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Sammanställningen är framtagen av tjänstemän på Stadsbyggnad, Örebro kommun. 

Dokumentansvarig på tjänstemannanivå:  
Lovisa Berg, handläggare, landskapsarkitekt, lovisa.berg@orebro.se
Stadsmiljö och översiktlig planering, Stadsbyggnad

Framsida: foto från dialogen på Fisktorget 31 augusti - 2 september. Foto: Susanne Flink.

Kartillustration: Fisktorgets läge i Örebro och 
utbredning schematiskt redovisad. 
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Bakgrund
Fisktorget är ett av Örebros mest centrala 
torg beläget vid Svartåns kant med utsikt över 
slottet. Fisktorget planeras byggas om med en 
permanent gestaltningslösning år 2020.

På uppdrag av PNS utfördes under 2015 och 
2016 först ”Rosa gatan” och sedan ”Gröna 
gatan” på Engelbrektsgatan vid Fisktorget 
med syfte att testa att tillfälligt prioritera om 
ett gaturum från en plats för fordonstrafik till 
en yta med fokus på gående och ökat folkliv. 
Dessa test har utvärderats med enkäter och 
observationer vilka planeras utgöra underlag för 
vilken typ av lösning som kan vara lämplig för 
Fisktorget i framtiden. 

Inför den planerade omgestaltningen av 
platsen är det förutom utvärdering av olika 
trafikavstängningslösningar viktigt att veta vilka 
funktioner det finns behov av på platsen. Att 
förstå hur nuvarande och framtida brukare 
vill använda Fisktorget är av stor vikt vid 
planeringen av ombyggnationen. Av den 
anledningen genomfördes under sommaren 
2017 en dialog med allmänheten.

Syfte
Syftet med dialogen var att allmänheten skulle 
få chansen att uttrycka hur de vill använda 
Fisktorget i framtiden. Tanken är att låta 
invånarna vara del i Örebros utveckling och 
tidigt i processen kunna påverka och uttrycka 
sina behov och tankar kring en plats. Resultatet 
kommer att användas som underlag och 
inspiration till det fortsatta planeringsarbetet 
med Fisktorget. 

Syftet med detta dokument är att redovisa 
en sammanställning av samtliga inkomna 
synpunkter och idéer. 

Metoder för dialog Fisktorget
Dialogen innehåller flera olika delar; en 
webbenkät på orebro.se/fisktorget, sponsrade 
inlägg via sociala medier (Facebook och 
Instagram), som case på Summer collage 
samt dialogdagar på Fisktorget. Dessa 
tillvägagångssätt har valts för nå ut brett och för 
att nå olika målgrupper. 

I kommunikationen ställdes inte ledande frågor, 
utan mer en öppen fråga som lämnar utrymme 
till många tolkningar och svar: ”Hur vill du 
använda Fisktorget?”.

Alla olika dialogformer genomfördes mellan 3 
juli och 30 september 2017. 

Eftersom enkäten valdes utföras anonymt finns 
det inget underlag om bakgrund, kön eller ålder. 
I och med anonymiteten finns även risken att 
samma person har lämnat in synpunkter flera 
gånger. 

Summer college
Fisktorget var med som case under Summer 
college vid Örebro Universitet, då en grupp 
ungdomar arbetade med tankar om platsen med 
hjälp av metoden Design thinking. 

Webbenkät
Ett enkelt formulär enbart med fråga ”Hur vill 
du använda Fisktorget?” fanns på projektets 
hemsida orebro.se/fisktorget. Där fanns även en 
”mallskiss” med möjlighet att skriva ut, rita själv 
och bifoga skissen.

Sociala medier
Sponsrade inlägg gick ut på Facebook under två 
tillfällen. Det första uppmanade till inlämning av 
synpunkter och det andra att besöka Fisktorget 
under dialogdagarna. 

Dialogdagar på Fisktorget
I samarbete med City Örebro fanns 
Stadsbyggnadskontoret på plats på Fisktorget 
från torsdag den 31 augusti till lördag den 2 
september. Där fanns möjlighet att prata med 
tjänstemän, rita egna skisser eller skriva ner 
tankar och idéer. I den temporära träpaviljongen 
fanns även historiska bilder av platsen uppsatta.

Paviljongen var bemannad med tjänstemän från 
Stadsbyggnad och City Örebro under följande 
tider; torsdagen kl. 11-21, fredagen kl. 11-17 
samt lördagen kl. 11-16.

Inledning
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Den tomma ”Rita-själv-skissen” samt informationsaffisch som 
användes i samband med dialogen 3 juli - 30 september. 

orebro.se/fisktorget

Hur vill du använda 
Fisktorget?

Fisktorget ska byggas om, tidigast under 2019, 
men vi vill redan nu veta hur du tycker att torget 
ska användas.

På orebro.se/fisktorget kan du läsa mer och 
skriva ut en skissbild som du kan rita eller skriva 
dina förslag på. Du kan även lämna synpunkter 
via webbformuläret. 

Lämna dina idéer till oss senast 
30 september!

LÄMNA DINA 
IDÉER SENAST 
30 SEPTEMBER

Hur vill du använda Fisktorget?
Rita eller skriv dina idéer och skicka till oss senast 30 september!

orebro.se/fisktorget Scanna eller fota bilden och skicka den via formuläret på orebro.se/fisktorget
eller posta den till adressen: Stadsbyggnad Örebro, Box 33400, 701 35 Örebro
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Prototyp ‐ Vinter/Jul
Marknader

Träd med 
ljusslingor

Julfirande med 
julgran

Nytt staket

Bänkar

Utfall av dialogens olika delar
Idéerna från Summer college är summerade 
nedan. Även synpunkter från webbenkäten, 
sociala medier och dialogdagarna på 
Fisktorget är summerade och finns i sin helhet 
sammanställda som bilaga.

Summer college
Ungdomarnas slutredovisning bestod av en 
muntlig presentation och en PowerPoint den 
30 juni 2017. Idéerna var genomarbetade och 
nedan följer en kort sammanfattning av vad de 
presenterade:

• Platsen fungerar idag som en förbipassage 
men har potential att bli en mötesplats 
med sitt centrala läge. Idag är intrycket att 
platsen är trång och oordnad. 

• Torget ska vara för alla åldrar

• Namnet Fisktorget är för många okänt, 
gammalmodigt, opassande och trist. Med ett 
nytt namn och nytt utseende får platsen en 
pånyttfödelse. Förslag är att namnge platsen 
Slottstorget eller Engelbrektstorget. 

• Funktioner som behövs är bl.a. blommor, 
bättre belysning med ljusslingor spända 
över platsen, nytt staket mot ån, fontän 
vid den lilla ”ön” i Svartån, sittplatser, 
cykelparkering, soptunnor och askkoppar.

• Under vintern kan platsen inrymma 
marknader, ljusslingor i träden, julgran och 
bänkar. 

• Vid event kan Foodtrucks ställa upp på 
platsen. 

• I kontrast till all grå markbeläggning i 
staden kan Fisktorget bli en färgsprakande 
plats genom markkonst. 

• Prioritering av gående och mindre yta för 
bilar. 

Skiss från Summer college - vinter och jul.

Resultat
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Skiss från Summer college - event och Foodtrucks.

Skiss från Summer college - markkonst
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Webbenkät 
Med hjälp av webbformuläret på orebro.se/
fisktorget inkom 70 st synpunkter/skisser.

Sociala medier
De två sponsrade inläggen på Facebook 
nådde sammanlagt ca 46 000 personer. Vissa 
diskussioner och reaktioner på inlägget blev 
osakliga men de för Fisktorget relevanta 
kommentarer har förts till sammanställningen. 
Se bilaga för detaljerade uppgifter om räckvidd 
för inläggen. 

Dialogdagar på Fisktorget
Torsdagskvällen var det regniga vädret till 
trots relativt välbesökt med anledning av det 
pågående Live at Heart. Många rörde sig över 
eller parkerade sin cykel på Fisktorget men det 
var få som ville stanna och prata om Fisktorgets 
utveckling. Både fredagen och lördagen var 
däremot lyckade dagar med många besökare i 
alla åldrar. 

Dagarna på platsen resulterade i ett flertal 
samtal/diskussioner och även ca 60 st skisser 
och lappar med synpunkter.

Synpunkternas innehåll
Samtliga inkomna synpunkter har sammanställts 
i en tabell där synpunkterna har kategoriserats 
efter sitt innehåll. Samma synpunkt kan 
innehålla flera olika kategorier varför de också 
får ”poäng” i flera olika kategorier. Flest poäng

 innebär vanligast förekommande synpunkt. Se 
bilaga för hela sammanställningen. 

Nedan följer ett antal konstateranden från 
sammanställningen:

• Fisktorgets funktion som mötesplats 
utrustad med bl.a. sittplatser är det som har 
efterfrågats mest.

• En stor andel vill att torget ska bli mer 
grönt och innehålla fler växter och träd.

• Behovet av en lekfunktion och att ha med 
barnperspektiv i omgestaltningen har 
påtalats hos ett flertal.

• Förbättrad vattenkontakt vid Svartån 
och/eller vatten i form av fontän var ett 
önskemål hos många. 

• Uteserveringarna anses av många viktiga för 
platsen.

• Gällande möjligheten att köra eller parkera 
bilar var 27 personer uttalat för fortsatt 
bilprioritering. Dubbelt så många personer 
var positiva till minskad biltrafik eller en 
bilfri lösning på platsen till förmån för ökad 
yta för vistelse.

• Det var inte särskilt många som lämnade 
in synpunkter angående det befintliga 
konstverket Väv av ögonblick, dock tyckte 
8 personer att konstverket skulle tas bort 
medan 4 st tyckte att det ska behållas. 

Diagram visar antalet synpunkter inom olika kategorier av funktioner.

0 10 20 30 40 50 60 70

Mötesplats, sittplatser

Mer grönt

Vattenkontakt/ fontän

Lekfunktion, barnperspektiv

Bättre belysning

Torghandel

Scen

Mer kultur

Ladd-stationer, wifi

Uteservering

Glasskiosk/ café

Tillgänglighet

Färg

Cykel

Övriga funktioner

Antal svar

Funktion/innehåll
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Foton från dialogen på plats 31 augusti - 
2 september. Foto: Lovisa Berg

Andra förekommande åsikter har exempelvis 
varit: 

• Att knyta an till Fisktorgets namn genom att 
på något sätt integrera fiskar i gestaltningen.

• Tillskapa god tillgänglighet för alla.

• Bättre belysning och trygghet under mörka 
timmar. 

• Behov av bättre och/eller fler 
cykelparkeringar.

• Behov av laddstationer och wifi-zoner.

• Fisktorget som Örebros färgsprakande torg.

• Mer kultur av olika former.

• Övriga önskade funktioner är bl.a. 
torghandel, glasskiosk, scen, Ronnie 
Petterson staty, bangolf, stadsbad, 
minnesmärke över Örebro sjöstad, 
väderskydd, stadsodling, vimpelspel, food 
trucks, infoskärm, utomhusbio, dansgolv, 
aktivitetskurer, fotoram, skybar m.m.

Bemötande
Synpunkterna utgör ett fantastiskt 
inspirationsunderlag för det fortsatta arbetet 
med utformningen och genomförandet av 
ombyggnationen av Fisktorget. Specifika idéer 
eller lösningar kommer inte att genomföras i sin 
helhet. Dock påvisar synpunkterna aspekter och 
behov som är viktiga att beakta i den fortsatta 
processen. 

