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PM gällande Open Streets Stockholm 2014
Bakgrund
Konceptet Open Streets har sitt ursprung i Nordamerika och
genomförs varje år på ett antal ställen runtom i världen. Det är kort
sagt ett initiativ för att uppmuntra till fysisk aktivitet, förbättra
luftkvaliteten i städerna samt tillhandahålla en ny typ av offentlig
mötesplats. 2013 gjordes ett första försök i Stockholm kring
Nytorget. Inför 2014 togs ett beslut att återigen genomföra ett Open
Streets i Stockholm, men denna gång större. Uppdraget genomförs i
ett samarbete mellan Trafikkontoret och Kulturförvaltningen.
Ur budgetskrivningen:
Det populära försöket med ”Open Streets” förstärks till att gälla en
stor, centralt belägen gata varje helg under hela sommaren.
Projektgruppen som ansvarar för detta har till uppgift att
tillsammans med föreningsliv, näringsliv och stockholmarna själva
fylla den med kommers, kultur och aktiviteter.

Syfte
Genom att stänga av en gata som vanligtvis trafikeras av bilar
erbjuder vi en oas och mötesplats där Stockholmare kan mötas och
umgås i en bilfri miljö.

Innehåll
Open Streets kommer genomföras varje lördag mellan 28/6 - 9/8
och ske på Götgatan, sträckan Folkungagatan - Ölandsgatan. Gatan
kommer att spärras av för biltrafik och fyllas med olika aktiviteter
som vanligtvis inte sker där. Det kommer finnas både saker att göra
och saker att titta på, men man kommer även kunna slå sig ner och
koppla av i en rofylld och annorlunda miljö. Gatan kommer att
möbleras med träd, mobila sittplatser och på vissa ställen även
konstgräs. Det kommer även finnas matbilar på plats för att skapa
en miljö där man vill hänga och stanna kvar.
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Möblering, matbilar, cykelaktiviteter och något för familjer kommer
utgöra en grund varje lördag men kommer att kompletteras med
andra programpunkter inom ett visst
tema. Programmet kommer bestå av en kombination av
tillrättalagda aktiviteter där vi bestämmer innehållet men även
spontana aktiviteter där vi uppmuntrar människor att ta med sin
basketboll, skateboard, rullskridskor etc. och ta del av gatans
utrymme.
Totalt blir det 7 lördagar som genomförs under sommaren.
Premiärlördagen genomförs i ett samarbete med Stockholm
Challenge, då en tävling i cykling och en i rullskidor kommer gå av
stapeln med start och målgång inom området för Open Street.
Övriga aktiviteter den lördagen kommer gå i samma tema med
cykling och andra fysiska aktiviteter.
Näst sista lördagen blir det Pride-tema då Pridetåget går via
Götgatan. Även här förstärker vi det samarbetet genom att
komplettera med program som passar in just denna dag.
Andra teman vi vill jobba kring är dans, barnkulturåret ”Kul1415”
och ”lugna gatan”. I skrivande stund pågår planeringen av innehåll.
Via bifogad länk kan man se en inspirationsfilm om ”Open streets”
från andra länder:
http://www.streetfilms.org/the-rise-of-open-streets/
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