Omdaningen av Stora torget
Våra kriterier för torget var, förutom de förutsättningar kommunen angav, att
det skulle ha
•
•
•

bekväma, solbelysta, gratis sittplatser för en naturlig mötesplats året
om
ett fåtal nödvändiga parkeringsplatser för Torgkassen och
lunchrestauranger
en torghandel med kvalitet, typ bondens marknad

Därför fastnade vi först för Alla tiders torg med de fasta sittplatserna mot
söder. Men ju mer vi studerade förslagen desto större kvaliteter tyckte vi att
förslaget 12523 hade. Ett stramt medeltida torg med ruinen som fond utan
upphöjda serveringsterrasser (tillgänglighet?), vattenkar av olika modeller på
längden och tvären, planteringssittplatser, konstiga små stubbar utanför
Torgkassen och hela torget tvärrandigt i olika randbredder för att markera
parkeringsmöjligheter. Under lågsäsong 40+4 platser. Då ser torget lika trist
ut som nu!
Vi har lite svårt att visualisera stadsvapnet med lammet på mattan och
beskrivningen av vattenblänket och hur stenen skulle behandlas. Är det inte
något som helst ska ses från luften, eller uppifrån omdanade S:a Karin, då
också kanalen runtomkring kommer till sin rätt? (Vi tycker att en stor fontän
skulle passa bra. Breda sittplatser runt kanten, skridskobana på vintern…)
Det kan tyckas egendomligt att vi förordar ett förslag som inte har markerat
en enda sittplats i solen. Därför föreslår vi att längs med serveringarna på
norrsidan placeras lämpliga bänkar med ryggstöd. Serveringarnas bord och
stolar står som i förslag Alla tiders torg ut från väggen, dock utan terrasser
men gärna med enhetliga markiser som i det förslaget. Även längs med café
Milagros vägg placeras samma typ av bänkar. Fina sådana tillverkas på
Gotland!
Att göra om ruinen enligt förslaget låter mycket avancerat och dyrt. Tror det
kan bli helt fantastiskt dock!
Vi tror att arkitekterna mera har sett till helheten och inte tänkt på detaljer
som sittplatser i solen och cykelställ t.ex. Kommer det utanför Torgkassen att
vara kvar? Man har i alla fall tänkt på utformingen av telefonkiosk. Används
sådana nuförtiden? Kommer också Ryska gården att få bättre plats för sin
servering genom att trottoarkanten tas bort?
Innerstadsföreningen förordar alltså förslaget 12523
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