Arbetet med Fisktorgets ombyggnation går nu 
in i en planeringsfas. En påbörjad ombyggnation 
förväntas under 2020.
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Foton från dialogen på plats 31 augusti - 
2 september.  Foto: Susanne Flink
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Exempelskisser
Totalt inkom 60 stycken skisser, både från 
dialogdagarna eller från bifogade filer från 
webbformuläret. Samtliga är översatta till text 
i den bilagda sammanställningen och följande 
sidor visar exempel på inkomna skisser.
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Bilagor
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Sammanställning
Örebro kommun

Advant Produktionsbyrå AB
Tage Erlandergatan 4, 652 20 Karlstad
054-22 00 50   info@advant.se

Utgångsvärde för kampanj:
Ålder: 16+

Kön: Kvinnor och män

Geografi: Örebro kommun

Budget: 2107  kr

Kostnad: 2107 kr

Datum/år: 3-9 juli 2017 

Räckvidd: 26083 personer

---------

805 Personer
12 Delningar
66 Kommentarer

309 Reaktioner
202 Klick på länk
2884 Klick (alla)

Målgruppsanalys och  placering:

Resultat:
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Sammanställning
Örebro kommun

Advant Produktionsbyrå AB
Tage Erlandergatan 4, 652 20 Karlstad
054-22 00 50   info@advant.se

Utgångsvärde för kampanj:
Ålder: 16+

Kön: Kvinnor och män

Geografi: Örebro kommun

Budget: 2107 kr

Kostnad: 2107 kr

Datum/år: 12-17 maj 2017 

Räckvidd: 19 982 personer

---------

844 Personer
18 Delningar
13 Kommentarer

641 Reaktioner
140 Klick på länk
1241 Klick (alla)

Målgruppsanalys och  placering:

Resultat:

26 -31 aug ust i  2017
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Nr Bifogat Webbformulär på orebro.se/fisktorget, inkomna synpunkter. 
Formulärfråga: Hur vill du använda Fisktorget?

Ej relevant
för

Fisktorget

Mötes
plats,
sittplat

ser

Bilfritt/m
inska

biltrafik

Bilprio Mer 
grönt

Vatten-
kontakt
/ fontän

Lek-
funktion

barn-
perspektiv

Bättre
belysning

Torg-
handel

Scen Mer 
kultur

Behålla
konst-
verket

Ta bort 
konst-
verket

Ladd-
stationer,

wifi

Ute-
servering

Glass-
kiosk/
café

Tillgäng-
lighet

Färg Cykel Övriga 
funk-
tioner

Förslag
funktioner

1 Stäng av helt för biltrafik, även vintertid. Annars blir det bara en massa tjafs på sommaren. Bind ihop slottet 
med Stortorget med en grön oas. Bort med den fula konsten som är där och släng dit popcornen! Gör hela 
ytan till torgyta!

1 1 1 1

2 Är det ett torg det syns bara en gata!  Ett torg i såfall ta bort trottarerna på båda sidor och öppna för 
uteserveringar.Med vänlig hälsning 

1 1 1

3 En mötes- och aktivitetsplats ihopbyggd med Slottsparken. Gärna med inspiration från Kungsträdgården i 
Stockholm. Miljön runt slottet är Örebros största tillgång och bör tas till vara fullt ut. Synd att använda till 
biltrafik eller cykelparkering.

1 1 1

4

Förslag 1. För att samspela så ta ner träden och planera buskar närmare bilgatan. Då blir det lite avskiljt 
mot svartån och store yta för turister och invånade att njuta av utsikten. Träden är vackra sommartid men 
är mest I vägen för bade gående och bilar. Rent av farliga ibland. Förslag 2. Ta bort bilvägen, gör området 
till ett stort torg med året runt konst och möjligheter för torghandel och större uteserveringar. På somrarna 
är tyvärr uteserveringarna skuggade och stortorget locker folk bort från dessa platser.

1 1 1 1 1 1

5 När gatan var avstängd insåg man att det är en av stans vackraste platser för att äta en matbit. Så spärra av 
gatan och satsa på uteserveringar. Ligger ju många restauranger längs gatan som kan nyttja platsen bättre. 
Idag är det inte super vackert med biltrafiken som går förbi

1 1 1

6 Bevara torget som det är , ni behöver lägga pengar på viktigare saker än massa torg för flera miljoner!
1

7 Kunna sitta och ta det lugnt med vänner . Grönska runt omkring, skönt utan all trafik  och avgaser  och på 
kvällen att det ska va belyst bra så man slipper va rädd och gå där .

1 1 1 1

8
Torget och delar av Engelbrektsgatan önskas vara stängt under sommarhalvåret. Vattenlek för barnen, 
skulpturer av fiskar, gärna så stora att de kan användas av barn att sitta på, bänkar, sjögräs och övriga 
vattenväxter.Allt för att anknyta till Fisktorgets namn och att det är nära Svartån. Sittmöbler och 
planteringskärl kan vara ihop samt solsoffor och modulära möbelsystem se ex cdn.nola.se. Möbler och 
planteringskärl måste vara enkla att flytta bort inför vinter samt utsättning på våren. Torgets mötesplats (om 
man inte vill sitta på uteserveringarna) skall gynna barns lek med vatten.

1 1 1 1 1 1 1 Fiskskulptur

9
Det bör vara öppet för biltrafik året runt. Tänk på alla leverantörer av gods till stan. Omvägar runt stan pga 
gator som är stängda ger bara mer avgaser i stan. Ni dödar möjligheten för folk och turister att komma in i 
stan när ni hela tiden tar bort parkeringar och gräver upp många gator så framkomligheten är kass!

1

10
Det kan ju inte va meningen att all biltrafik ska stängas av? Tycker det fungerar bra som det är redan nu att 
hålla på o skapa ett bilfritt samhälle är ju bara bakåtsträvande!  Nu får nu ge er med ert jävla avstängande

1

11
Fisktorget, om det ska kallas torg , är förmodligen ett av Europas minsta torg. Det bör vara tillgängligt för 
alla vare sig man kommer med bil, cykel, rullstol eller promenerar. Det där med gröna o rosa "torg eller 
gata" var ju rena skämtet. På ett fisktorg ska det säljas färsk nyfångad fisk o möjligen tillbehör. Det måste 
finnas gratis parkering för slla typer av fordon precis i anslutning till handelsplatsen.

1 1 1

12 Bygg lite parkeringar där, det behövs fler platser att parkera centralt. Då många parkeringsplatser i centrala 
delarna av staden har försvunnit behövs det nya, behovet är stort!

1

13 Bryr mig inte, ni har förstört innerstan så jag åker inte dit även om det är en del butiker där jag skulle tänka 
mig att besöka. Beställer på nätet i stället eller åker till Marieberg.

1

14
Här finns möjlighet att bygga en central lekplats (ungefär där statyn står idag) med träd och buskar som 
skiljer av främst mot biltrafiken, bilgatan bör finnas kvar men upphöjd och t.ex. gjord av 
marksten/kullersten för hastighet anpassad för gångare .  Skilj bilgatan mot restaurangerna med träd så 
gatan blir en allé, ta bort parkering på i alla fall ena sidan för att öka möjlighet för större uteserveringar och 
gör andra sidan till parkering t.ex. max 2h för ökad cirkulation av fordon.  Då torget är så pass litet bör det 
inte anpassas för andra event än resyuarangernas behov idag, möjligtvis att uteserveringarna höjs  genom att 
göra torget i två nivåer. se t.ex. stora Örebros uteservering stortorget

1 1 1 1 1

15 Våra ungdomar som är för unga för krogen och för gammal för fritidsgårdarna behöver en mötesplats 
kanske ett cafe kanske lite musik på sommar kvällar. Vuxna närvarande. Det är så lätt att hamna snett idag. 
Ge unga en mötesplats vi andra har så många. Med vänlig hälsning anita

1 1 Mötesplats 
för 

ungdomar
16 STÄNG INTE AV DEN FÖR BILTRAFIK IDIOTER 1
17 Håll gatan öppen för biltrafik 06:00 till 19:00 vardagar och fram till 17:00 helger. Gör korttidsparkering (30 

min) på torget. Tjipp
1

18 Det är bra som det är.  Uteserveringarna fyller sin plats, men det måste finnas plats för bilarna så att de kan 
passera.  Därför ska det inte vara bilfritt, inte ens på sommaren. Med vänlig hälsning 

1 1

19
Jag anser att Örebro kommun borde lägga pengar på att snygga upp outnyttjade ytor så som området runt 
järnvägen t.ex. Vid Gustavsvik. Det känns viktigt att mötas av en vacker stad, en bra reklam för staden. 
Dessutom borde området runt fd Coop i Lillån utnyttjas, även det för att välkomna inresande till Örebro. 
Det behövs affär, träningshall osv på norr samt att det går att bygga bostäder där. Vill man ha en levande 
stad måste bilar kunna ta sig fram samt parkera. Människor väljer, ibland tvingas, ta bilen och måste få göra 
det. Det är inte miljövänligt med bilköer, tomgångskörning och folk som kör runt runt i jakt på en P-plats. 
Kommunen måste öka tillgängligheten för bilister i stan!!!!!!!!!!

1 1

20
Jag kommer knappast vara den enda som undrar varför ni bygger om mer när befintliga ombyggnader varit 
så otroligt dåligt bemötta? Att bestämma vad man skulle göra av den där på alla sätt misslyckade fontänen 
vore en prioritering om man ska lägga mer pengar på ombyggnader. Sedan finns så mycket mer pressande 
ombyggnader när det gäller "grönt" -- bättre cykelbanor ex och bättre samkörda bussar. Inre stadskärnan 
fortsätter att bli ombyggd medan de yttre områdena fortsätter vara dåligt tillgängliga och nedkörda. Så 
mycket mer behöver redovisas, på ett lätt tillgängligt sätt för gemene man, kring hur dessa beslut tas och 
kostnader innan man ber människor att rita drömskisser. Mvh, 

1

21
Sluta lägg våra skattepengar på krusidyll!!! Se till att basverksamheterna som skola och äldreomsorg fungerar 
först. Sluta utestängs bilburna från centrala Örebro, långt ifrån alla har möjlighet att gå, cykla eller åka 
kommunalt... Att tränga ut bilarna för att försöka tvinga människor till andra transportmedel utestänger 
många och gör centrala Örebro otillgängligt till förmån för köpcentrum utanför stan...

1 1

22 Parkering inget annat användning område 1
23 Bifogad 

bild 
Jag tycker ni ska byta ut "konstverket" de ljusgröna plastbitarna och ställa dit Ronnie Petterson statyn som 
lär stå undanskymd i Almby nånstans.

1 1 1 Ronnie 
Petterson 

staty
24

Har vi inte slösat bort tillräckligt med skattepengar redan på alla meningslösa ombyggnader av befintlig 
infrastruktur. Varje ombyggnad betyder att det tidigare utförandets investering är helt bortkastad!

1

25 Mina barn önskar ett stort utomhusakvarium med information om olika fiskar eller en damm med koifisk.
1 1 1 Utomhus-

akvarium
26 Jag tycker att man ska göra något för barn i olika åldrar. Jag har inte kunskapen att skissa på något 

utförande men antar att det finns ideer att hämta från andra håll. Jag kan inte komma på något ställe i 
centrala Örebro där barns behov av lek och upptäckarglädje tillfredsställs.

