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ÅTGÄRDSLISTA
Bilaga till Stadsmiljöprogram

V

AD INNEBÄR EN ÅTGÄRDSLISTA?

Trelleborgs stads åtgärdslista innehåller
konkreta åtgärder som ska genomföras och vilken nämnd som är ansvarig.
Åtgärderna innefattar såväl punktinsatser
som åtgärder som spänner över större
områden och längre tid.

Det ska finnas en långsiktig framtidsbild
för Trelleborgs stadskärna och likaså
ska det finnas strategier för hur denna
framtidsbild ska nås. Ett viktigt verktyg
i det arbetet är att en åtgärdslista där
årliga, konkreta åtgärder tas fram. Syftet
är också att tydliggöra organisationen och
arbetsformerna för utvecklingen av stadskärnan Denna åtgärdslista konkretiserar
de gemensamma ambitionerna.

En viktig del i att bygga ett hållbart samhälle handlar om att skapa en stadskärna
som är attraktiv och tillgänglig för alla.
Både miljömässiga och trygghet- och
tillgänglighetsfrågor ska tas i beaktan
vid alla ställningstaganden för utveckling
och åtgärder i stadskärnan. Stadskärnan
i Trelleborg bör ses som en naturlig mötesplats för både invånare och besökare.
Detta innebär att handeln och de offentliga rummen bör stärkas. Det innebär
också att barn och unga bör prioriteras i
arbetet och genom att skapa goda mötesplatser för dessa grupper kan målet om
en livfull stadskärna nås. Det är viktigt att
barn och unga, äldre, funktionsvarierade
med flera ska ha lika förutsättningar. Det
kräver också en planering där människan
och miljön sätts i främsta rummet. Det
behöver finnas en balans mellan kommersiella och icke kommersiella mötesplatser
och att miljön stimulerar till fysisk aktivitet
för en bättre folkhälsa.

Åtgärdslistan föreslås ses över varje
år. Konkretiseringen av en framtidsbild,
ambitioner och strategier görs i åtgärdslistan och är nödvändiga för att få till stånd
en god utveckling i Trelleborg. Listan ska
tydliggöra kommunens roll och beskriver
de kommunala insatserna för utvecklingen av stadsmiljön. Åtgärdslistan omfattar

Trelleborg med sin över 750 år långa
historia innehåller arkitektoniskt och
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
offentliga rum som behöver vårdas och
utvecklas. Dessa äldre miljöer bidrar positivt till bilden av Trelleborg och Trelleborgs
historia och kan öka stadens attraktivitet.
Att skapa centrala öppna mötesplatser är

Trelleborgs stadskärna ska vara en
att¬raktiv miljö som lockar till besök av
såväl kommuninvånare som andra. Ett
livskraftig och attraktiv stadskärna är
avgörande för tillväxt och arbetstillfällen,
men det är också av stor vikt för att kunna
skapa en trivsam livsmiljö. Detta bör
ske med en tydlig utvecklingsstrategi för
staden.
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det som är definierat som Red Carpet till
en början men kan mycket väl utökas till
närliggande områden i framtiden.

en självklarhet. En förutsättning för detta
är att vi har levande torg. Stadens torg
behöver utvecklas, bland annat Stortorget
som behöver utvecklas, kanske genom
att försöka skapa mindre rum i det stora
eller genom andra sätt göra känslan
av torget mer rumslig. Algatan behöver
rustas upp för att bli ett attraktivt stadsrum
med en genomtänkt avvägning mellan
allmänna och kommersiella ändamål.
Parkerna i Trelleborg är en stor tillgång.
Stadsparken har många goda kvaliteter och med en satsning på kultur kring
par¬ken kommer attraktiviteten öka. Parken ska vara inbjudande för gamla och
unga som vill roa, sig och umgås. Parken
har även rekreativa kvaliteter.
Konsten och kulturen är en naturlig del
i stadslivet och i Trelleborg behöver den
utvecklas. En konstnärlig gestaltning
på offentliga platser samt nya offentliga
verk kan stärka Trelleborg. Konsten ska
berika vardagen för invånare samt locka
till turism.
Förslag på fler åtgärder gällande bland
annat underhåll av fasader, effektivisering
av transporter till näringsidkare med mera
är under uppbyggnad och åtgärdslistan
kommer att uppdateras kontinuerligt.

FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA ÅTGÄRDER
ÅTGÄRD: Utvecklingsplan - Red Carpet
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN OCH TEKNISKA SERVICENÄMNDEN

TIDSRAM:

Utvecklingsplan tas fram under 2020 och arbetet med stadsmiljön påbörjas

BESKRIVNING:

Att utifrån Stadsmiljöprogrammet ta fram en utvecklingsplan för Red Carpet där förslag på
åtgärder anges. Detta avseende belysning, möbler och konst. Genom att skapa mer definierade gator med uppfräschade fasader och stor mysfaktor ska besökare lockas att stanna
längre inom Red Carpet. Detta gör att utvecklandet av Algatan till en shoppinggata och Corfitz
Beck-Friisgatan till restauranggata möjliggörs.
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ÅTGÄRDSLISTA

FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA ÅTGÄRDER forts.

ÅTGÄRD: Lansering av Stadsmiljöprogrammet under
framtidsveckan v. 12 2020
ANSVARIG:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN OCH TEKNISKA SERVICENÄMNDEN

TIDSRAM:

v. 12 2020

BESKRIVNING:

Inför framtidsveckan är ambitionen att en översyn av befintliga soffor skall göras inom Red
Carpet. Målet för soffprogrammet är enhetlighet, anpassning till stadsmiljöprogrammets zonindelningar samt introduktion av den ”trelleborgsblå” färgen. Färgen skall överföras till ett visst
antal soffor i området som kartbilden nedan visar. Programmet omfattar dels renovering med
ommålning, dels ett nyinköp. Nyinköpet innebär att äldre soffor av annan modell kommer att
bytas ut.
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Inför framtidsveckan är avsikten också att på en given plats introducera stadsmiljöprogrammet
fortsatt satsning på stadsbelysning. Ett förslag på plats för detta är Rådhustorget (område F).
Platsen är lämplig för den har ett centralt och publikt läge. Tekniskt sett är platsen lämplig för
det finns intressanta fasader, platser och objekt att belysa.

