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Tekniska nämnden  

Utveckling av Stora Torget – uteservering och möblering sommaren 
2020 

 

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden 
1. Nämnden godkänner den huvudsakliga inriktningen på gestaltningszonerna på torget  
2. Nämnden godkänner placeringen och storleken av en större uteservering på den utpekade 

platsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
I mål och budget 2020-2022 står att ”Stora Torget ska bli mer attraktivt och användas till mer än 
bara evenemang och torghandel”. En annan förutsättning är de kommande ombyggnationerna på 
och kring Marenplan som motiverar till att utveckla torget till ett ”stadens vardagsrum”. Torget 
idag har knappt något fast möblemang för icke-betalande besökare, som t.ex. bänkar och bord.  
 
Förslaget möjliggör för en eller två större uteservering, ett nytt fast möblemang med sittbänkar, 
cykelställ och papperskorgar, samt ett flexibelt möblemang som kompletterar de kommersiella 
uteserveringarna, en ”offentlig uteservering”, där invånare kan umgås och äta egen medhavd mat. 
Förslaget ska ej hindra evenemang och torghandeln.   
 
Effekten av dessa förändringar förväntas ge centrum ett nytt vardagsrum med ytor för mat och 
dryck, handel, evenemang och sittplatser.  

Planerade åtgärder på Stora Torget:  

• Fast möblering: 
Bänkar/sittmöbler i solläge längs norra sidan mot Jovisgatan.  
Cykelplatser mellan några av träden mot Jovisgatan samt motsvarande placering mot Åhlénshuset. 
Nya papperskorgar i lämpliga lägen. 

• Flexibel möblering – kan flyttas vid utrymmeskrävande evenemang: 
”Offentlig uteservering”; möblemang med sittmöbler, bord, plantering och lekhörna. 
Yta för foodtrucks, blodbuss m.m. 

Säsongsmöblering 
Uteserveringar som finns på plats under sommarsäsong, vanligtvis april – oktober och som tas bort 
under vintern. I dagsläget finns två återkommande uteserveringar och projektet ska ge 
förutsättningar för en tredje, större uteservering. 
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Beslutsunderlag 
 
1.Tjänsteskrivelse 20200122 
2. PDF med arbetsritning över torgets framtida möblering med olika zoner samt bild på placering och 
ytor för uteservering. 
 

 

Samberedning 
Förutsättningarna som har utretts berör följande kontor, förvaltningar, bolag och myndigheter: 
Brandförsvaret, Polisen, Bygglov, Miljökontoret, Social- och omsorgskontoret, Stadsmiljö, 
Utemiljö, Upplåtelse – och tillstånd, Telge Nät, Telge inköp.  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget innebär en viss ökning av förvaltningskostnader hos tekniska nämnden: för reparation av de 
allmänna sittplatserna, eventuellt ökade renhållningskostnader samt flytt av möbler vid större 
evenemang. Förslaget innebär även investeringskostnader i form av nya möbler för stora torget, men 
även en intäktssida i form av upplåtelseavgift för uteserveringen.  
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