1

27 Bildspel, 
se bilaga

Våra ungdomar på Linje 14 Summer College arbetade fram förslag på hur Fisketorget kan utvecklas. Bjud in 
dem och låt dem presentera för politiker och allmänhet! 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Food truck, 
ljusslingor, 
markkonst, 
namnbyte

28 E-post Varför inte bangolf mindre modell 1 Bangolf
29 Stäng gärna av för bilar året om. Möjliggör gärna för kaféer, barer och hängplatser intill vattnet 1 1 1 1
30 Varför inte något roligt/en oas för barn till shoppande föräldrar. Där också  en glass o en kopp kaffe kan 

serveras . Trött på pubar o pastellfärgade gator
1 1

31 En jättestor sommarblomsplantering eller en väldans väl genomtänkt perenn äng med promenad och 
cykeltillgänglighet tack. Det är sååå skönt att gå i stan utan alla bilar som kör aggresivt. Hela året runt också 
såklart!

1 1 1

32 Det stäng av motsvarande hela rosa gatan varje sommar, höjde trivseln i hela området avsevärt.    Viktigt 
med rullstolsanpassat underlag för allas framkom och rörlighet.   Gärna lite offentlig konst

1 1 1

33 Tycker ni ska börja med Järntorget i stället det är ju så fult idag förstört sen ligger det mittemot vårt vackra 
slott i centrum. gör om gör rätt låt det bli en grön oas tänk på alla turister vad tänker de när de ser detta

1 1

34 Dika ut Svartån och gör en city beach. Borde vara unikt i Sverige med en stad som erbjuder plask och lek i 
city miljö.

1 1 1 City beach
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Nr Bifogat Webbformulär på orebro.se/fisktorget, inkomna synpunkter. 
Formulärfråga: Hur vill du använda Fisktorget?

Ej relevant
för

Fisktorget

Mötes
plats,
sittplat

ser

Bilfritt/m
inska

biltrafik

Bilprio Mer 
grönt

Vatten-
kontakt
/ fontän

Lek-
funktion

barn-
perspektiv

Bättre
belysning

Torg-
handel

Scen Mer 
kultur

Behålla
konst-
verket

Ta bort 
konst-
verket

Ladd-
stationer,

wifi

Ute-
servering

Glass-
kiosk/
café

Tillgäng-
lighet

Färg Cykel Övriga 
funk-
tioner

Förslag
funktioner

1 Stäng av helt för biltrafik, även vintertid. Annars blir det bara en massa tjafs på sommaren. Bind ihop slottet 
med Stortorget med en grön oas. Bort med den fula konsten som är där och släng dit popcornen! Gör hela 
ytan till torgyta!

1 1 1 1

2 Är det ett torg det syns bara en gata!  Ett torg i såfall ta bort trottarerna på båda sidor och öppna för 
uteserveringar.Med vänlig hälsning 

1 1 1

3 En mötes- och aktivitetsplats ihopbyggd med Slottsparken. Gärna med inspiration från Kungsträdgården i 
Stockholm. Miljön runt slottet är Örebros största tillgång och bör tas till vara fullt ut. Synd att använda till 
biltrafik eller cykelparkering.

1 1 1

4

Förslag 1. För att samspela så ta ner träden och planera buskar närmare bilgatan. Då blir det lite avskiljt 
mot svartån och store yta för turister och invånade att njuta av utsikten. Träden är vackra sommartid men 
är mest I vägen för bade gående och bilar. Rent av farliga ibland. Förslag 2. Ta bort bilvägen, gör området 
till ett stort torg med året runt konst och möjligheter för torghandel och större uteserveringar. På somrarna 
är tyvärr uteserveringarna skuggade och stortorget locker folk bort från dessa platser.

1 1 1 1 1 1

5 När gatan var avstängd insåg man att det är en av stans vackraste platser för att äta en matbit. Så spärra av 
gatan och satsa på uteserveringar. Ligger ju många restauranger längs gatan som kan nyttja platsen bättre. 
Idag är det inte super vackert med biltrafiken som går förbi

1 1 1

6 Bevara torget som det är , ni behöver lägga pengar på viktigare saker än massa torg för flera miljoner!
1

7 Kunna sitta och ta det lugnt med vänner . Grönska runt omkring, skönt utan all trafik  och avgaser  och på 
kvällen att det ska va belyst bra så man slipper va rädd och gå där .

1 1 1 1

8
Torget och delar av Engelbrektsgatan önskas vara stängt under sommarhalvåret. Vattenlek för barnen, 
skulpturer av fiskar, gärna så stora att de kan användas av barn att sitta på, bänkar, sjögräs och övriga 
vattenväxter.Allt för att anknyta till Fisktorgets namn och att det är nära Svartån. Sittmöbler och 
planteringskärl kan vara ihop samt solsoffor och modulära möbelsystem se ex cdn.nola.se. Möbler och 
planteringskärl måste vara enkla att flytta bort inför vinter samt utsättning på våren. Torgets mötesplats (om 
man inte vill sitta på uteserveringarna) skall gynna barns lek med vatten.

1 1 1 1 1 1 1 Fiskskulptur

9
Det bör vara öppet för biltrafik året runt. Tänk på alla leverantörer av gods till stan. Omvägar runt stan pga 
gator som är stängda ger bara mer avgaser i stan. Ni dödar möjligheten för folk och turister att komma in i 
stan när ni hela tiden tar bort parkeringar och gräver upp många gator så framkomligheten är kass!

1

10
Det kan ju inte va meningen att all biltrafik ska stängas av? Tycker det fungerar bra som det är redan nu att 
hålla på o skapa ett bilfritt samhälle är ju bara bakåtsträvande!  Nu får nu ge er med ert jävla avstängande

1

11
Fisktorget, om det ska kallas torg , är förmodligen ett av Europas minsta torg. Det bör vara tillgängligt för 
alla vare sig man kommer med bil, cykel, rullstol eller promenerar. Det där med gröna o rosa "torg eller 
gata" var ju rena skämtet. På ett fisktorg ska det säljas färsk nyfångad fisk o möjligen tillbehör. Det måste 
finnas gratis parkering för slla typer av fordon precis i anslutning till handelsplatsen.

1 1 1

12 Bygg lite parkeringar där, det behövs fler platser att parkera centralt. Då många parkeringsplatser i centrala 
delarna av staden har försvunnit behövs det nya, behovet är stort!

1

13 Bryr mig inte, ni har förstört innerstan så jag åker inte dit även om det är en del butiker där jag skulle tänka 
mig att besöka. Beställer på nätet i stället eller åker till Marieberg.

1

14
Här finns möjlighet att bygga en central lekplats (ungefär där statyn står idag) med träd och buskar som 
skiljer av främst mot biltrafiken, bilgatan bör finnas kvar men upphöjd och t.ex. gjord av 
marksten/kullersten för hastighet anpassad för gångare .  Skilj bilgatan mot restaurangerna med träd så 
gatan blir en allé, ta bort parkering på i alla fall ena sidan för att öka möjlighet för större uteserveringar och 
gör andra sidan till parkering t.ex. max 2h för ökad cirkulation av fordon.  Då torget är så pass litet bör det 
inte anpassas för andra event än resyuarangernas behov idag, möjligtvis att uteserveringarna höjs  genom att 
göra torget i två nivåer. se t.ex. stora Örebros uteservering stortorget

1 1 1 1 1

15 Våra ungdomar som är för unga för krogen och för gammal för fritidsgårdarna behöver en mötesplats 
kanske ett cafe kanske lite musik på sommar kvällar. Vuxna närvarande. Det är så lätt att hamna snett idag. 
Ge unga en mötesplats vi andra har så många. Med vänlig hälsning anita

1 1 Mötesplats 
för 

ungdomar
16 STÄNG INTE AV DEN FÖR BILTRAFIK IDIOTER 1
17 Håll gatan öppen för biltrafik 06:00 till 19:00 vardagar och fram till 17:00 helger. Gör korttidsparkering (30 

min) på torget. Tjipp
1

18 Det är bra som det är.  Uteserveringarna fyller sin plats, men det måste finnas plats för bilarna så att de kan 
passera.  Därför ska det inte vara bilfritt, inte ens på sommaren. Med vänlig hälsning 

1 1

19
Jag anser att Örebro kommun borde lägga pengar på att snygga upp outnyttjade ytor så som området runt 
järnvägen t.ex. Vid Gustavsvik. Det känns viktigt att mötas av en vacker stad, en bra reklam för staden. 
Dessutom borde området runt fd Coop i Lillån utnyttjas, även det för att välkomna inresande till Örebro. 
Det behövs affär, träningshall osv på norr samt att det går att bygga bostäder där. Vill man ha en levande 
stad måste bilar kunna ta sig fram samt parkera. Människor väljer, ibland tvingas, ta bilen och måste få göra 
det. Det är inte miljövänligt med bilköer, tomgångskörning och folk som kör runt runt i jakt på en P-plats. 
Kommunen måste öka tillgängligheten för bilister i stan!!!!!!!!!!

1 1

20
Jag kommer knappast vara den enda som undrar varför ni bygger om mer när befintliga ombyggnader varit 
så otroligt dåligt bemötta? Att bestämma vad man skulle göra av den där på alla sätt misslyckade fontänen 
vore en prioritering om man ska lägga mer pengar på ombyggnader. Sedan finns så mycket mer pressande 
ombyggnader när det gäller "grönt" -- bättre cykelbanor ex och bättre samkörda bussar. Inre stadskärnan 
fortsätter att bli ombyggd medan de yttre områdena fortsätter vara dåligt tillgängliga och nedkörda. Så 
mycket mer behöver redovisas, på ett lätt tillgängligt sätt för gemene man, kring hur dessa beslut tas och 
kostnader innan man ber människor att rita drömskisser. Mvh, 

1

21
Sluta lägg våra skattepengar på krusidyll!!! Se till att basverksamheterna som skola och äldreomsorg fungerar 
först. Sluta utestängs bilburna från centrala Örebro, långt ifrån alla har möjlighet att gå, cykla eller åka 
kommunalt... Att tränga ut bilarna för att försöka tvinga människor till andra transportmedel utestänger 
många och gör centrala Örebro otillgängligt till förmån för köpcentrum utanför stan...

1 1

22 Parkering inget annat användning område 1
23 Bifogad 

bild 
Jag tycker ni ska byta ut "konstverket" de ljusgröna plastbitarna och ställa dit Ronnie Petterson statyn som 
lär stå undanskymd i Almby nånstans.

1 1 1 Ronnie 
Petterson 

staty
24

Har vi inte slösat bort tillräckligt med skattepengar redan på alla meningslösa ombyggnader av befintlig 
infrastruktur. Varje ombyggnad betyder att det tidigare utförandets investering är helt bortkastad!

1

25 Mina barn önskar ett stort utomhusakvarium med information om olika fiskar eller en damm med koifisk.
1 1 1 Utomhus-

akvarium
26 Jag tycker att man ska göra något för barn i olika åldrar. Jag har inte kunskapen att skissa på något 

utförande men antar att det finns ideer att hämta från andra håll. Jag kan inte komma på något ställe i 
centrala Örebro där barns behov av lek och upptäckarglädje tillfredsställs.

