
Förtäta för ett levande centrum

Förtäta i centrala lägen i Torshälla för att skapa 
fler boendemöjligheter i centrum nära både 
service och kollektivtrafik. Erbjud en variation av 
boendeformer och även övernattningsmöjligheter 
då detta är viktigt för utveckling av besöksnäring. 

Stimulera ett aktivt butiksliv och offentliga 
verksamheter i bottenvåningar genom ett nära 
samarbete med fastighetsägare och med upprustade 
utemiljöer. Samla affärsverksamheter längs de 
centrala stråken för att erbjuda en större täthet och 
upplevelse av butiksliv. 

Säkerställ att kommunens service är tillgänglig 
och synlig med närheten till medborgarna i 
fokus genom ett inbjudande medborgarkontor, 
utåtriktade verksamheter och synlighet i de 
offentliga rummen.

Prioritera gång & cykel

Prioritera cykel och gång i centrala Torshälla, 
med tillgängliga, attraktiva och väl upplysta 
gaturum där de mjuka trafikslagen har en självklar 
plats och ges företräde. Motortrafik i centrum 
sker på fotgängares och cyklisters villkor med 
långsam hastighet och med korttidsparkering för 
tillgänglighet till butiker och service. 

Säkerställ att övriga stadsdelar och målpunkter 
nås med ett nätverk av attraktiva, trygga och 
väl upplysta gång- och cykelstråk med tydlig 
information kring avstånd och destinationer. 
Cykelstråk och vägvisning i och till omlandet, för 
att t.ex uppmuntra att nå naturupplevelser med 
cykel.

Utveckla gators design med deras ålder och stil 
i åtanke så att gaturummet med marken och 
byggnader och andra element upplevs som en 
helhet.

Skapa mötesplatser i vardagen

Stimulera möjligheterna till möten och vistelse 
i vardagen med inbjudande platser i anslutning 
till viktiga vardagsdestinationer, exempelvis 
matbutiker, vårdcentraler, skolor, idrottsplatser och 
äldreboenden. Utveckla kollektivtrafikens hållplatser 
som bekväma och attraktiva minimötesplatser med 
information både om resan vidare och närområdet. 

Utveckla platserna tillsammans med de lokala 
användarna för att säkerställa att deras behov 
tillgodoses och att de engageras i planeringen av 
den fysiska miljön. Lägg särskilt fokus på element 
som stimulerar till aktivering och interaktion, med 
exempelvis odling och lek som viktiga teman. 

CaféButik Arkitekt

1. En levande och aktiv småstad för alla




