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Tillfälliga åtgärder sommaren 2020
Ärendebeskrivning
Med anledning av det ovanliga läget på grund av den aktuella Coronapandemin så har
Alingsås liksom övriga världen nya utmaningar att möta. Inför sommaren väntas även en
större del invånare och regionala besökare än vanligt vistas i Alingsås. 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. Även den nedre delen av Stora torgets östra sida stängs av för
fordonstrafik.
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.
Enligt nuvarande torgstadga tillåts enbart torghandel på onsdagar och lördagar om inte
särskilt beslut fattas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Ekonomisk bedömning
Kostnader bedöms rymmas inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att
-

Under perioden 15 juni till 14 augusti förbjuda motortrafik på sträckan Färgaregatan –
Stora torgets västra sida, samt nedre delen av Stora torgets östra sida.
Under ovan nämnda period ta ca 15-20 parkeringsplatser på stora torgets södra del i
anspråk för vistelse, tillfällig försäljning mm.
Under ovan nämnda period tillåta tillfällig försäljning utanför ordinarie tider på både
stora och lilla torget samt på delar av Norra strömgatan på av förvaltningen anvisade
platser och tider och efter sedvanlig ansökan till Polisen.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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