1

27 Bildspel, 
se bilaga

Våra ungdomar på Linje 14 Summer College arbetade fram förslag på hur Fisketorget kan utvecklas. Bjud in 
dem och låt dem presentera för politiker och allmänhet! 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Food truck, 
ljusslingor, 
markkonst, 
namnbyte

28 E-post Varför inte bangolf mindre modell 1 Bangolf
29 Stäng gärna av för bilar året om. Möjliggör gärna för kaféer, barer och hängplatser intill vattnet 1 1 1 1
30 Varför inte något roligt/en oas för barn till shoppande föräldrar. Där också  en glass o en kopp kaffe kan 

serveras . Trött på pubar o pastellfärgade gator
1 1

31 En jättestor sommarblomsplantering eller en väldans väl genomtänkt perenn äng med promenad och 
cykeltillgänglighet tack. Det är sååå skönt att gå i stan utan alla bilar som kör aggresivt. Hela året runt också 
såklart!

1 1 1

32 Det stäng av motsvarande hela rosa gatan varje sommar, höjde trivseln i hela området avsevärt.    Viktigt 
med rullstolsanpassat underlag för allas framkom och rörlighet.   Gärna lite offentlig konst

1 1 1

33 Tycker ni ska börja med Järntorget i stället det är ju så fult idag förstört sen ligger det mittemot vårt vackra 
slott i centrum. gör om gör rätt låt det bli en grön oas tänk på alla turister vad tänker de när de ser detta

1 1

34 Dika ut Svartån och gör en city beach. Borde vara unikt i Sverige med en stad som erbjuder plask och lek i 
city miljö.

1 1 1 City beach
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53 Stäng av Fisktorget för biltrafik. Bygg en enfilig "bilväg" i kullersten närmast vattnet. En lastbilsbredd bara 
så att godstransporter, taxi, utryckningsfordon osv får smyga förbi där en åt gången. Innanför bilvägen tex 
en rad av träd, buskar etc för att markera slut på torget. På så sätt utnyttjar man så stor del som möjligt av 
torget utan inblandning av trafik. Ändå får man kvar den nödvändiga trafiken.

1 1

54 Jag vill kunna köra bil över Fisktorget till och från parkeringshus på Kompassen. Även sommartid. 1

55 Glasskiosk/cafe ( Minns Glasskalle på 50-talet. )Kioskens form skall matcha slottet. Runda bord med 
färgglada solparasoller. ( Gärna regnbågsfärgade) Kaféstolar ( typ Grythyttan.) Färgglada vimpelspel mm.  
Skissa lugnt ! Sommarens turistmagnet ! YES !

1 1 1 1 1 Vimpelspel

56 Bil frit 1
57 Bil frit på sommaren 1
58 flera negrer 1
59 PDF Översänder mitt förslag i bifogad fil. Vänliga hälsningar, 1 1 1

Text i PDF: Engelbrektsgatan används till mycket stor del av yrkestrafiken och när gatan varit avstängd 
under Open Art så får dessa (och turister) köra omvägar och trassla sig fram med icke önskvärd miljöeffekt. 
Gatan behöver vara lättåtkomlig även för hotellgäster med bil och privata fordon som används av de som 
shoppar och söker upp evenemang och restauranger i City. Sist, men inte minst, är det många boende i de 
två stora fastigheter som ligger i början och slutet av kvarteret och som också måste ha möjlighet att lasta i 
och ur sina fordon (matvaror kan bäras, men inte möbler och vitvaror t ex) och även utryckningsfordon 
måste kunna komma fram på ett snabbt sätt. Har planerarna gjort någon trafikräkning inom området?

Mitt förslag är därför att man bara gör lite mer park av den befintliga triangeln längst upp mot 
Köpmangatan. Samlingsplatser bör vara krogarna och uteserveringarna även i fortsättningen. Hela innerstan 
har torg och parker som kan utvecklas och användas av allmänheten mycket mer än för närvarande.
Mvh, 

60 Genomfartsled för bilar iom att kommunen vill proppa igen övriga genomfartsleder, staden växer ja och 
med detta behövs nuvarande bilvägar/genomfartsleder(storleksmässigt) för att kunna behålla en levande 
citykärna. Detta för att få in befolkningen som bor på lansbygden att kunna röra sig fritt i city, och skapa 
förutsättningar för en levande citykärna. Folk i Örebro kan/vet inte hur man cyklar och bör därför inte 
premeras med fler cykelparkeringar....

1

61 Förbind Fisktorget med Slottet och miljön kring den delen av Svartån
Växter: Byt ut lindarna mot Körsbärsträd som blommar på våren. Helst samma sorts träd även på andra 
sidan om Kvarnbron för att binda ihop Fisktorget med Slottet. Ställ ut stora urnor med blomster mellan 
träden som fortsätter blomningen när körsbärsträden blommat över.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kreativ 
belysning

Trafik: Gårdsgata: Gör sommartid Engelbrektsgatan mellan Köpmangatan och Kungsgatan till en 
Gårdsgata, så att de gående får det mesta utrymmet men att även nödvändiga transporter kommer fram. 
Placera ut farthinder: se under rubriken utsmyckning. Inga P-platser sommartid. Cykelparkering vid 
Kungsgatan och översta delen av Engelbrektsgatan.

Food trucks

Belysning: Belys trädet på Fisktorget och alla andra träd underifrån. Att sätta belysningen på träd 
underifrån skapar en känsla av ”tak” över platsen och ramar på så sätt in den kvällstid.
Skapa mild och kreativ parkbelysning på Kvarnbronsparken. Där sitter folk dagtid i ”stilla meditation”, men 
den skulle kunna vara ett attraktivt ställe även under kvällstid. Samt belys bron underifrån på den östra 
sidan, vilket kan inrama Kvarnbroparken kvällstid samt skap en känsla av att Fisktorget har en fortsättning 
mot Slottet.
Fortsätt med mild kreativ parkbelysning även längs vattnet på slottssidan mellan Kvarnbron och Strömpis, 
så folk kan strosa där utan att vara rädda för ”vad som kan hända i mörker”.
Belys även träden längs Strömpis västra sida så hela den här delen av ån ramas in.
Kvarnbroparken: Med kretativ belysning kan Kvarnbron bli ett naturligt gång- och strosa-stråk mellan 
Fisktorget och de restauranger/evenemang som i framtiden förhoppningsvis kommer att erbjudas vid 
Slottet.
Skapa tävling för konstmusiker att göra mjuk musikkuliss i parken kvällstid när ljusen är tända. Kan 
förslagsvis vara ny musik/tävling varje sommar.
Sittplatser: Placera parkbänkar längs ån under körsbärsträden vända mot slottet. Fler sittplatser; se under 
rubrikerna Utsmyckning och För alla.
Utsmyckning/Farthinder: Placera stora stabila, roliga/vackra konstverk sommartid längs gatan, växelvis 
på vardera sidan om gatan. Sådana som man kan sitta på/luta sig mot och som gör att gatan verkligen blir 
ett promenadstråk, en Gårdsgata alternativt bilfri sommargata. Kan förslagsvis vara ordinarie konstverk 
varannan sommar och uppdrag för OpenArt varannan sommar.
Restauranger: Låt befintliga uteserveringar finnas kvar. Vi Örebroare älskar våra uteserveringar. Vi hoppas 
också att det ska komma nya uteserveringar vid Slottet och Strömpis. Vid Strömpis fanns tidigare Örebros 
mysigaste uteservering. Den hade ALLT: Den var inte för stor och den låg vid kulturbyggnad, vid vatten 
och under träd samt hade KVÄLLSSOL.

35 Städer som lyckas bra med att göra en å, eller annat vatten till en naturlig del av staden har till skillnad från 
Örebro betydligt lägre kajer. Jag föreslår att radikalt förändra platsen genom att skapa ganska vida avsatser 
ner mot ån. På dessa skulle människor vistas i väldigt hög utsträckning. Från serveringarna skulle vattnet 
vara synligt och Fisktorget skulle definitivt bli Örebros oas nummer 1. Givetvis stängs vägen av för biltrafik 
också - helst permanent. Vissa avsatser skulle t.o.m. kunna rymma uteservering, gärna från caféer också, så 
att det inte bara är kvälls-, och nattetid som människor kan sitta där. Säkerheten skulle öka dessutom - då 
det är lättare att ta sig upp. Vid vårflod kan man tillåta de lägre stegen att översvämmas. Som det är nu, så 
skulle det lika gärna kunna inte vara någon Svartå där, man ser inget av den förrän man kommer alldeles 
intill. Bilvägen inklusive gatuparkeringen är en visuellt stökig barriär, samt en fysisk barriär för människor. 
Bilen dominerar gaturummet helt. På sommaren när uteserveringarna tar plats på torget lämnas endast en 
undermåligt smal trottoarremsa år människor. Människor är nyckeln till om platsen är levande, eller inte. 
Om man trivs, eller inte är nyckeln till om man väljer att vistas där, eller inte. För att trivas behövs utrymme 
där man inte är rädd för att bli påkörd. För att trivas vill man se vatten, sitta vid vatten, njuta av vattnets 
rogivande egenskaper. Så om det ska göras om, gör det ordentligt; att dutta med mindre förändringar 
kommer inte att generera önskvärd effekt.

1 1 1 1 1 1 Bryggor mot 
vattnet

36 jpg Hej! Jag tycker att det funkar bra med en bilgata på platsen. Det behövs för att kunna hämta och lämna 
vänner och barn från biografen och uteserveringarna på kvällen och det behövs för att kunna handla i 
staden. Bifoga gärna din ifyllda skiss! Screenshot_20170705-181919.jpg

1

37 Håll fingrarna borta!! 1
38 Ni stänger av förmycket, börja fundera istället hur ni kan göra det bättre för bil trafiken  i hela Örebro och 

hur våra barn kan gå säkra.
1 1

39 Jag vill att det ska vara som det är. Vi örebroare är trötta på alla ombyggnationer. Vi behöver inte bygga om 
hela Örebro inom ett par år. Ställ frågan till oss örebroare om några år när ni är klara med allt annat som är 
påbörjat.

1

40 Vore trevligt med uteserveringar öppna dag och kväll, café och lunchrestaurang typ som i kungsträdgården 
I Stockholm. Stäng absolut inte av för biltrafik någonsin, Örebro har blivit hopplöst att köra i. Det kanske 
är avsikten, men vi bilister är också väljare och medborgare som börjar bli väldigt trötta på hur svårt 
kommunen gör det för oss.

1 1 1 1

41 Bilfritt! En liten restaurang som serverar helvegetarisk mat. I en stad av Örebros storlek borde det finnas en 
sådan restaurang, Örebro ligger efter på den punkten.

1 1 Veg 
restaurang

42 Fri parkering för elbilar, med flera typer av laddstolpar Typ 1, Typ 2 Tesla Supercharger, Chademo, CCS 1 Laddning 
elbilar

43 Bryr mig inte så länge ni skiter i våra äldre. Lär er tänk med hjärtat. Och respekter våra människor som bor i 
kommunen. Ni skiter fullständigt i vad vi tycker

1 1 Äldreperspek
tiv

44 Mer av detta inne i stan och 30 km gräns. http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Lansvisa-
nyheter/Skane/2016-062/nu-ar-bygdevagarna-klara/

1 1

45 Jag skulle vilja att det inte längre finns en bilväg, att den spärras av. Istället att man har en öppen plats, alltså 
att det verkligen används som ett torg. Ta bort asfalten och lägg ut fin kullersten eller liknande. Gör en liten 
grönplats längs med vattnet för bänkar och träd, och precis innan ge mer plats för uteserveringar och 
restauranger.

