Anteckningar från adventskaffet på Donners café
den 12 december 2009
Här följer era inlämnade synpunkter från Donnérs Café före jul. De är inte ordande utan
nedskrivna allteftersom jag tog upp pappren.
Hur blir det med sophämtning i innerstaden där man inte får plats med mer än en soptunna
och inte har trottoar utanför och trappor innanför porten?
Bevara Torgkassen och parkeringsplatser utanför butiken. Skippa ombyggnad av Stora
Torget. Parkeringsplatser måste finna. Bort med P-automaterna, spec. vintertid. Informera
ordentligt om boendeparkering. Låt Innerstadsföreningen bli remissinstans igen med
inflytande! Lyssna på dem. Låt innerstadsbor behålla parkeringsbricka. Ge alla boende
bygglov att fixa parkeringsplats på tomten.
Viktigt att boendeparkering ordnas så att man får en vettig plats för en summa som är rimlig,
dag+natt, ev veckovis. En mycket klar, lättläst information till alla som bor i innerstaden. Ska
boende utanför ringmuren få ha boendeparkering innanför? Tips: Gör om parkeringen längs
Slottsbacken, ta bort eller minska ner trottoaren och gör snedparkering så får fler bilar
plats.Kan användas på fler platser.
Bort med alla skyltar i innerstaden. Sätt uppen ”20-skylt” vid varje infart till innerstan.
Kontroll (intensiv i början) av hastighet och färd i förbjuden körriktning.
Klocka på Östertorg och Wallers plats
Visby Centrum torrt och fantasilöst. Kan vi inte få tillbaka Wisbyströvet? Mera grönt i
anslutning till fontän och bänkar på Söderstorg! Där är en stenöken nu. Viktigast att kampen
för Torgkassen blir rekordstor och stark (sen står något jag inte kan tyda) vi behöver en affär
som vi kan gå till.

Städningsreglerna i Visby innerstad. Vad gäller?
Förslaget om boendeparkering fullkomligt oacceptabelt
Gör Domkyrkans vind till restaurang
Bilhastighet 7km/tim ska gälla på alla gator och gränder
Lite ”grönare” innerstad. T ex gör om Klinttorget till en grön park
Fler snygga dvs gammaldags ljuslyktor med gult ljus

Bilfritt, undantaget boende och affärsidkare
Vägbulor för hastighetsbegränsningar
Ridande poliser på hästar
Gör om Klinttorget från bilparkering till salutorg, försäljning av gotlandsproducerade varor
etc
Klinttorgets parkering omvandlas till grön park med fontän, bänkar etc. Ev i kombinationmed
salutorg.
Bygg boulebana på Klinttorget
Saknar klocka på Wallers plats
Gångtrafikområdesskylt saknas vid början av S:a Kyrkogatan mot Domkyrkan. Varför står det
en gångtrafik upphör skylt på den enkelriktade Drottensgatan bakom Torgkassen?

