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Gatu- och fastighetsnämnden

Torghandel på Fridhemsplan. Remiss från kommunstyrelsen.

FÖRSLAG TILL BESLUT
1.Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker förslaget till att inrätta torghandel
på Fridhemsplan, mellan Drottningholmsvägen och Hantverkargatan.
2. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar remissvaret till
Kommunstyrelsen för vidarebehandling i Kommunfullmäktige.

Olle Zetterberg
Göran Gahm

Mats Fager

SAMMANFATTNING
Stadsdelsnämnden på Kungsholmen begär att Kommunfullmäktige beslutar
om att inrätta två fasta torgplatser på Fridhemsplan, mellan
Drottningholmsvägen och Hantverkargatan. Gatu- och fastighetskontoret
tilstyrker att torghandel inrättas på den aktuella platsen. Antalet och exakt
placering av torgstånden bör dock bestämmas vid fortsatt arbete i
samverkan mellan kontoret och stadsdelsförvaltningen.
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UTLÅTANDE
Bakgrund
Stadsdelsnämnden på Kungsholmen beslutade den 22 februari 2001 att
hemställa att kommunfullmäktige inrättar två fasta torgplatser på
Fridhemsplan, mellan Drottningholmsvägen och Hantverkargatan, bilaga 1.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Gatu- och fastighetsnämnden.
På Kungsholmen finns för närvarande enbart en torgplats, på Kungsholmstorg. Tidigare fanns ytterligare en plats, på Fleminggatan vid Agnegatan.
Intresse om fler torgplatser har inkommit till stadsdelsförvaltningen, som är
mycket positiv till möjligheten att utveckla torgverksamhet, särskilt då med
blommor, frukt och grönt som allmänheten uppfattar som ett trevligt inslag i
gatumiljön. Det skapar också mötesplatser i gatuvimlet som är positivt.
På Fridhemsplan är förutsättningarna inte de allra bästa, men förvaltningen
ser det ändå som positivt att på försök prova med 1-2 torgstånd. Fler
förfrågningar har inkommit från intressenter för just Fridhemsplan. Hyran
för platserna bör motsvara lägsta hyra för torgplatser i innerstaden.
Kontorets förslag/synpunkter
Enligt gällande reglemente skall fullmäktige fatta beslut om inrättande av
torghandel på nya platser, men har endast att ta ställning om den aktuella
platsen är lämplig för torghandel, medan frågan om antalet torgplatser och
om det skall gälla fast eller tillfällig handel är delegerat till respektive
förvaltningar.
Gatu- och fastighetskontoret har nyligen upprustat och delvis omdanat den
berörda platsen. Häckar har tagits bort och platsen har fått en större
öppenhet, b l a för att möjliggöra torghandel. Kontoret välkomnar förslaget
med torghandel, men kan inte nu ta ställning till antalet torgstånd. Detta bör
bestämmas vid fortsatt arbete med förslag till placering i samverkan mellan
stadsdelsförvaltningen och gatu- och fastighetskontoret.
Kontoret förordar således att fullmäktige inrättar torghandel på
Fridhemsplan.
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