1 1 1 1

46 Fri parkering för elbilar, med alla typer av laddstationer. 1 Laddning 
elbilar

47 Ett minnesmärke över Örebro kommuns tid som sjöstad något av Richard Brixel vore trevligt. 1 1 Minnes-
märke 
Örebro 
sjöstad

48 PDF Hej! Jag har skissat lite på utformning av Fisktorget. Bifogar pdf. Den är ju inte skalenlig med mått och så 
med jag hoppas att jag ändå når fram med min idé. Önskar en fin dag! Vänligen 

1 1 1 1 1 Väderskydd/ 
paviljong

Tolkning av skiss: Fisktema för att påminna om namnet. Fiskar i olika former ex bänkar placerade i grupp 
i fiskstimm. Väderskydd/paviljong med fiskinspirerad utfomning, en med sittplatser och en med 
cykelparkering. Laddplatser för mobiler i bänkar och paviljong. Gratis Wifi. Bred gångbana längs ån. 

49 Behöver inte ändra något det fungerar som det skall, och i dessa tider behövs nog pengarna till välfärden 
istället för att lägga massa miljoner på "microparker" och kosmetiska ombyggnationer

1

50 Bilfri gata från Storbron och ner till Kungsgatan (kanske ända ner till Trädgårdsgatan?). Ordning och reda 
med cykelställ. Gärna uteserveringar men glöm inte ordentligt med plats och anpassningar för rullstolar, 
rollatorer och barnvagnar. Kanske en liten stadsodling eller kanske ännu hellre en liten plätt ängsmark? 
Bänkar utmed ån så att det går att sitta och ha fin utsikt utan att behöva köpa alkohol på restaurangerna.

1 1 1 1 1 1 1 Stadsodling

51 Glasscafe. Minigolf. Helt avstängt sommartid. 1 1 1 Minigolf
52 I första hand ska all biltrafik bort och det ska gälla året runt 1
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53 Stäng av Fisktorget för biltrafik. Bygg en enfilig "bilväg" i kullersten närmast vattnet. En lastbilsbredd bara 
så att godstransporter, taxi, utryckningsfordon osv får smyga förbi där en åt gången. Innanför bilvägen tex 
en rad av träd, buskar etc för att markera slut på torget. På så sätt utnyttjar man så stor del som möjligt av 
torget utan inblandning av trafik. Ändå får man kvar den nödvändiga trafiken.

1 1

54 Jag vill kunna köra bil över Fisktorget till och från parkeringshus på Kompassen. Även sommartid. 1

55 Glasskiosk/cafe ( Minns Glasskalle på 50-talet. )Kioskens form skall matcha slottet. Runda bord med 
färgglada solparasoller. ( Gärna regnbågsfärgade) Kaféstolar ( typ Grythyttan.) Färgglada vimpelspel mm.  
Skissa lugnt ! Sommarens turistmagnet ! YES !

1 1 1 1 1 Vimpelspel

56 Bil frit 1
57 Bil frit på sommaren 1
58 flera negrer 1
59 PDF Översänder mitt förslag i bifogad fil. Vänliga hälsningar, 1 1 1

Text i PDF: Engelbrektsgatan används till mycket stor del av yrkestrafiken och när gatan varit avstängd 
under Open Art så får dessa (och turister) köra omvägar och trassla sig fram med icke önskvärd miljöeffekt. 
Gatan behöver vara lättåtkomlig även för hotellgäster med bil och privata fordon som används av de som 
shoppar och söker upp evenemang och restauranger i City. Sist, men inte minst, är det många boende i de 
två stora fastigheter som ligger i början och slutet av kvarteret och som också måste ha möjlighet att lasta i 
och ur sina fordon (matvaror kan bäras, men inte möbler och vitvaror t ex) och även utryckningsfordon 
måste kunna komma fram på ett snabbt sätt. Har planerarna gjort någon trafikräkning inom området?

Mitt förslag är därför att man bara gör lite mer park av den befintliga triangeln längst upp mot 
Köpmangatan. Samlingsplatser bör vara krogarna och uteserveringarna även i fortsättningen. Hela innerstan 
har torg och parker som kan utvecklas och användas av allmänheten mycket mer än för närvarande.
Mvh, 

60 Genomfartsled för bilar iom att kommunen vill proppa igen övriga genomfartsleder, staden växer ja och 
med detta behövs nuvarande bilvägar/genomfartsleder(storleksmässigt) för att kunna behålla en levande 
citykärna. Detta för att få in befolkningen som bor på lansbygden att kunna röra sig fritt i city, och skapa 
förutsättningar för en levande citykärna. Folk i Örebro kan/vet inte hur man cyklar och bör därför inte 
premeras med fler cykelparkeringar....

1

61 Förbind Fisktorget med Slottet och miljön kring den delen av Svartån
Växter: Byt ut lindarna mot Körsbärsträd som blommar på våren. Helst samma sorts träd även på andra 
sidan om Kvarnbron för att binda ihop Fisktorget med Slottet. Ställ ut stora urnor med blomster mellan 
träden som fortsätter blomningen när körsbärsträden blommat över.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kreativ 
belysning

Trafik: Gårdsgata: Gör sommartid Engelbrektsgatan mellan Köpmangatan och Kungsgatan till en 
Gårdsgata, så att de gående får det mesta utrymmet men att även nödvändiga transporter kommer fram. 
Placera ut farthinder: se under rubriken utsmyckning. Inga P-platser sommartid. Cykelparkering vid 
Kungsgatan och översta delen av Engelbrektsgatan.

Food trucks

Belysning: Belys trädet på Fisktorget och alla andra träd underifrån. Att sätta belysningen på träd 
underifrån skapar en känsla av ”tak” över platsen och ramar på så sätt in den kvällstid.
Skapa mild och kreativ parkbelysning på Kvarnbronsparken. Där sitter folk dagtid i ”stilla meditation”, men 
den skulle kunna vara ett attraktivt ställe även under kvällstid. Samt belys bron underifrån på den östra 
sidan, vilket kan inrama Kvarnbroparken kvällstid samt skap en känsla av att Fisktorget har en fortsättning 
mot Slottet.
Fortsätt med mild kreativ parkbelysning även längs vattnet på slottssidan mellan Kvarnbron och Strömpis, 
så folk kan strosa där utan att vara rädda för ”vad som kan hända i mörker”.
Belys även träden längs Strömpis västra sida så hela den här delen av ån ramas in.
Kvarnbroparken: Med kretativ belysning kan Kvarnbron bli ett naturligt gång- och strosa-stråk mellan 
Fisktorget och de restauranger/evenemang som i framtiden förhoppningsvis kommer att erbjudas vid 
Slottet.
Skapa tävling för konstmusiker att göra mjuk musikkuliss i parken kvällstid när ljusen är tända. Kan 
förslagsvis vara ny musik/tävling varje sommar.
Sittplatser: Placera parkbänkar längs ån under körsbärsträden vända mot slottet. Fler sittplatser; se under 
rubrikerna Utsmyckning och För alla.
Utsmyckning/Farthinder: Placera stora stabila, roliga/vackra konstverk sommartid längs gatan, växelvis 
på vardera sidan om gatan. Sådana som man kan sitta på/luta sig mot och som gör att gatan verkligen blir 
ett promenadstråk, en Gårdsgata alternativt bilfri sommargata. Kan förslagsvis vara ordinarie konstverk 
varannan sommar och uppdrag för OpenArt varannan sommar.
Restauranger: Låt befintliga uteserveringar finnas kvar. Vi Örebroare älskar våra uteserveringar. Vi hoppas 
också att det ska komma nya uteserveringar vid Slottet och Strömpis. Vid Strömpis fanns tidigare Örebros 
mysigaste uteservering. Den hade ALLT: Den var inte för stor och den låg vid kulturbyggnad, vid vatten 
och under träd samt hade KVÄLLSSOL.
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68 Borde inte Briksells staty av Ronnie Petterson ha än bättre plats än nuvarande. Flytta den till Fisktorget. 1 Ronnie 
Petterson 

staty
69 PDF Bilaga 1 1 1 1

Tolkad text i PDF: Låt konstverket stå kvar. Jag tycker inte att det är så fult som många vill framhäva. Gör 
istället något fint av miljön runt omkring. Kanske lite fina planteringar och bänkar så att man kan sitta ner 
och njuta av den fina utsikten mot slottet. Då tror jag att konstverket kommer till sin rätt. Mvh.

70 PDF Yttrande Vänsterpartiet. Bilaga 1 1 1 1 1 1 1
Text i PDF: 
Yttrande om Fisktorgets utveckling
Vi i Vänsterpartiet vill se att platsen för gamla Fisktorget utvecklas till ett all-aktivitetstorg. En trygg och 
kreativ plats som bjuder in nya grupper som annars inte söker sig till centrala Örebro. Därför önskar vi att 
man i planeringsprocessen analyserar vilka perspektiv och dialoger man fångat in och vilka som saknas. Ett 
tips är att Stadsbyggnad i processen tar del av aktuell forskning om feministisk stadsplanering för att Örebro 
centrum ska få den moderna framtoning som behövs.
Platsens tidigare många olika funktioner och delar vittnar om dess centrala läge och historiskt viktiga 
knytpunkt för örebroare genom århundraden. Det finns fortfarande spår efter den gamla vattendrivna 
kvarnen, samtidigt som delarna grönsakstorget och fisktorget vittnar om platsens signifikans som 
handelsplats. Denna historiska prägel vill vi att framtidens Fisktorg ska belysa och anamma.

Historisk 
prägel. 

Speakers 
corner.

En plats för människor, inte bilar
Vänsterpartiet har tidigare motionerat om att permanent stänga av Engelbrektsgatan genom centrala 
Örebro för biltrafik. Försöket med den ”rosa gatan” på platsen för Fisktorget under Open Art 2015, visade 
tydligt att de positiva synergieffekterna av bilfriheten som vi hoppades på. Fler sökte sig till platsen och 
handeln stärktes, trots att parkeringsplatser försvann. Den annars ganska anonyma platsen levde upp och 
blev en mer attraktiv plats i hjärtat av Örebro. Vi vill därför att man i omdaningen av torget planerar för så 
långtgående begränsningar av biltrafiken som möjligt. Vi kan tänka oss att man i ett inledningsskede testar 
och utvärderar säsongsbaserade restriktioner.

Det nya handelstorget
Torghandeln i Örebro känns i nuläget spretig och utspridd, vilket missgynnar både handlare och 
småföretagare, men också örebroarna som har svårt att lokalisera de enskilda handlarna för att få tag på 
lokalproducerade produkter. Fisktorgets utformning och centrala läge gör det väldigt väl lämpad för möten 
och handel. Vi skulle vilja se att torget blir en framtida plats där stadens olika torghandlare kan samlas. Även 
andra former av mässor och handel, som loppisar och matmässor, skulle kunna rymmas på Fisktorget.

En plats för kultur och möten
Ett Fisktorg som utformas allt mer för umgänge, rekreation och handel har också stor potential att också bli 
en knytpunkt för kulturella upplevelser och andra möten. Det bör finnas en mindre stationär scen på torget, 
som enkelt kan ställas om för olika sammanhang. För mindre konserter och annan scenkonst, men också 
som speakers corner eller för manifestationer och tal. Platsen ska upplevas av örebroarna som en naturlig 
och ny knytpunkt i staden. Området bör ha riktigt med olika typer av sittplatser som lockar till stanna till 
och man skulle också kunna utreda om en del av platsen lämpar sig för inslag av lekpark. Man kan också 
utforska om det finns andra aktiviteter och anledningar som lockar örebroare till platsen, som ”smarta 
bänkar” med wifi och ladd-stationer för telefoner.

