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Program för gestaltning av det offentliga rummet i Vara
Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag)
Kommunfullmäktige antar ”Program för gestaltning av det offentliga rummet i
Vara” sammanställd januari 2009 som måldokument. Bilaga
_________
Bakgrund
Det offentliga rummet - gator, torg, parker och andra platser dit vi alla har tillgång
- har på många sätt en avgörande betydelse för det liv som levs i staden.
Syftet med ett gestaltningsprogram är att förstärka stadens identitet och attraktivitet för invånare och besökare. Här formuleras en gemensam idé om och gemensamma riktlinjer för hur Varas offentliga rum skall utvecklas och gestaltas. De
åtgärder som görs skall tydligare riktas mot denna gemensamma målbild. Dokumentet är ett komplement till kommunens översiktsplan och parkplan. Programmet gäller kommunens centralort, Vara.
Beredning
I arbetet med att framta gestaltningsprogrammet har förtroendevalda och tjänstemän från kommunen samt representanter för intresseföreningen Vara småstad
och Vara köpmannaförening ingått. Dessutom har referenser från två omfattande
projekt med totalt ett hundratal studenter från Chalmers arkitekturprogram och
Högskolan för Design och konsthantverk legat till grund för resultatet. Ansvarig
för arbetet har varit Annacarin Öman.
Målgrupper
Utgångspunkten i arbetet är att det offentliga rummet skall vara tillgängligt för alla
och tillfredsställa majoritetens behov och önskemål. För att skapa en miljö med
långsiktighet och karaktär måste utförarorganisationen ha det estetiska ansvaret
inom ramen för programmets riktlinjer.
Resultatet är i första hand till för att främja stadens invånare och de verksamheter
som finns här. Miljön skall också utformas på ett sådant sätt att besökare tilltalas
av staden och att nya invånare kan attraheras att bosätta sig här.
Varas offentliga rum skall utformas för att människor i alla åldrar och i olika faser
i livet skall lockas att vistas och mötas i det offentliga rummet. Särskild hänsyn
skall tas till barn.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar ”Program för gestaltning av det offentliga rummet i
Vara” sammanställd januari 2009 som måldokument.
_________
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkande
Irene Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
_________
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