Stadens Hjärta

Underlag för planeringsdirektiv, 2019-12-11

Underlag fö r planeringsdirektiv
Idé er på framtida utveckling
Uppdaterad enligt beslut i styrgrupp 2019-12-11

Prioriterat av styrgruppen inför verksamhetsberedningen 2020
Åtgärd: Utveckla Stora torg.
Beskrivning: Skapa ett livligare Stora torg (uppmuntra till spontanaktiviteter, satsa på en intensivare
torghandel och liknande.)

Åtgärd: Säsongsbelysning och dekorationsbelysning
Beskrivning: Den befintliga julbelysningen (del av säsongsbelysningen) behöver ersättas.

Åtgärd: Centralt belägen lekplats
Beskrivning: Barnfamiljer är en prioriterad grupp i centrum och då behövs en centralt belägen
lekplats för att locka och få barnfamiljer att vistas i centrum.

Övriga åtgärder och insatser
Service och utbud
Åtgärd: Utveckla lekplats
Centralt läge, stora torg, lilla torg

Ökad kapacitet för wifi i stadskärnan stärka utbudet av evenemang och
aktiviteter.
Beskrivning: Syftet är att väcka intresse för den kultur och de evenemang som bedrivs i Halmstad
genom lockande marknadsföring på platser som inte används till detta ändamål idag.

Åtgärd: Skapa en särskild ”barnservice”.
Beskrivning: Syftet är att skapa en unik service och ett nytt sätt att möta småbarnsföräldrar.

Åtgärd: Parkeringsledningssystem
Beskrivning: Besökare och verksamheter önskar tydligare kommunikation kring placering av- och
antalet lediga parkeringsplatser i centrum (inbegriper även parkeringshus).

Stadsmiljö
Åtgärd: Utveckla Hamngatan
Beskrivning: Syftet är att skapa ett attraktivt stråk genom att ”vända staden mot Nissan” och bygga
om Hamngatan så att den blir trafiksäker och trivsam.
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Åtgärd: Komplettera centrum med nya offentliga verk.
Beskrivning: Berika centrum med fler offentliga konstverk eller installationer som ger kulturella
upplevelser, både tillfälliga och av mer bestående karaktär.

Mänskliga möten
Åtgärd: Lekmiljöer och funktionella skulpturer.
Beskrivning: Skapa lekmiljöer och berika centrum med fler funktionella skulpturer som kan användas
för fysisk aktivitet, lek eller sittmöjlighet.

Åtgärd: Öka utbudet av arrangemang och aktiviteter året om

Beskrivning: Möjliggöra för fler temporära aktiviteter/funktioner i centrum bland annat genom att se
till att det finns tillgång till vatten och el.

Åtgärd: Genomför trygghetsvandring minst en gång per år.
Beskrivning: Syftet är att ta fram ett åtgärdsprogram för ökad trygghet. Som ett redskap för
förändringar i centrum behöver trygghetsvandringar genomföras kontinuerligt.

Stadens själ
Åtgärd: Lyfta fram stadens kultur och historia

Beskrivning: Samla kunskap om och förmedla stadens kulturella och historiska värden så att fler kan
ta del av dem.

Åtgärd: Utveckla stadsvandringar, både live, digitalt och analogt

Beskrivning: Samla ny kunskap och införliva redan insamlad kunskap och tematisera den (till exempel
Kottepromenaden och Kulturstråk Nissan inom konceptet stadsvandringar, som kan ske både analogt
(tryckt karta) och digitalt som komplement till stadsvandringarna som genomförs live.
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