Fisktorget och omgivningen
En omdaning av Fisktorget bör ta hänsyn till omkringliggande delar. Framförallt tycker vi att Fisktorget ska 
anses vara en del av den gamla kvarnen och knytas ihop med Svartån och platserna omkring ån. 
Rekreationsstråket som bildas på båda sidor av ån, tillsammans med delen av Frimurarholmen som vetter 
mot Fisktorget och den fina platsen ovanpå Svartån, dammen som en gång drivit kvarnen, skulle kunna 
lyftas upp ytterligare och bli en av Örebros vackraste stråk. Det skulle också bli en naturlig port in mot 
Örebros vackraste byggnad, slottet. Kan man också fundera på om platsen fortsatt ska heta Fisktorget. 

För alla: Övre delen av Fisktorget mot Köpmangatan, där nu Örebros tråkigaste utsmyckning finns, bör bli 
”en plats för alla”. Tillåt ”enklare” flexibel servering på den delen av Fisktorget t.ex Foodtruck. Kan 
varieras med annat, t.ex. torgstånd med mat efter årstid (Gluhwein under advent). Men framför allt inte dyr 
mat = viktigt.Detta för att även de som inte har råd med restaurangmat ska kunna ta del av, och stanna till i 
miljön och inte, som nu vara hänvisade till att enbart passera alla dem som har bättre råd. Placera ut  fasta 
sittbänkar, och bygg en bänk under-runt om trädet. Eva Johannesson

62 Jag tycker att Ronnie Pettersonstatyn skall pryda Fisktorget. Det blir en central plats för Örebros stora 
racingprofil och som säkerligen uppskattas av både turister och Örebroare.

1 Ronnie 
Petterson 

staty
63 Skulle vara trevligt att se Ronnie Pettersonstatyn på Fisktorget. 1 Ronnie 

Petterson 
staty

64 jpg Se bifogat 1 1 1 1 1 1 1 1
Text i JPG: 1. Ta ner befintliga träd. 
2. Närmast Svartån, parklandskap. Dvs gräsmatta. Ett slingrande stensatt promenadstråk. Blomsterrabatter 
och buskar. 
3. Sittbänkar (som de nya som finns på Stortorget) vända mot slottet, eller varför inte bänkar för man kan 
skifta ryggstödet, så man kan titta åt vilket håll man önskar.
4. Stäng av Engelbreksgatan för all motorfordonstrafik.
5. Cykelbana skall finnas. En bit från promenadstråket förstås.
6. Låt utrymmet för uteserveringar bli större och gärna kantade med lite buskar och blomsterrabatter.
7. Där torget är som bredast, uppe mot Köpmangatan, kan man bygga något scenliknande för eventuella 
uppträfande, som sångkör eller en liten orkester.
8. Köpmangatan måste fortsättningsvis ha motorfordonstrafik, så de kan ta sig till Stortorget. 

65 PDF Bilaga 1 1 1 1 1 1 Cykel-p-
Text i PDF: Jag tycker att nuvarande staty inte riktigt platsar på Fisktorget. 
Vad är det vi Örebroare behöver där? Jo en parkeringsplats för cyklar. Örebroare cyklar från Vivalla, 
oxhagen, Lundby, Lillån, Sörbyängen, Universitetet, Adolfsberg, Solhaga, Mellringe, Öster, Björkhaga, 
Åstaden eller andra ställen, för att komma till city, för att handla eller ta sig en öl eller en bit mat på en bar 
och restaurang eller gå på teater, konsert eller annan aktivitet. 
Men var ska man ställa cykeln? Alla cykelställ är överfulla. Cyklar står och ligger huller om buller. Man kan 
lätt snubbla på dem och de blir nerskitna av kajorna om de står under träd. Man kanske måste parkera långt 
från den plats där man ska vara och vara rädd för att den ska stjälas under kvällen/dagen. 
Därför ska vi ha en funktionell, säker och vacker cykelstaty mitt på Fisktorget som man kan se från många 
håll när man sitter på en restaurang i närheten. Där man ska kunna parkera sin cykel säkert och där man kan 
sätta sig på bänken utanför för att vila och fundera på vilken restaurang man ska gå på. Den ska ha säkra 
låsanordningar och ett tak så cykels får stå torrt och en få kajskit på sig. Den ska vara utformad som en 
svamp eller ett slottstorn likt vårt fina slott. Den ska ha bänkar/soffor runt sig där man kan sitta och 
fundera och titta ut motslottet. 
Med vänlig hälsning och med hopp om att ni realiserar mitt förslag

lösning

Tolkning av skiss: Cykelparkeringslösning med tak i slottstornsutformning. Trädplantering och Soffor 
runt. 

66 PDF Bilaga, samma skiss som ovan
67 PDF Bilaga 1 1 1 1 Namn-

Text i PDF: Fisktorget blir lika med Regnbågstorget
Det är mitt förslag
Vi i Örebro Ska bli med detta namnförslag ett föredöme för Hbtq och allas lika rätt att vara den man är. 
Har vi då ett torg med ett sådant fint namn och som även ligger centralt på en mycket fin plats i Örebro. 
Nära intill Svartån mitt emot slottet och i ett historiskt sätt en marknadsplats där det är och har varit många 
människor i rörelse och nära till själva citykärnan. En naturlig plats att befinna sig på helt enkelt. 
Min tanke är att plattsen skall vara upplyst i regnbågens färger. På platsen skall det finnas sittplatser och 
informationsaktiviteter som passar sig för den årstid som infinner sig. En lärande plats med olika aktuella 
ledmotiv, rullande på en större skärm, och vad händer i Örebro just på en just-nu-skärm. En avkopplande 
plats med sköna stolar att sitta vid och hämta kraft.
Tanken är att när man kommer till Örebro så vill man gärna dra sig till denna plats för att den skall kännas 
varm och tillåtande och välkomnande. 
Till Lanskapsarkitekten vill jag ge i uppdrag att få fram färgerna i de träd som kommer att finnas på platsen 
"ljusträd" för det här torget skall synas och ge värme direkt från olika håll. 

förslag: 
Regnbågstorg
et. Regnbågs-
färger. Info-

just-nu-
skärm. 

"ljusträd"
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68 Borde inte Briksells staty av Ronnie Petterson ha än bättre plats än nuvarande. Flytta den till Fisktorget. 1 Ronnie 
Petterson 

staty
69 PDF Bilaga 1 1 1 1

Tolkad text i PDF: Låt konstverket stå kvar. Jag tycker inte att det är så fult som många vill framhäva. Gör 
istället något fint av miljön runt omkring. Kanske lite fina planteringar och bänkar så att man kan sitta ner 
och njuta av den fina utsikten mot slottet. Då tror jag att konstverket kommer till sin rätt. Mvh.

70 PDF Yttrande Vänsterpartiet. Bilaga 1 1 1 1 1 1 1
Text i PDF: 
Yttrande om Fisktorgets utveckling
Vi i Vänsterpartiet vill se att platsen för gamla Fisktorget utvecklas till ett all-aktivitetstorg. En trygg och 
kreativ plats som bjuder in nya grupper som annars inte söker sig till centrala Örebro. Därför önskar vi att 
man i planeringsprocessen analyserar vilka perspektiv och dialoger man fångat in och vilka som saknas. Ett 
tips är att Stadsbyggnad i processen tar del av aktuell forskning om feministisk stadsplanering för att Örebro 
centrum ska få den moderna framtoning som behövs.
Platsens tidigare många olika funktioner och delar vittnar om dess centrala läge och historiskt viktiga 
knytpunkt för örebroare genom århundraden. Det finns fortfarande spår efter den gamla vattendrivna 
kvarnen, samtidigt som delarna grönsakstorget och fisktorget vittnar om platsens signifikans som 
handelsplats. Denna historiska prägel vill vi att framtidens Fisktorg ska belysa och anamma.

Historisk 
prägel. 

Speakers 
corner.

En plats för människor, inte bilar
Vänsterpartiet har tidigare motionerat om att permanent stänga av Engelbrektsgatan genom centrala 
Örebro för biltrafik. Försöket med den ”rosa gatan” på platsen för Fisktorget under Open Art 2015, visade 
tydligt att de positiva synergieffekterna av bilfriheten som vi hoppades på. Fler sökte sig till platsen och 
handeln stärktes, trots att parkeringsplatser försvann. Den annars ganska anonyma platsen levde upp och 
blev en mer attraktiv plats i hjärtat av Örebro. Vi vill därför att man i omdaningen av torget planerar för så 
långtgående begränsningar av biltrafiken som möjligt. Vi kan tänka oss att man i ett inledningsskede testar 
och utvärderar säsongsbaserade restriktioner.

Det nya handelstorget
Torghandeln i Örebro känns i nuläget spretig och utspridd, vilket missgynnar både handlare och 
småföretagare, men också örebroarna som har svårt att lokalisera de enskilda handlarna för att få tag på 
lokalproducerade produkter. Fisktorgets utformning och centrala läge gör det väldigt väl lämpad för möten 
och handel. Vi skulle vilja se att torget blir en framtida plats där stadens olika torghandlare kan samlas. Även 
andra former av mässor och handel, som loppisar och matmässor, skulle kunna rymmas på Fisktorget.

En plats för kultur och möten
Ett Fisktorg som utformas allt mer för umgänge, rekreation och handel har också stor potential att också bli 
en knytpunkt för kulturella upplevelser och andra möten. Det bör finnas en mindre stationär scen på torget, 
som enkelt kan ställas om för olika sammanhang. För mindre konserter och annan scenkonst, men också 
som speakers corner eller för manifestationer och tal. Platsen ska upplevas av örebroarna som en naturlig 
och ny knytpunkt i staden. Området bör ha riktigt med olika typer av sittplatser som lockar till stanna till 
och man skulle också kunna utreda om en del av platsen lämpar sig för inslag av lekpark. Man kan också 
utforska om det finns andra aktiviteter och anledningar som lockar örebroare till platsen, som ”smarta 
bänkar” med wifi och ladd-stationer för telefoner.

Fisktorget och omgivningen
En omdaning av Fisktorget bör ta hänsyn till omkringliggande delar. Framförallt tycker vi att Fisktorget ska 
anses vara en del av den gamla kvarnen och knytas ihop med Svartån och platserna omkring ån. 
Rekreationsstråket som bildas på båda sidor av ån, tillsammans med delen av Frimurarholmen som vetter 
mot Fisktorget och den fina platsen ovanpå Svartån, dammen som en gång drivit kvarnen, skulle kunna 
lyftas upp ytterligare och bli en av Örebros vackraste stråk. Det skulle också bli en naturlig port in mot 
Örebros vackraste byggnad, slottet. Kan man också fundera på om platsen fortsatt ska heta Fisktorget. 

