i staden och vardagen som man har sett.
Inför sommaren väntas även en större del invånare och regionala besökare än vanligt vistas i
Alingsås. Turistbyrån satsar till exempel på cykelsemester och begreppet ”Hemester”. Då man enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer i största möjliga mån vill få folk att vistas utomhus så
planerar kommunen att samordna ett antal åtgärder i stadskärnan för att öka attraktiviteten och
skapa tillfälliga vistelseytor.
En central punkt för dessa tillfälliga åtgärder är tänkt att vara kring torgen och för att göra de mest
attraktiva platserna närmast Lillån mer tillgängliga för vistelse så föreslås att Norra Strömgatan
stängs av för fordonstrafik under ca två månader på sträckan Färgaregatan – Stora torgets västra
sida. Gatan kommer att vara öppen för leveranser och för Räddningstjänst mm, men det kommer
inte att vara möjligt att köra igenom för övrig trafik. Även den nedre delen av Stora torgets östra sida
stängs av för fordonstrafik.
Kontakt har tagits med Västtrafik som ställer sig positiva till att ej trafikera denna sträckan under
sommaren då skolorna är stängda.
För att levandegöra de ytor som tas i anspråk för vistelse så kommer olika åtgärder att genomföras.
Det kommer att ställas ut tillfälliga sittmöbler, planteringar, bord mm för att till exempel ta med mat
från restauranger och äta utomhus. På platsen kommer det även bli utökad turistinformation och
möjlighet till enklare försäljning som kompletterar nuvarande utbud.
Dialog förs också med olika organisationer och föreningar om att kunna nyttja platserna för enklare
evenemang och liknande.
Utöver dessa åtgärder ses även vägvisning i staden och från större parkeringar över och även
förbättrad information om olika besöksmål kommer att placeras ut på strategiska platser.
Enligt nuvarande torgstadga tillåts enbart torghandel på onsdagar och lördagar om inte särskilt
beslut fattas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Konsekvenser
En mindre mängd parkeringsplatser påverkas av den tillfälliga avstängningen och om behovet
uppstår så kan eventuellt kommunhusets parkering utmed Kungsgatan användas som en extraresurs.
Den minskade tillgängligheten till att köra igenom den mest centrala punkten i stadskärnan påverkar
därmed inte stadskärnan som målpunkt i någon större utsträckning.
Tvärtom bedöms föreslagna åtgärder öka tillgängligheten för många grupper och även stärka
stadskärnans attraktivitet som plats att vistas på. Satsningarna bedöms öka gångtrafiken och
rörelserna genom stadskärnan, vilket ger ökat kundunderlag för den lokala handeln och
restaurangnäringen.

Bilaga: Översikt planerade åtgärder

