Motion till kommunfullmäktige:
Inför Sommargågator och Sommartorg i Lund

På en Sommargågata och ett Sommartorg ska alltid fotgängare och folkliv ha högsta
prioritet och bilister får lämna plats åt grönska, sittplatser, uteserveringar och
gångtrafikanter. Miljöpartiet tycker att det är dags för Lunds kommun införa
Sommargågator och Sommartorg i centrala Lund.
Det är fotgängarnas villkor som blir rådande på en Sommargågata och ett Sommartorg. Det
utvalda stråket eller torget ramas in av möblering och grönska för att skapa lugn och trivsel
och uppmuntra till vistelse. Ytorna som annars upplåts till motorfordon blir istället plats för
sociala aktiviteter, möten och konst. Staden gör plats åt kreativitet och möten. Kulturlivet
och den lokala handeln främjas och ges möjlighet att utvecklas. Målet är att skapa en trivsam
stadsmiljö och främja folklivet och göra staden mer attraktiv.
Miljöpartiet föreslår att Sommargågator och Sommartorg prövas sommaren 2022 på utvalda
gator i torg i Lund. Efter ett testår utvärderas det, och om resultatet är positivt tas beslut för
en treårsperiod. Flera andra städer i Sverige och världen har testat och permanentat
konceptet. Utvärderingar från bland annat Stockholm och Örebro visar att det redan vid
planeringen är viktigt att de utvalda stråken uppfyller tre kriterier: att platsen har potential
för stadsliv enligt space syntax analysen, att platsen har höga gångflöden och att konceptet
har genomförbarhet.
En viktig del av konceptet Sommargågata och Sommartorg är dialogen med Lundaborna,
berörda verksamheter, näringsliv, fastighetsägare och boende för att tillsammans skapa en
levande stadsmiljö. Det är en framgångsfaktor för de städer som hittills arbetat med liknande
koncept. Det ska finnas möjlighet för alla att engagera sig i projektet och att ta plats i
stadsmiljön. Det konstruktiva arbetet inom Citysamverkan kan ge ett lämpligt underlag för
införande av Sommartorg och Sommargågator. Erfarenheterna från det förtjänstfulla arbetet
med SommarLund är också en hörnsten i utvecklingen av ett koncept med Sommargågator
och Sommartorg för lunds kommun. VisitLund är också en naturlig part som bör vara
delaktig i arbetet med att stärka den attraktionskraft som inbjuder besökare till staden.
Ytterligare framgångsfaktorer är att man arbetar utifrån en förankrad strategisk plan, att en
förvaltning med tjänstepersoner initierar och bereder konceptet samt att gatan eller torget
som blir somrig har fler restauranger än butiker och annan affärsverksamhet.
Miljöpartiet yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden
-

att under sommaren 2022 som en testperiod på lämpliga gator, gatustråk och torg
införa konceptet Sommargågator och Sommartorg i Lund

Lund den 13 april 2021
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