Del av Kulturstråket
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TRELLEBORGS STADSMILJÖPROGRAM
Sammanfattning av åtgärder soffa Lessebo
ÅTGÄRD					KOSTNAD
Nyinköp 15 st á 7000:-			
105 000:Nya brädor 25 st á 3000:-			
75 000:Omlackering gavel 25 st á 3000:-		
75 000:					255 000:-
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A
B
C
D

Stadsparken
Stortorget
Badhuset
CB-Friisgatan/
Astrid Lindrens allé
Algatan

E
F Rådhustorget
G Rådhusparken/

Olof Palmes plats

H Järnvägsparken

ÅTGÄRDSLISTA

FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA ÅTGÄRDER forts.

ÅTGÄRD: Utvecklingsplan - Kulturstråk inom
Red Carpet
ANSVARIG:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN OCH TEKNISKA SERVICENÄMNDEN

DELAKTIGA:

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

TIDSRAM:

Utvecklingsplan tas fram under 2020 och arbetet med stadsmiljön påbörjas

BESKRIVNING:

Skapa en plan över hur ett Kulturturstråk kan gestaltas. Kartan över kulturstråket visar på en
inriktning för framtiden då brandstationen och stadsparkens utvidgning skall ansluta till detta.
Med begreppet kulturstråk förväntas en ytterligare högre ambitionsnivå när det gäller stadsrummets utformning liksom valet och övervägandena när det gäller belysning, val av utrustning
samt stadens golv. Med avseende på möbler och utformning, och framförallt skyltning är kulturstråket tacksamt att lansera på ett enhetligt vis. Ett enhetligt skyltprogram, orienteringskartor
med mera som visar var man befinner sig i kulturstråket samt vad som mer finns att upptäcka.
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ÅTGÄRDSLISTA

FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA ÅTGÄRDER forts.

ÅTGÄRD: Utvecklingsplan - Belysning
ANSVARIG:

TEKNISKA SERVICENÄMNDEN

TIDSRAM:

Plan för BAS, BAS+ och accenterna tas fram under 2020. Arbetet med stadens belysning sker
löpande.

BESKRIVNING:

Uppdatera befintlig belysning i stadskärnan och inom Red Carpet och att vid nyinlköp satsa på
en enhetlighet och ett platsanpassat formspråk i enlighet med fastställt Stadsmiljöprogram.
Belysningsprogram ska tas fram av Tekniska service-förvaltningen under år 2020.

ÅTGÄRD: Utvecklingsplan - Uteserveringar
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ANSVARIG:

TEKNISKA SERVICENÄMNDEN

TIDSRAM:

Program för uteserveringar tas fram under 2020.

BESKRIVNING:

Ett detaljerat program för uteserveringar ska tas fram av Tekniska serviceförvaltningen år 2020.

ÅTGÄRDSLISTA

FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA ÅTGÄRDER forts.

ÅTGÄRD: Utvecklingsplan - Möbler
ANSVARIG:

TEKNISKA SERVICENÄMNDEN

DELAKTIGA:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

TIDSRAM:

Löpande

BESKRIVNING:

En enhetlig och attraktiv möblerings inom stadskärnan
och Red Carpet. Möbelpyramiden tillsammans
ACCENTERNA
med kartan med zonindelningarna ska
användas för att stärka enhetligheten.

BAS+

BAS
Möbelpyramiden - möbelprogrammets tre nivåer.

RED CARPET
STADSKÄRNAN
CENTRUM
SJÖSTÄDERNA
VERKSAMHETSOMRÅDEN
STADSGRÄNSEN
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ÅTGÄRDSLISTA

FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA ÅTGÄRDER forts.

ÅTGÄRD: Utvecklingsplan - Golv
ANSVARIG:

TEKNISKA SERVICENÄMNDEN

TIDSRAM:

Plan för BAS, BAS+ och accenterna tas fram under 2020. Teknisk handbok tas fram under
2020. Arbetet med stadens golv sker löpande.

BESKRIVNING:

Uppdatera befintliga golv i stadskärnan och inom Red Carpet och att vid nyanläggning satsa på
en enhetlighet och ett platsanpassat formspråk i enlighet med fastställt Stadsmiljöprogram
En teknisk handbok ska tas fram av Tekniska serviceförvaltningen 2020.

ÅTGÄRD: Utvecklingsplan - Skyltar
ANSVARIG:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

TIDSRAM:

Program för skyltar är under framtagande och beräknas vara färdigt 2020

BESKRIVNING:

Ett detaljerat program för skyltar ska tas fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen år 2020.

ÅTGÄRD: Utvecklingsplan - Konst
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ANSVARIG:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN OCH TEKNISKA SERVICENÄMNDEN

DELAKTIGA:

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

TIDSRAM:

Löpande

BESKRIVNING:

Komplettera stadskärnan och Red Carpet med nya offentliga konstverk. Berika stadskärnan
samt nya stadsdelar med offentliga konstverk som ger kulturella wow-upplevelser. Ny konst
får gärna skapa lekmiljöer och berika Red Carpet med fler funktionella skulpturer som kan användas för fysisk aktivitet, lek och- eller sittmöjligheter. Ny konst bör ha inbyggd belysning eller
belysas utifrån.
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