Stadens Hjärta

Åtgärdslista, 2019-12-11

AÅ tgä rdslista – beslutade uppdrag
Uppdaterad enligt beslut i styrgrupp 2019-12-11

Övergripande stadsutvecklingsprojekt

Åtgärd: Årets stadskärna
Beskrivning: Ansöka till tävlingen Årets stadskärna, år 2020 som utses av Svenska stadskärnor.
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Halmstads city
Klar: 31 december 2019
Åtgärd: Bli certifierade enligt Purple flag
Beskrivning: Ansöka om att bli certifierade enligt Purple flag som bedöms av Svenska stadskärnor.
Ansvarig: Halmstads city
Klar: 28 februari 2020
Åtgärd: Besöksräknare i city
Beskrivning: Vi behöver en besöks- och flödesmätare i centrum för att få ett utgångsläge att jämföra
med när olika aktiviteter ska planeras och genomföras. Densamma kan också ge nytta i GISsammanhang, planering av infrastruktur och hållbart resande till exempel.
Ansvarig: Halmstads city och byggnadskontoret
Klar: 2018/2019 ? (delvis finansierat)
Åtgärd: Centrumutvecklingsplanen
Beskrivning: Ta fram en fysisk utvecklingsplan för de centrala delarna av Halmstad.
Ansvarig: Samhällsbyggnadskontoret
Klar: 2021
Åtgärd: Håll Halmstad rent
Beskrivning: Flera aktörer samarbetar för att på olika sätt hålla Halmstad rent från skräp och
nedskräpning.
Ansvarig: FHC, teknik- och fritid, Halmstads city
Klar: Pågående
Åtgärd: Planering och utbyggnad av resecentrum.
Beskrivning: Syftet är att få till stånd ett resecentrum som ska kunna utgöra en effektiv bytespunkt
för allt resande med tåg-, buss-, gång-, cykel- och biltrafik. Utbyggnaden sker etappvis med
bangårdsombyggnad, passage under järnvägen och resecentrumbyggnad.
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontoret och Teknik- och fritidsnämnden/ Teknikoch fritidsförvaltningen.
Klar: Etapp 3 2021.

Stadsmiljö
Åtgärd: Belysningsprogram
Beskrivning: Arbeta med belysningsprogram som en del i framtagandet av
centrumutvecklingsplanen. Syftet med belysningsprogrammet är att öka attraktiviteten och den
upplevda tryggheten i centrum.
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Ansvarig: Samhällsbyggnadskontoret
Klar: 2020
Åtgärd: Utveckla Norre torg
Beskrivning: Utveckla Norre torg med belysning och andra attraktivitetshöjande värden.
Ansvarig: HFAB, FHC och Wennerholm
Klar: 2019
Åtgärd: Utveckling av kvarteret Klostret
Beskrivning: Syftet är att utveckla en ny mötesplats.
Ansvarig: HFAB
Klar: 2020
Åtgärd: Planläggning för kvarteret Karl XI
Beskrivning: Syftet är att möjliggöra byggande av bostäder/handel/kontor intill Lilla torg inom kv.
Karl XI.
Ansvarig: Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadskontoret
Klar: 2020
Åtgärd: Ta fram detaljplan för Österskans samt saluhall/skapa en härlig mötesplats i
Kapsylparken.
Beskrivning: Utreda förutsättningar för en Saluhall i centrum. Ta fram detaljplan för offentlig plats,
hotell med konferensmöjligheter och saluhall på Österskans utifrån vinnande förslag i
markanvisningstävlingen samt se över möjligheterna att uppmärksamma Kapsylparken och utveckla
en central oas för Halmstadborna.
Klar: Detaljplanen ska antas under 2021.
Åtgärd: Utveckla Halmstads Teater med ett konferenscentrum.
Beskrivning: Halmstads teater har lämnat in en investeringsansökan (september 2018) i syfte att
utveckla Halmstads teater.
Etapp 1: Turistcentrum flyttar in i foajén på teatern. Destination Halmstad flyttar in i lokalerna på
Kungsgatan (teatern, 2 våningen)
Klar: 2020

Mänskliga möten
Åtgärd: Utveckla Lilla torg.
Beskrivning: Utredningsuppdrag; Syftet är att ta fram ett gestaltningsförslag och ett förslag till
inriktning för användningen av torget som en attraktiv mötesplats.
Ansvarig: Teknik- och fritid
Klar: 2020

Stadens själ
Åtgärd: Kulturstråk Nissan
Beskrivning: Närheten till Nissan ska utnyttjas bättre genom ett antal aktiviteter.
Ansvarig: Kulturförvaltningen/Samhällsbyggnadskontoret
Klar: Pågående
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