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Gör torgen till levande, gröna, attraktiva 

mötesplatser  

Lund - idéernas stad med dess medeltida stadskärna och 

etablerade forskningsinstitutioner. En kommun i en växande 

region som skulle kunna bära historiens fana in i den kreativa 

framtiden. Men Idéernas stad har fortfarande mycket att leva 

upp till då centrum- och torgutvecklingen på många håll har 

stagnerat. Vi i Miljöpartiet de gröna i Lund vill utveckla Lunds 

torg till attraktiva mötesplatser för människor.  

 

Det sägs att en stad som passar 8-åringar såväl som 80-åringar är en stad som 

passar alla. Där kan människor vistas ute i stadens rum utan rädsla, med en 

känsla av frihet, mångfald och trivsel. För att skapa den gröna, människovänliga 

och levande staden behövs såväl gröna och blå inslag (grönska och vatten) liksom 

handel, kultur och vimmel. 

 

Miljöpartiet vill att alla stads- och kommundelar ska ha levande torg. Torgen ska 

både utgöra oaser i stadens inre men också bindas samman med hjälp av gröna 

och blåa stråk. Stråk som för staden närmare människorna och människorna 

närmare varandra. Öppna, inbjudande, vänliga och gröna torg är inte bara 

nödvändiga i staden för folklivet utan också för säkerhet och öppenhet. Det är hit 

du kommer för att handla blommor och grönsaker, för att leka med dina barn, för 

att äta och dricka gott på en uteservering, för en glass i solen eller för att åka 

skridskor med dina vänner.  

 

Torg har en viktig funktion som mötesplats för såväl planerade som spontana 

möten och sätter sin tydliga prägel på kringliggande stads- och kommundelar. Ett 

inbjudande torg kan lyfta en hel stadsdel medan ett ogästvänligt och slitet torg 

riskerar att bli en belastning. Attraktiva torg är därmed en viktig pusselbit i att 

skapa den attraktiva staden. Lund är dessutom en kulturstad och det ska märkas 

på kommunens små och stora torg. Det bör finnas en strategi för hur vi vill 

utsmycka våra gemensamma platser och rum. 

 

Till det vackra torget lockas både kommunens invånare och den som är på 

tillfälligt besök. Att människor trivs och vill vistas i en stad är en viktig 

förutsättning för lokal handel och näringsliv. I den attraktiva staden är det lättare 

att rekrytera personal eftersom människor söker sig hit för att de trivs, inte för att 

de måste ta ett jobb. 

 
På levande torg ges utrymme för tillfälliga och återkommande evenemang, såväl 

större som mindre. Marknader, festivaler, konserter, uppträdanden och 

skridskobanor samlar människor, levandegör torget och bidrar till handeln. Ett 

torg är en yta av möjligheter. För att tillvarata dessa möjligheter på bästa sätt bör 

torgen vara så gott som bilfria, med undantag av nödvändiga varutransporter och 
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biltillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Genom att upplåta 

kommunens torg till kulturföreningar, marknader och lokala näringsidkare så 

kan kommunen inspirera till de myllrande miljöer som vi alla önskar att varje 

torg fick vara.  

Många människor berörs när ett torg förändras och därför är det särskilt viktigt 

med en bred förankring och dialog kring förändringar av torg. Samverkan mellan 

fastighetsägare, kommun, handlare, föreningar, kulturliv och medborgare är 

nödvändig för att få bästa möjliga resultat. Det är viktigt att involvera alla aktörer 

på ett tidigt stadium i processen. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte 

finns en allmän torgstrategi som fungerar för alla kommunens torg. Varje torg 

har sina egna behov och förutsättningar och präglas av människorna som bor i 

området.    

 

Vi i Miljöpartiet de gröna i Lund tycker att torgen i våra stadsdelar behöver en 

sammanhållen strategi för att göra dem till de mötesplatser Lundaborna 

förtjänar. Vi föreslår därför att det görs en inventering av torgen som kan ligga till 

grund för framtagandet av en sådan strategi. I strategin bör det finnas konkreta 

åtgärder som sedan kan ligga till grund för budgetäskanden. Varför inte inrätta 

en skridskobana på Stortorget under vintermånaderna, skapa en konstnärligt 

utformad skulptur utanför konsthallen som barn kan klättra på, ha redskap för 

spontanidrott på Bantorget och utsmycka Knut den Stores torg med 

gatukonstverk? Låt inte heller torgutvecklingen stanna vid de centrala torgen. 

Kanske skulle lådor för stadsodling på det lokala torget kunna bli en 

samlingspunkt? Idéerna är många och för att ta tillvara på den kreativitet och 

kompetens som finns på flera förvaltningar som är involverade när det gäller 

torgen i Lunds kommun föreslår vi att arbetet med att inventera torgen och ta 

fram en strategi görs som ett samarbetsprojekt mellan Tekniska nämnden, 

Byggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

- Att en inventering av Lunds kommuns torg genomförs 

- Att en strategi med konkreta åtgärder för torgförbättring tas fram. 

- Att inventering och framtagande av strategi genomförs som ett 

samarbetsprojekt mellan Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden och 

Kultur- och fritidsnämnden. 
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