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Minnesanteckningar Centrum och Esplanaden
Deltagare
Per F
Christer S
Tin J
Henrik J
Syfte
Diskutera möblering, skyltar, tillgänglighet etc.
Minnesanteckningar
Nedanstående punkter är minnesanteckningar och är synpunkter till grund för det fortsatta
arbetet med utformning av Esplanaden.
Diskuterat
1. Önskemål om möbleringszon som inte löper direkt mot fasad på den östra sidan av
Esplanaden med tanke på utskjutande skärmtak som fungerar som regnskydd. På
övriga trottoarer, i synnerhet med tanke på flera lokaler i framtiden kan behöva
tillgänglighetsanpassa, kan det vara lämpligt att låta möbleringszonen löpa i direkt
anslutning till fasaderna.
2. Möblering vid områden som inte har skyltfönster (eller inte så säljande sådana) eller
dylikt, till exempel vid häcken vid fastigheten Axel 13, utanför Systembolaget, vid
SEB-banken, vid Lindex. Vid dessa områden kan det handla om bänk/stol, något
”konstverk”/lekskulptur, plantering med mera.
3. Passage mellan Konsum och Systembolaget. Passage över Esplanaden norr om
Köpmangatan som kopplar ihop naturliga stråk.
4. Gaturummet i korsningen Köpmangatan och Esplanaden är storskaligt, kräver extra
tankeverksamhet för att ”skala ner” det samma. Likaså geometrin på cykelbanorna
över Köpmangatan längs med Norra Esplanaden.
5. Markera centrum längs med Esplanaden mellan söder om Stortorget och norr om
Köpmangatan.
6. Kan dagvattenområden vara gröna året om? Lägg dem gärna i anslutning till
korsningarna där det ändå inte kan vara parkeringsplatser.
7. Önskemål, återigen, minska bredden på körbanan.
8. Färgsättningen på möbleringen bör ha ett gemensamt form- och färgspråk, till exempel
papperskorgar, cykelställ, bänkar etc.
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9. Tillgängligheten bör diskuteras med fastighetsägare inför ombyggnaden.
10. Vissa gavelfasader såsom Örnen 3 är viktigt för att skapa en entré till centrum. Per har
kontakt med brf i Örnen 3 och diskuterat det med Malin och Paul.

Älmhult den 20 maj 2016
Henrik Johansson

