
Fler röster från SBK:s dag på Grönsakstorget den 22 sept 2010

● Gröna ytor, folkliga, öppen för den breda gruppen av befolkningen. Bistro, bondens marknad, närproducerad 
mat. Parkering under jord! Bilar är fula. Cykelbåt

● Sluta parkera på Grönsakstorget. Bygg till turiststånd med souvenirer etc.

● Låt åter torgen blomstra och bli levande mötesplatser- ”Campo di Fiori”.

● Förtäta! Utnyttja alla parkeringsytor. Gräv ner parkeringsplatser, bevara den gröna lungan vi alla behöver!

● Bort med bilarna!
Torghandel – kolla Hötorget i Stockholm

● Här borde vara torghandel, cafeer, restauranger, kanske en pub, folkliv, helt enkelt, varje dag. Bilarna kan 
ställa sig i parkeringsgarage el parkeringshus runt om den centrala staden.

● Paviljongen på Grönsakstorget/ Johan Trouvé
Ära den som äras bör! Vi gnäller allt för ofta på våra politiker över saker som vi anser går för långsamt, där vi 
anser att det saknas initiativ eller där fel beslut fattas. Idag tänkte jag lyfta fram två mycket bra initiativ från 
staden.
 Idag hade man en ”paviljong” på Grönsakstorget där göteborgarna fick tycka till om hur Kungs- och Grön-
sakstorget skall nyttjas. Skall det fortsättningsvis stå 70 bilar parkerade på varje torg? Skall de centrala torgen, 
som har superläge intill vallgraven, parken och i sydläge användas till handel, serveringar, lekplatser och andra 
träffpunkter för människor? Personal från stadsbyggnadskontoret var på plats och informerade om uppdraget. 
Människor kom och lämnade sina synpunkter på de levande anslagstavlorna. Äntligen som Gert Fylking brukar 
säga, när nobels litteraturpristagare annonseras. Äntligen tas ett steg för att göra staden mer levande och attrak-
tiv. Hörde att flertalet parkeringsplatser används som arbetsparkering, dvs affärerna i området kan inte dra nytta 
av kundparkering. Jag är övertygad om att det finns mängder med idéer om hur parkeringssituationen för 140 
bilar skall lösas. Det borde t ex finnas gott om plats under jord i närheten av Stora Teatern, på ett avstånd av 
max 100 meter från torgen.

Man född 1931
Katzka huset, Göteborgs lucia korades på deras balkong varje år. 
Blomsterförsäljningen på Grönsakstorget, den sista försäljaren slutade sälja blommor för ca 2 år sedan.

Bilarna ska inte synas – det är människornas platser.
Det bullrar alldeles för mycket.

Kvinna, medelåldern, boende vid torget
Fler boende på 2:a våningen behövs om det ska bli liv på torgen.
Kanske ska kommunen köpa de fastigheter som blir till salu för att omvandla till bostäder.

Man 30-års åldern med barnvagn
I Kinesiska konsulatet borde det istället vara annan användning.



FLER RÖSTER UNDER DAGEN...

Egentligen är det ett trevligt promenadstråk längs vallgraven, men man känner sig lite trängd mellan bilvägen, 
parkerade bilar och kajkanten. Det är väldigt smalt.

Johan Trouvé, Handelskammaren
Viktig plats i staden.
Bra att SBK jobbar med parkeringsfrågan.
Vi borde dra lärdom av andra städers erfarenheter av effektiva p-lösningar.
Få plats med fler bilar på mindre yta.
SBK borde intervjua parkerare och fråga efter deras ärenden och målpunkter.
Borde bilarna överhuvudtaget vara innanför vallgraven?
Viktigt att tänka samlat kring hela vallgravsstråket, bort förbi Rosenlund.

Man, 40-års åldern
Tillfart till p-garage från allén – ingen biltrafik ovan mark innanför allén, utom taxi och angöring. Det blir 
ingen lugn plats om man ändå rar in bilar innanför vallgraven och längs vallgraven. Då har man ändå inte blivit 
av med barriären mot vattnet.
Utnyttjat vattnet – bygg tillbaka trapporna.
Fortsätta med vallgravsståket hela vägen, även binda ihop andra kanalen, den vid Tyska kyrkan (Stora Hamn-
kanalen).

Erbjuda bättre alternativ – inte tvinga. Annars blir city en död stad.

400 meter är OK att gå till en boendeparkering (tunga matkassar osv.).

Inga människor rör sig på platsen på kvällen.
Motverka svart verksamhet.

Två män, 25-30 år
Gör en stor flexibel yta på Grönsakstorget som kan användas för olika evenemang; Way out west, beach-vol-
leybollturneringar, stora och små events.

Längs husväggarna gärna uteserveringar men resten av ytan, öppen.


