Minnesanteckningar 2020-03-10
Centrumutveckling i Valdemarsvik, tema gångfartsområde
Utifrån arbetsgruppens förslag gällande testperiod gångfartsområde presenterades den
10 februari ett förslag för Kommunstyrelsen. KS beviljade testförsök under perioden 15
juni – 15 augusti 2020.
Med gångfartsområde avses ett område där trafiken sker på fotgängares villkor. Fordon
får inte framföras i hastigheter högre än gångfart och fordon har väjningsplikt mot gående. Fordon får endast parkeras på markerade parkeringsplatser. Till skillnad från gågator är motordriven genomfartstrafik tillåten och varutransporter får ske.
Den 10 mars samlades ett 25-tal företagare och fastighetsägare i Funkishuset,
Valdemarsvik för att för att planera en lämplig gestaltning av gångfartsområde som enkelt
kan plockas bort igen. Presentationen man utgick ifrån finns som bilaga (1).
Gestaltningen får heller inte hindra räddningsinsatser och transporter, men ska ändå öka
gatans attraktivitet och besökarnas vilja att röra sig säkert och fritt på området.
Sträckan som är föreslagen rör Storgatans centrala del från korset vid Tjärhovsgatan till
korset vid Torggatan. Det blir enligt förslaget då där som skyltar för gångfartsområde
placeras. Mötets medlemmar var till övervägande del överens om områdets utsträckning
och provperiodens längd.
Under mötet kom bra idéer kring gestaltning och praktikaliteter angående parkeringar
upp. I bifogad ritning (bilaga 2) finns anteckningar kring utsmyckning och gestaltning som
togs med tillbaka till kommunen för att se vad som kan hanteras genom kommunens
förtjänst och vad som inte kan det. Återkopplingen kring detta sker inom några veckor
(med reservation för ändringar med anledning av covid-19).
Nedan finns deltagarnas förslag i korthet (se även bilaga 2):
• Skyltning ”parkera här” - ”handla här” - ät/fika här etc ute vid påfartsväg
(Grytsvägen, VAT-korset).
• Skyltar parkeringsanvisning tydligare i centrum
• Korttidsparkeringar kvar, tillstånd för funktionshindrade kan lånas i butik
• Kilar/ramper vid trottoarkanter för bättre framkomlighet för funktionshindrade
• Cykelställ (attraktivt utformade)
• Använda fasader för reklam/konst
• Blommor som samspelar och inte skymmer
• ”Tak” över delar av gatan med vimplar, paraplyer eller annan utsmyckning
• Busskuren får en rutschkana på sidan eller annan ”aktivitet” för att hålla familjer
på gatan lite längre
• Förslagslåda och informationstavla i busskuren
• Genomfartsgata mellan Storgatan och gamla posten/Guldnyckeln i
förlängningen?
Aktiviteter:
Det kom ett förslag att skapa någon typ av aktivitet i centrum varje helg under högsäsong
(förutom det som redan arrangeras Liedholm, Karnebåt, Allsång m.m). Dessa aktiviteter
skulle kunna arrangeras av föreningar, företagare eller kommun och delas upp i god tid
före säsongen så alla hinner planera för sin aktivitet/tema. Exempel:
• Jonglera, gå på lina, dansa?
• Fotboll – Liedholm cup – mer aktivitet i centrum som drar mer folk
• Trubadur
• Hundklubben
• Träbåtsföreningen, hur rustar man båten?
• Hälsobruket kör aktiviteter ute?
• WIF – aktivitetshelg, prova på helg?
• Storloppis(?)

