Skanstorget ska vara för alla – inte bara några få

DET VORE EN KATASTROF OM GÖTEBORGS JUBILEUM SKULLE INNEHÅLLA EN
EXPLOATERING AV SKANSTORGET, TYCKER INSÄNDARSKRIBENTEN. (BILD:
INGEMAR MATTSSON)
Ingemar Mattson på vår systerorganisation Skanstorgsgruppen som också är för
att behålla och förbättra området runt Skansen Kronan för besökande och boende
har skrivit en insändare i Göteborgs-Posten 2022-09-14.
Än så länge kan solen skina över Skanstorget med fri utsikt upp mot Skansen Kronan. Detta är
till glädje för oss alla, som passerar och vistas runt torget och på den runda gräsmattan omgiven
av parkeringsplatser. Tyvärr finns det nu politiker, som vill sälja ut Skanstorget till privat
exploatering för att gynna ett fåtal.
Vi i Skanstorgsgruppen har en helt annan vision: ”Skanstorget för alla” – en upprustning till en
bostadsnära park för rimliga kostnader.
Sambandet mellan Skanstorget och Skansen Kronan behålls och stärks, bland annat genom fri
sikt från Sprängkullsgatan upp mot Skansberget. Trafikering runt torget tillåts bara för
turistbussar. 50 stycken bilplatser för besökande till boende och verksamheter avgränsas med
häckar och träd runt torgytan.
Mitt på torget finns en cirkulär grön ”oas”, som följer utbredningen av den befintliga gräsmattan
och motsvarar den rivna saluhallens grund. Grönytan omgärdas av låg häck med några träd,
gångytor, bänkar och bord för fika. I mitten finns en cirkulär damm med fontän.
Mot Skansberget anläggs en bred trappa eller läktare med utblick mot torgets aktiviteter och en
utomhusscen med tak. En lekpark placeras på Skansbergets nedre sluttning och en

småbarnslekplats på torget nära Haga. En ny cafébyggnad med uteservering finns intill befintlig
wc-byggnad.
Inför Göteborgs 400-årsjubileum nästa år bör Skanstorget och Skansen Kronan ges den viktiga
roll de har genom att visa dessa 400 år i ett sammanhang. Samarbete med konstnärer och
Konstepidemin är viktigt för att skapa ”en park och ett konsttorg” med plats för skulpturer i
området.
Kostnader för genomförande av förslaget har bedömts till cirka 17 miljoner kronor, exklusive
moms.
Det vore en katastrof om Göteborgs jubileum skulle innehålla en exploatering av Skanstorget.
Ett bebyggt Skanstorget kan aldrig återskapas.
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