För alla: Övre delen av Fisktorget mot Köpmangatan, där nu Örebros tråkigaste utsmyckning finns, bör bli 
”en plats för alla”. Tillåt ”enklare” flexibel servering på den delen av Fisktorget t.ex Foodtruck. Kan 
varieras med annat, t.ex. torgstånd med mat efter årstid (Gluhwein under advent). Men framför allt inte dyr 
mat = viktigt.Detta för att även de som inte har råd med restaurangmat ska kunna ta del av, och stanna till i 
miljön och inte, som nu vara hänvisade till att enbart passera alla dem som har bättre råd. Placera ut  fasta 
sittbänkar, och bygg en bänk under-runt om trädet. Eva Johannesson

62 Jag tycker att Ronnie Pettersonstatyn skall pryda Fisktorget. Det blir en central plats för Örebros stora 
racingprofil och som säkerligen uppskattas av både turister och Örebroare.

1 Ronnie 
Petterson 

staty
63 Skulle vara trevligt att se Ronnie Pettersonstatyn på Fisktorget. 1 Ronnie 

Petterson 
staty

64 jpg Se bifogat 1 1 1 1 1 1 1 1
Text i JPG: 1. Ta ner befintliga träd. 
2. Närmast Svartån, parklandskap. Dvs gräsmatta. Ett slingrande stensatt promenadstråk. Blomsterrabatter 
och buskar. 
3. Sittbänkar (som de nya som finns på Stortorget) vända mot slottet, eller varför inte bänkar för man kan 
skifta ryggstödet, så man kan titta åt vilket håll man önskar.
4. Stäng av Engelbreksgatan för all motorfordonstrafik.
5. Cykelbana skall finnas. En bit från promenadstråket förstås.
6. Låt utrymmet för uteserveringar bli större och gärna kantade med lite buskar och blomsterrabatter.
7. Där torget är som bredast, uppe mot Köpmangatan, kan man bygga något scenliknande för eventuella 
uppträfande, som sångkör eller en liten orkester.
8. Köpmangatan måste fortsättningsvis ha motorfordonstrafik, så de kan ta sig till Stortorget. 

65 PDF Bilaga 1 1 1 1 1 1 Cykel-p-
Text i PDF: Jag tycker att nuvarande staty inte riktigt platsar på Fisktorget. 
Vad är det vi Örebroare behöver där? Jo en parkeringsplats för cyklar. Örebroare cyklar från Vivalla, 
oxhagen, Lundby, Lillån, Sörbyängen, Universitetet, Adolfsberg, Solhaga, Mellringe, Öster, Björkhaga, 
Åstaden eller andra ställen, för att komma till city, för att handla eller ta sig en öl eller en bit mat på en bar 
och restaurang eller gå på teater, konsert eller annan aktivitet. 
Men var ska man ställa cykeln? Alla cykelställ är överfulla. Cyklar står och ligger huller om buller. Man kan 
lätt snubbla på dem och de blir nerskitna av kajorna om de står under träd. Man kanske måste parkera långt 
från den plats där man ska vara och vara rädd för att den ska stjälas under kvällen/dagen. 
Därför ska vi ha en funktionell, säker och vacker cykelstaty mitt på Fisktorget som man kan se från många 
håll när man sitter på en restaurang i närheten. Där man ska kunna parkera sin cykel säkert och där man kan 
sätta sig på bänken utanför för att vila och fundera på vilken restaurang man ska gå på. Den ska ha säkra 
låsanordningar och ett tak så cykels får stå torrt och en få kajskit på sig. Den ska vara utformad som en 
svamp eller ett slottstorn likt vårt fina slott. Den ska ha bänkar/soffor runt sig där man kan sitta och 
fundera och titta ut motslottet. 
Med vänlig hälsning och med hopp om att ni realiserar mitt förslag

lösning

Tolkning av skiss: Cykelparkeringslösning med tak i slottstornsutformning. Trädplantering och Soffor 
runt. 

66 PDF Bilaga, samma skiss som ovan
67 PDF Bilaga 1 1 1 1 Namn-

Text i PDF: Fisktorget blir lika med Regnbågstorget
Det är mitt förslag
Vi i Örebro Ska bli med detta namnförslag ett föredöme för Hbtq och allas lika rätt att vara den man är. 
Har vi då ett torg med ett sådant fint namn och som även ligger centralt på en mycket fin plats i Örebro. 
Nära intill Svartån mitt emot slottet och i ett historiskt sätt en marknadsplats där det är och har varit många 
människor i rörelse och nära till själva citykärnan. En naturlig plats att befinna sig på helt enkelt. 
Min tanke är att plattsen skall vara upplyst i regnbågens färger. På platsen skall det finnas sittplatser och 
informationsaktiviteter som passar sig för den årstid som infinner sig. En lärande plats med olika aktuella 
ledmotiv, rullande på en större skärm, och vad händer i Örebro just på en just-nu-skärm. En avkopplande 
plats med sköna stolar att sitta vid och hämta kraft.
Tanken är att när man kommer till Örebro så vill man gärna dra sig till denna plats för att den skall kännas 
varm och tillåtande och välkomnande. 
Till Lanskapsarkitekten vill jag ge i uppdrag att få fram färgerna i de träd som kommer att finnas på platsen 
"ljusträd" för det här torget skall synas och ge värme direkt från olika håll. 

förslag: 
Regnbågstorg
et. Regnbågs-
färger. Info-

just-nu-
skärm. 

"ljusträd"
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Skisser från dialogen
Sid Tolkning

1 Skiss: Körsbärsträd, mer växter, sittplatser, ladda mobil, fontän, finare markbeläggning, mer färg - inte grått, 
fågelbad, sittplatser, vintage-inspirerat

1 1 1 1 1 1 1 Fågelbad, fin 
markbeläggni

ng

2 Skiss: Färg, wifi hotspot, planteringar, fontän med staty av Martin Stenmark, marknader, vintage-inspo, zoo, 
fågelbur

1 1 1 1 1 1 1 1 Staty Martin 
Stenmark, 

zoo
3 Skiss: Utgå från platsens historia, skylta p-huet bättre, lekplats/sak för barnen. Träd, planteringar och 

sittplatser/bänkar
1 1 1

4 Skiss: Lekplats för ungdomar 1
5 Skiss: Lekplats för ungdomar 1
6 Skiss: Sittplatser, fontän, belysning i träd, mer växter - vintergröna, fina cykelställ 1 1 1 1 1
7 Skiss: Globfotboll 12m diameter på 3m pelare, trappa och hiss, innehåller café 1 1 Globfotboll
8 Skiss: Torghandel, mer träd, bort med konstverket, mer marknadsplatser, hängplatser, väderskydd 1 1 1 1 1 Väderskydd
9 Skiss: Ekologisk torghandel, servering 1 1

10 Skiss: Lekplats med gungor, hängmatta, rutsch, klätter osv, färgglatt 1 1
11 Skiss: Lekplats gungor och sittplatser 1 1
12 Skiss: Byt plats på gatan och torget! Mycket trevligare med ett vattennära torg :) Ta vara på Svartån och 

slottets närhet! Bänkar efter ån, gärna med bord. 
Stäng Engelbrektsgatan och utöka torget! Eller gör ett "gångfartsområde" och stäng för biltrafik endast 
sommartid. 
Mobilt gatukök med fiskinriktning (sommartid?)

1 1 1 1 Food truck 
med 

Fiskinriktning

13 Skiss: Biltrafik förbjuds sommartid, ta bort cyklarna, det gröna konstverket syns ej! Börja sälja fisk igen eller 
en fiskrestaurang

1 1 1 Fiskrestauran
g

14 Skiss: Uteserveringar, aktiviteter för barn, något som skapar umgänge med tanke på utsikten 1 1 1
15 Skiss: Sittplatser, bänkar och bord, mötesplats 1
16 Skiss: På vintern sitter ingen på uteserveringar, med fiffig planering kan torget då nyttjas för 

korttidsparkering
1 1

17 Skiss: Sommartid: Engelbrektsgatan avstängd mellan kungsgatan och storgatan/drottninggatan. Glasskiosk. 
Minigolfbana på gatan. Torghandel. Soffor och blommor. Kafé och små sittgrupper. Restauranger får inte 
ha den nuvarande utformningen som göra att det i princip stänger av övre och nedre delen (Siktlinjen från 
Kungsgatan/Köpmangatan).

1 1 1 1 1 1 Minigolf

18 Skiss: Grön oas på Fisktorget. Inte cyklar. Stängd för biltrafik. Parkering på delen vid Engelbrektsgatan 
mellan Kungsg. Och Nygatan. Permanent byggnad för uteservering. 

1 1 1 1 1 Byggnad för 
uteservering

19 Skiss: Grönyta med lekplats istället för gata. Grönyta. 1 1 1 1
20 Skiss: Lekplats mitt på torget 1
21 Skiss: Lekpark. Samplingsplats 1 1
22 Skiss: Parkeringar. Sittplatser. Runda bänkar med sittplatser i mitten nära ån. 1 1 1
23 Skiss: En oas där folk kan umgås. Mindre biltrafik- är störande. Konstverket är fint, ska inte tas bort. Kan 

ev. flytta vägen närmare fasaderna och ev. enkelrikta. Smalna av vägen. Mer grönt nära ån tex lägre buskar, 
syrén. Något som händer året runt

1 1 1 1 1

24 Skiss: Plantgatan. Mycket uteservering 1 1
25 Skiss: Inget behov att ändra. Rosagatan/gågatan var bra. Skyltar 1 1
26 Skiss: Ingen biltrafik. En lekplats. Cykelställ bort 1 1
27 Skiss: Bio utomhus. Dansgolv och musik för barn och vuxna t.ex. salsa, tango osv. 1 1 Utomhusbio, 

dansgolv och 
musik

28 Skiss: Mer sittplatser. Trafiken kvar 1 1
29 Skiss: Bort med konstverk. En fil biltrafik. Glasskalle stod vid torget. Snygga stenläggningar ska göras, lite 

konstnärligt. 
1 1 1 1 1 1 Fin 

markbeläggni
ng

30 Skiss: Sittytor i form av bänkar i en halvcirkel med en bra lekyta i mitten, det saknas i centrum. 1 1
31 Skiss: Lekplats, finns inte så många inne i stan 1
32 Skiss: Konstverket kvar med förklara siluetten. Aktiviteter för barn. Färg på hela ytan. Parksoffor var 

inbjudande. Kul med många barn vid rosa gatan. Sagohörna. Inte biltrafik. Kurer med aktiviteter. 
1 1 1 1 1 1 Sagohörna. 

Aktivitets-
kurer

33 Skiss: Bort med rondellkonsten och plantera ett enormt träd 1 1
34 Skiss: En "ram" med kungamotiv att fota sig själv i med slottet i bakgrunden 1 Fotoram med 

Kungamotiv

35 Skiss: En gammeldags fontän med en stor fisk i mitten, där det sprutar ut vatten. Blommor runtomkring, 
parksoffor. Mötesplats. Viloplats. 

1 1 1
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36 Skiss: Food trucks. Uteserveringar. Folkliv. Bänkar och bordsgrupper. Konst och kultur. Lekplats. Fiske i 
Svartån. Skybar. Grönska och träd

1 1 1 1 1 1 Food trucks. 
Skybar. Fiske

37 Skiss: Mycket cykelställ. Mer lättillgängligt för rörelsehindrade! Sittplatser. Färger: Guld och rosa. Bredare 
trottoar. Minska uteserveringarna. Blommor. Träd och grönt. Mycket belysning så att alla kan känna sig 
trygga. Maxhastighet bilar 30km/h. 

1 1 1 1 1 1 1 Minska 
uteservering

38 Skiss: Trygghet kvällstid. Sittplatser att njuta av slottet. Bishop har bra utbud. Annan verksamhet i 
Socialdemokraternas lokal, parkeringshus bla. 

