TORGET/KYRKOTOMTEN/BRUNNSPARKEN

Synpunkter inkomna vid invånardialog 15/12 2013 – 15/1 2014

Dialogen har hållits i form av en utställning på biblioteket med de framtagna förslagen, synpunktslåda för skriftliga synpunkter, e-tjänst genom Tyck Om Varberg, samt bedömargrupp på plats för
samtal och diskussion i anslutning till utställningen den 14/1 2014 kl 16.00 – 19.00.

Kommersialisera inte torgmiljön! Det
räcker med torgmarknaden, det finns ett
estetiskt och kulturellt värde med en öppen
och kontemplativ plan.

Var mycket försiktig med småbyggnader i
södra änden. De får inte se tillfälliga ut och
inte vara i betong (men gärna natursten)
och spara på allt stål och glas.

Ett nytt uppförande av torgmiljön bör
ske med yttersta försiktighet. Den gamla
genuina prägeln måste skyddas någorlunda
intakt.

Vill inte ha:				
- Ett moderniserat utseende		
- Byggda inslag som står öde och tomma
under stora delar av året
- Undvik material som betong, järn och
glas

- Renodla funkisstilen på torget. Fel att
göra något annat.
- Inga trädridåer som skymmer fasaderna!
- Inga fasta anläggningar (som t.ex scen)
på torget som inskränker Torghandeln!
- Kyrkotomten ska inte bebyggas!
- Plantera nya träd som ersätter de som tas
bort runt kyrkan.

Bra förslag med långbänk längs Kyrkomuren (som ska behållas intakt).

Inga träd ska planteras på Vallgatorna pga
fortifikationsplanen, men utanför Vallgatorna går det bra att plantera träd.

Vill ha:
- Många bänkar längs kyrkomuren
- Byggnader som utformas i samklang
med befintliga byggnader; Sparbank –
Hotell - Kyrka - Gamla Polishuset
- ”Gamla polisstationen”: ge möjlighet
för unga musiker att ha repetitionslokaler i huset, samt en liten scen inomhus
och utomhus

Behåll det mysiga med torget (isbana, torghandel, bänkarna vid kyrkan)

Låt det gamla torget finnas kvar.

- Synd att ta ner de uppvuxna träden på
torget.
- Behåll ”Badande Ungdom” intakt; plantera gärna en fontänpil i anslutning till
vattnet

Man borde i förslagen ta mer hänsyn till
stråket från Societén genom Brunnsparken, öppna upp och möjliggöra ett
tydligare flöde mellan hav och stad.

- Fler sittplatser och en trevlig servering på
torget känns positivt.
- De fasta bodarna känns tråkiga och stela
– hellre ett levande torg med torghandel
som är föränderlig.
- Fler vilda inslag (växtmässigt) med flera
olika växtskikt – högt till lågt. Perenner! +
mycket vatten.
- Måste finnas möjlighet till skugga.

Snygg belysning på rätt platser.

Finns ingen anledning till ombyggnad av
torget. Använd pengarna till annat.

3 röster på förslag ”C” (Ateljé), 1 röst på
”blandning av A (pk3) och B (AJ)”

