SBK

Under det pågående programarbetet med GRÖNSAKSTORGET & KUNGSTORGET har
SBK tillbringat en dag på Grönsakstorget. SBK visade historiska bilder på utställningsskärmar där stadens invånare även kunde svara på frågor som:
VAD SKULLE FÅ DEJ ATT KOMMA TILL GRÖNSAKSTORGET (KUNGSTORGET), VAD VILL
DU GÖRA PÅ GRÖNSAKSTORGET (KUNGSTORGET) & VAD GÖR VI MED BILARNA?

på Grönsakstorget
onsdagen 22 sept 2010

Här följer ett urval röster:

Monumentalt konstverk
att röra sig i, gräv ner
bilarna och ta ut
konsten på torget.

Grönsaker och
lokal marknad.

Fontän, grönska,
sittplatser

Ta ett helhetsgrepp över
Kungs- och Grönsakstorget

Uteserveringar och
offentliga sittplatser,
trappor ner till kanalen.

Grönsaker och
lokal marknad.

Bort med bilarna!

GRÖNSAKS

TORGET

Trädäck precis
ovanför vattnet.

Icke kommersiella sittplatser möjlighetet att sitta ned och titta
på folk utan att behöva köpa något.
Kommersen på Kungstorget sociala aktiviteter på Grönsakstorget,
t ex pingisbord, schack,
bänkar, scen

Bort med bilarna.
Om det inte fanns
gatuskyltar som sa ”Grönsakstorget”
skulle ingen fatta att det är
detta som är torget.

Namnet måste hänga samman
med syftet med torget. Torget ligger i en
övergång mellan grönskan och inner-stadens bebyggelse. Gestaltningen av torget
skall knyta ihop. Vattnet i Vallgraven är
ett viktigt element (vatten, sten, trä) som
skall inkluderas i torget.

Tillgängliggör
kanalrummet!

Gång/uteservering

Återuppbygg Kungstorgsbasarerna!
Mer människa och småkommers!

Bilar
T ex en öppen scen för gatumusikanter
+ några bänkar för att spela schack.

Park/grönt

Helt klart skall torgen vara för
människor och inte för bilar. Öppna upp
och låt människor träffas hela vägen från
Kungstorget till Feskekörkan!!!

Asså, det är ju så himla fint!
Sluta förstör med parkeringar.
Tillbaks med FALAFELN!

Tidnings- och bokbibliotek
utformat som ”Liten kiosk och
många sittytor”
Mångkulturelllt!

Förvandla Kungstorget till en
marknadsplats, inte bara för matvaror och liknande utan även för ”icke
etablerad” kultur.
Bygg en scen för gatumusik, uppför ett
galleri där icke etablerade
konstnärer kan ställa ut.

Alla åldrar,
alla socioekonomisk grupper

Ett golv från fasad till kanal
(som Esperantoplatsen)

Snygga sittgrupper, icke kommersiella
mötesplatser - alla offentliga mötesplatser
skall inte medföra
köptvång

P-hus under del av Kungsparken
med avfart/påfart via Allén.

Bättre gångmöjlighter
vid vallgraven

Intimt torg
Möjlighet att läsa av historian
på torget,
använd ljus, ljud & ord

Sittplatser i organiska
former t.ex

Nytt hus

alen

nkan

Ham

KUNGS

TORGET