1 1

39 Skiss: Grönt är skönt. Mycket grönska. Lekplats. Sittplatser, mötesplatser, Stadsbad, Solstolar, vattenkontakt 
och vatten på torget. 

1 1 1 1 1 1 Stadsbad

40 Skiss: Bilframkomligheten kvar, likaså parkering. Laddstation. Bänkar åt båda håll. Cykelställ. Gång- och 
cykelväg längs ån. Soptunnor. 

1 1 1 1

41 Skiss: Ingen bilväg. Grönt. Parkaktigt torg med cykelställ, bänkar, soptunnor, fontän, mobilladdarbås. Bred 
gångväg längs ån. 

1 1 1 1 1 1

42 Skiss: Fontän, mobilladdarbås, bänkar och sittplatser. Gång- och cykelväg, sittplatser längs ån. Grönt. 1 1 1 1 1 1

43 Skiss: Mobilladdarbås, bänkar, gång- och cykelväg, fontän 1 1 1 1 1
44 Skiss: Grönt. Bred yta längs ån. Laddstationer och väderskydd. Scen. Bord och bänkar. 1 1 1 1 1 1 Väderskydd
45 Skiss: Laddningsstationer för mobiler. Fri wifi i hela stan. Mysiga sittplatser, typ soffor och sånt. 1 1
46 Skiss: Bad i Svartån. Kulturliv! Infravärme. Kontverket ska bort. 1 1 1 Bad i Svartån, 

infravärme

47 Skiss: En fil till bilar. Endast parkeringsfickor (typ Kungsvägen). Ta bort konstverket (Fin fontän istället??). 
Gör en mötesplats. Större skylt till P-huset. 

1 1 1 1

48 Skiss: Estettorget istället för Fisktorget. En stor elefant. 1
49 Skiss: Ritat en tjej. 1
50 Skiss: Tråkiga färger på husen. Helst blått och rosa istället. En fontän. Mycket grönt. Gång- och cykel längs 

ån. Flaggstång. 
1 1 1 1 1 Flaggstång

51 Skiss: Estettorget istället för Fisktorget. Scen för teater, för Karros elever. Bänkar längs ån. 1 1 1 1 Namnbyte
52 Skiss: Generellt saknas det lekplatser för barn i city. Bygg ut takterass på Kompassenhuset. Belys vattnet, 

broarna och räcken. Öppna upp och öka torgytan genom att stänga av biltrafiken. 
1 1 1 1 1 Takterass

53 Skiss: Estettorget istället för Fisktorget. Billigt fik till studenter. Öppen scen vänd mot svartån. Bord och 
stolar där man kan kolla på föreställningar. Idéer från Karro. 

1 1 1 1 Namnbyte

54 Skiss: Marknad, typ som Hötorget 1
55 Skiss: En blå figur. Fontän? 1
56 Skiss: Ett levande salutorg, flera dagar i veckan. 1
57 Gågata, cykelgata, gata i gånghastighet. Träd flyttas innåt torget. Fontän i olika nivåer med belysning. 

Bänkar mot vattnet. Buskar/grönt. 
1 1 1 1 1 1

58 Fontän i många olika nivåer, i mosaik med mönster. Mycket färg. Bänkar och bord, både på torget och mot 
vattnet. Växter på räckena mot vattnet. Belysning i träd.

1 1 1 1 1 1

59 Bort med några träd, men några växtlighet. Lägg till fontän, som lyser på kvällarna. Bänkar med riktning åt 
båda håll, runda/cylindrar som bård eller stol. Någon slags "växtligt" tak över bänkarna i glas eller 
genomskinligt material. Lite gräs.

1 1 1 1

60 Skatepark 1 Skatepark

Facebookinlägg 2017-07-03
Synpunkt

1 Har vi inte slösat bort tillräckligt med skattepengar redan på alla meningslösa ombyggnader av befintlig 
infrastruktur. Varje ombyggnad betyder att det tidigare utförandets investering är helt bortkastad!

1

2 Tänk lite på dom som levererar gods till butiker dom får köra runt hela city är det bra för miljön??? Snälla 
tänk lite längre än vad näsan pekar!!!!!

1

3 Börja med att göra om Järntorget det är ju helt förstört så fult. En sån fin plats mittemot vårt fina slott mitt 
i centrum ser för jävligt ut idag

1

4 Alla åker inte till Marieberg. Många gillar city- handel, uppskattar trevlig kundmöten,lugnare miljö... Fisktorg 
är jag inte så förtjust på, gillar inte fisklukten. Föreslår lättjänglig fiskaffär men grönsakstorg saknar jag 
verkligen i sån här stor stad. Skulle ge mycket färg också, varför inte tex Järntorget ??? Skulle dra mera folk 
dit också.

1

5 Skönt att slippa bilar i city men synd om alla handlare. Handlar på Marieberg med gratis parkering och gått 
om plats.

1

6 Låt det vara en gata för biltrafik ....helt otroligt att handlarna i stan orkar vara kvar när kommunen till varje 
pris vill ha bort trafiken

1

7 Alla gator och vägar ska vara öppen för alla. Tack. 1



26 DIALOG F I SK TORGE T -  B I L AGA 3 -  SA MM ANSTÄLLN ING SA MTL IGA I NKOMNA SYNPUNKER

8 Gata för biltrafik o fler parkeringsplatser 1
9 På fisktorget ska det säljas fisk minst 3 dgr i veckan. Färsk o nyfångad 1 Fiskhandel

10 Gör parkeringsplatser, en stad utan parkeringsmöjligheter är en död stad! 1
11 Gissa vad turisterna tycker inte minst, går inte att besöka Örebro, tyvärr!!! 1
12 Grinigt det här blev. Närkingarna lever upp till sitt rykte? Det går allriiiii!!! 1
13 Vad sägs om att göra staden mer tillgänglig i stället för otillgänglig? Att stänga av och strypa till är ju bara 

ogästvänligt och resulterar bara i mer miljöförstöring då biltrafiken går långsammare och tvingas till 
omvägar.

1

14 Jag har inte satt min fot i centrum på säkert 5 år. Vill jag besöka en trivsam och vacker stad besöker jag 
Nora. Vill jag handla besöker jag Marieberg.

1

15 Stäng av hela city för biltrafik, vi som bor utanför stadskärnan åker gärna till Marieberg och handlar där 
finns ju allt, dessutom tackar jag nej till alla elarbeten på drottninggatan och storgatan då det inte finns 
parkeringsplatser till bilen, den är för hög för att parkera i garage.

1

16 Varför ska ni lyssna just nu när jag har försökt att nå er ang olika enkla åtgärder för barns säkerhet på 
Engelbrektsgatan vi Stureskolans matsal kan man svara och respektera en vanlig människas synpunkter eller 
är det för simpelt med barns säkerhet eller blev det fel med fartbulor 300m längre bort där det inte finns 
några barn???!! Men jag har gärna synpunkter när man lyssnar!

1

17 Sluta stäng av gatorna. Vi måste kunna färdas i stan . Tänk på att det finns människor som inte klarar att 
cykla eller gå. Tänk också på affärerna. Jag vill ha ett levande Örebro centrum med en handel som inte går i 
konkurs. Jag vill inte ha det som USA där det inte finns centrumkärnor pga att alla köpcentra typ Marieberg.

1 1 1

18 Bevara det som det är möjligen med en mindre uppfräschning. Vägen behövs för handlare, ambulans och 
brandkår så ni får verkligen inte ta bort den.

1 1

19 Och när ska kommunen börja satsa på äldre och funktionshindradade istället för att slösa pengar på en 
massa skryt byggen och onödiga ändringar... Kanske lägga lite pengar på att anpassa staden bättre för 
funktionshindrade också med tanke på att man får ju typ hjärnskakning av åka rullstol på era sketna gator 
och torg...

1

20 Björn Sundin och hans "sätta mitt namn" på vad JAG har åstadkommit i Örebro håller inte längre han har 
ingen cred längre. Låt folket framföra sina åsikter eller behåroll 7ll torget som det är. Det finns knappt 
infödda Örebroare kvar i sta'n o de andra vet inte var Fisketorget finns. Sluta ta död på en gammal fin stad 
med höga hus i city målade gator genomfartsleder till stadsgator. Lämna något kvar i en 700 års stad en 
residentstad.

1

21 behövs inte byggas nått nytt. stäng av alla bil trafik på sommaren. ha bil fritt i centrum. 1
22 Absolut stänga av den delen/vägen sommartid!! Det blev en mkt trevligare plats att vistas på. Också ett 

trevligare häng på de restauranger som ligger på den gatan.
1 1

23 Ju mindre biltrafik i centrum, destu bättre. Finns gott om parkeringshus. Vad innerstan behöver nu är 
promenadgator och lugn och ro så att folk trivs.

1 1

24 Hur var det där med att alla trafikanter ska samsas i trafiken? Kan Drottninggatan öppnas för biltrafik också 
då?

1

25 Mer grönska, mer yta för gående och cyklande 1 1 1
26 Kanske en rejäl lekplats för barn? Nu när stan förtätas vore det på tiden att tänka på barnen. 1
27 Driftingområde så motorburen ungdom kan träna däcksbrännande på en specifik plats. Lite smalt, men de 

lär sig snabbt.
1 1

28 Rosa gatan var uppskattad? Pensionärer som halkade omkull stup i ett mm. Jaja 1 1
29 Lägg ner mer tid på befintliga miljöer. Finns alldeles för lite bänkar runt om i stan vid torg och parker t ex. 1 1

30 Ju mer bilfritt desto bättre! 1
31 Mycket gnäll och önskningar av parkeringsplatser. Läs gärna Strömans ledare angående just det i NA. 1

32 Ett centrum för mångkultur. En minaret och en bankomat där de som tar ut pengarna kan bli 
kulturberikade av "ungdomsgäng".

1

33  Varför ska det byggas om? Funkar väll som det är 1
34 Ett minnesmärke över Örebro kommuns tid som sjöstad något av Richard Brixel vore trevligt. 1 1 Minnes-

märke
35 Fri parkering för elbilar, med alla typer av laddstationer. 1
36 Öppna farleden på Hjälmaren till Örebro! 1
37 Dika ut Svartån och gör city beach 1 1 City beach
38 Stängav hela stan. Det är ju det ni håller på med 1
39 Dansbana. 1 Dansbana
40 Följ de nationella miljömålen först och främst 1
41 Parkera kanske! 1
42 Låt de vara som de är 1
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Facebookinlägg 2017-08-26
Synpunkt

1 Jag önskar ett riktigt mysigt glasscafe med lokalproducerad underbar glass, fina glassuppläggningar, 
bordsservering och bästa servicen. Kopiera Smultronstället i Söderköping. Det är dit man ska vilja gå och fira sina 
barns födelsedagar. Ett utmärkt läge för detta tycker jag.

1 1

2  Det behöver inte kostas på mera efter alla experiment med rosa, gröna och blå gator, onödiga ombyggnader av 
centralt belägna gator med mera. Viktigare att försöka avsluta epoken med stadsförtätning!

1

3 Tydligen ska det va bulfritt? Då tkr jag park med bänkar och liten lekplats 1 1 1
4 Som parkering! 1
5 Fisktorget ? Aldrig hört talas om förut ..... 1
6 Sluta lägga pengar på onödiga ombyggnationer 1
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