RÄDDA SKANSTORGET!

Vill du ha Skanstorget som allmän plats - eller bebyggt med 200 bostäder?
Så här kan det bli enligt
program!

Skanstorget idag.

			
Allmän plats med framtida möjligheter.

Ett bebyggt Skanstorget kan aldrig återskapas!
Kvarter med 200 bostäder, lokaler, förskola och parkering.

Utgångspunkter

Fastighetskontoret har utlyst en markanvisningstävling och förslag från byggföretag har lämnats in den 6:e augusti
i år. Man planerar sedan en omröstning om tre förslag, som uppfyller programkraven. Något alternativ att behålla
Skanstorget som en öppen mötesplats finns inte med.

Nuläge

Vi har bildat Skanstorgets Strategigrupp, med ett 15-tal personer - boende i området tillsammans med representanter från kultur, utbildning och samhällsplanering som vill informera och fånga upp reaktioner från såväl närboende
som göteborgare i allmänhet. Målet är att söka påverka beslutsfattare att dra tillbaka planerna på att bygga bostäder
på Skanstorget. Ett bebyggt torg kan aldrig återställas!
Även om det finns stort behov av nya bostäder anser vi att detta inte får ske på bekostnad av centrala stadens torg
och allmänna platser. Skanstorget är unikt intill Skansen Kronan med riksintresse. Det finns stora markreserver för
lägenheter i hela Göteborg.
Vi utgår från att kommunens initiativ är föga känt av göteborgarna. Därför vill vi sprida information för att du skall
inse vad som håller på att hända med våra historiska stadsrum.
Vi vill att Skanstorget ska förnyas till en trivsam marknads- och mötesplats för alla åldrar. För att illustrera de möjligheter som finns att gestalta Skanstorget visar vi ett alternativ. Det innehåller ett bilfritt torg utan rundkörning, plats
för olika åldrars aktiviteter, ny ”saluhall” med historik bakgrund, stor lekplats på en terrass vid Skansberget över
parkeringsdäck, bred trappa ner mot torget och en mindre markparkering i söder nära butikerna. Trädrader inramar
torget i kontakt med Skansberget och det finns plats för marknad, vila och möten.

... eller så här?

Gå med i Facebookgruppen 	
för att få bestämma om
Skanstorgets framtid:
”SKANSTORGET I GÖTEBORG KULTURARV OCH MÖTESPLATS”
alternativt: Ingemar Mattsson
e-post: ci.mattsson@telia.com
Skanstorgets Strategigrupp

