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Försök med sommartorgsverksamhet på Davidhallstorg
Malmö är en attraktiv stad att bo i, att arbeta i, och att besöka. Befolkningen ökar snabbt och
besöksnäringen är en betydande del av stadens näringsliv och arbetsmarknad. Behovet av
trivselbefrämjande stadsmiljöåtgärder ökar också i takt med att staden växer.
Erfarenheterna av sommargågator som trivselbefrämjande inslag i stadsmiljön är positiva och den
verksamheten kan med fördel utvecklas. Malmö har också många fina torg och öppna platser men flera av
dem har en betydande utvecklingspotential vad gäller trivselbefrämjande åtgärder. Ett exempel är
Davidhallstorg som med sin grönska, sin arkitektur och sitt centrala läge borde vara ett av Malmös mest
besökta torg. Men tyvärr utnyttjas en stor del av torget som parkeringsplats vilket förtar mycket av torgets
charm och begränsar möjligheterna att använda torget som en attraktiv och välbesökt mötesplats.
Davidhallstorg har förutsättningar att bli ett levande torg och en attraktiv mötesplats. Torget skulle med
fördel kunna användas som ett bilfritt ”sommartorg” från och med nästa år där parkeringsytorna på torget
och gatorna på torgets östra och västra sida används för annan verksamhet än parkering och biltrafik.
Redan idag är Kärleksgatan sommargata och Davidhallstorg blir en naturlig förlängning som sammanfaller
väl i tiden med färdigställandet av det gamla polishuset som bostadshus.
I dialog med berörda, näringsidkare, fastighetsägare och boende kring torget skulle torget kunna utnyttjas
på ett bättre sätt med uteserveringar och torghandel. Sommarscen Malmö skulle också kunna ha en scen
på torget. Under någon eller några sommarperioder skulle sommartorgskonceptet kunna testas och
utvärderas innan någon mer omfattande ombyggnad av torget övervägs.
För att tillgodose bilparkeringsbehovet i området under sommaren skulle Petriskolans parkering kunna
utnyttjas för parkering och boendeparkering under sommarlovet, och kanske gatuparkeringen på
närliggande gator tillfälligt utökas.
Vi föreslår att tekniska nämnden beslutar att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att:
•
•

I samverkan och samförstånd med restaurangerna vid torget, undersöka om förutsättningar finns
för att omvandla Davidhallstorg till sommartorg under 2021.
att om sådana förutsättningar finns vidta erforderliga åtgärder för test och utvärdering av
Davidhallstorg som sommartorg år 2021.
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