SAMMANSTÄLLNING
AV WORKSHOP
Datum

2014-11-04

Workshop angående Centrumutveckling i Vårgårda
tätort 2014-10-28
Sabina Talavaniç inledde mötet på Kyrkans hus med att presentera
Vårgårda. Därefter tog Ingrid Lundberg från Abako Arkitekter över och
redovisade det förslag som tagits fram för Vårgårda centrums utveckling.
Under redovisningen närvarade cirka 50 personer uppdelat mellan
kommunens tjänstemän, politiker och medborgare. Dessa fortsatte efter
redovisningen till Mathias kök & rum för workshop där det också
serverades fika. De åsikter som framkom under workshopen har sorterats in
i kluster då det fanns tydliga mönster i vad som diskuterades. En
sammanställning av inkomna synpunkter följer nedan:
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Bra med Vårgårda
•
Sammanhållen struktur
•

Det mesta finns, affärer, p-platser

•

Stadsparken viktig mötesplats

•

Vårgårdabor är öppna och tillgängliga, lätt att få bekanta

•

De äldre husen på murartorget

•

Samhället är välskött

•

Lite klotter

•

Närhet

•

Gott om parkering

Dåligt med Vårgårda
•
Barriäreffekten är inte löst
•

Vissa affärer saknas

•

Järnvägen skär av samhället

•

Centrumgatan

•

Kommunhuset

•

Kommunhuset

•

Bakom vårdcentralen

•

Stationsområdet

•

Bakom vårdcentralen

•

Undergången

•

Johannedalstomten – öde

•

Koppling Tånga

•

För lite ”mjukt” (grönt) och inbjudande för paus (mötesplatser)

•

Folkets hus

•

Otydligt var man ska cykla

Vägar
•

Sprid genomfarten på Allégatan

•

Riktiga tvärförbindelser saknas. Man går mycket i onödan

•

Bilfri Kungsgatan är inte befogat

•

Mer cykelvägar

•

Nuvarande gång- och cykeltunnel omvandlas till person- biltrafik

•

Gör säkrare vägar för gångare och cyklister i centrum, framför allt
Kungsgatan

•

Saknar mest förbindelse mellan Kungsgatan och Storgatan, mycket
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omvägar
•

Säker korsning Kungsgatan/Parkgatan

•

Connection mellan skidbacken/fritidsområdet och Tånga

•

Gör cykelväg på Drottninggatan

•

Connection till och från Tånga

•

Premiera gång- och cykelvägar

•

Bred gångtunnel under järnväg

•

Bullerproblematik gentemot järnväg. Kan sätta ”käppar i hjulen” för
nybyggnation?

•

Tydligare riktning för Drottninggatan mot bron

•

Gång- och cykelstråk ökar rörelse. Kungsgatan, stadsparken,
drottninggatan

•

Tillfart stora plattform

•

Hur kör man på södra sidan

•

Koppling till Tånga

•

Inte tappa södra sidan, koppla ihop. Fina sidan

•

Bullerproblematik Trafikverkets vägar – framkomlighet

Parkering
•
Dålig parkeringskultur, många står hela dagen (2 timmars P) krävs
kontroll.
•

Parkeringsutredning ”rätt parkering på rätt plats”

•

Endast handikapp-P på Kungsgatan, ta bort ”vanliga” P-platser

•

Minska antalet P-platser

•

Strategi för minskning av P-platser i centrum

•

Parkering kring stationen, kv. Johannedal

•

Ta bort P-platser längs Kungsgatan. Försvårar för våra cyklister

•

Parkering runt stationen. Mycket område är parkering.

•

Ta bort parkering på murartorget

•

P-däck över Torggatan

Förbättringsförslag
•
Folkets hus. Parkering till att börja med. När kan vi börja bygga?
•

Vårgårdabon är beredd att betala för sitt boende

•

Vårdcentralen renoveras nu för 10 miljoner

•

Förtätning av kv. Kajan

•

Pingstkyrkans parkering. Lyft fram byggnaden. Köpa loss?

•

Tydligare att turistinfon är i kommunhuset
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•

Bygg 3 höga hus så Vårgårda syns från E20

•

Prata med barn och ungdomar – hur vill de ha det i centrum?

•

Bygg högre

•

Bra bygga kv. Mjölnaren

•

Människor vill bo med utsikt över pulsen, inte en talldunge

•

All-aktivitetshus (med musikskola bl.a. fritidsgård) skulle kunna
placeras i kv. Mjölnaren

•

Nya tunneln ska vara nästan lika bred som lång sett till fyra spår.
Kvadratisk

•

Centrumhuset. Simbassäng på taket. Uppvärmning solceller

•

Solceller på kommunhuset

•

Konferensavdelning med fik på kommunhusets övre våning. Taket

•

Vårdcentral mot järnväg – buller

•

Om bygge sker etappvis: Etapp 1 = stationsområdet och
kommunhuset

•

Läkarstation, apotek med mera skall vara kvar där det är

•

Försöka att flytta affärerna till område murartorget – ICA

•

Flytta återvinningsstationen på kommunparkeringen till Willys sida
så den blir mer lättillgänglig

•

Snyggare fasad på centrumhuset. Måla motiv på husets plåtfasad.

•

Öppna för insyn mellan järnvägsstation och kommunhuset

•

Kv. Förvaltaren fullt – hur gör man?

