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Ta fram ett gestaltningsprogram för
tätorterna i Krokoms kommun
En orts karaktär består av byggnader och utrymmet mellan dem – det
som ofta kallas det offentliga rummet. I tätorterna i Krokoms kommun
har det offentliga rummet vuxit fram mycket slumpmässigt, vilket ofta
ger ett mindre samspelt intryck.
Genom att skapa förutsättningar för utveckling av olika aktiviteter, verksamheter och
attraktivt boende kan kommunen erbjuda en bra livsmiljö åt de som redan bor här samt
locka till sig nya invånare.
Ett gestaltningsprogram är riktlinjer för utformning av det offentliga rummet. Det
offentliga rummet utgörs av gator, torg, grönytor, allmänna platser och parkeringsytor.
Utrustning, belysning mm. kan samordnas med mål om att förstärka identiteten på det
offentliga rummet och få till mer sammanhållning i ett område.
Gestaltningsprogram brukar också omfatta exempel på materialval, formspråk och
färgsättning. Exemplen ska fungera som riktlinjer när man bygger nytt eller ändrar
byggnaders utseende. Gestaltningsprogram ska även ha riktlinjer för arkitekturen för
byggnader, natur, parker och även gator.
Vi tycker det finns ett stort behov av gestaltningsprogram för kommunens tätorter.
Avsaknaden av genomtänkt strategi för våra byggnaderoch det offentliga rummet har
ofta resulterat i splittrade och oroliga intryck i våra tätorters arkitektur. Det är allmänt
känt att den miljö vi vistas i kan påverka vårt välbehag och mående. Ett mer
genomtäntk och fungerande offentligt rum kommer höja livskvaliteten för våra
invånare och göra våra tätorter mer attraktiva – både för boende, potentiella inflyttare
såväl som för besökande.
Vi föreslår att Krokoms kommun tar fram ett gestaltningsprogram för kommunens
tätorter. När man gör det bör man ta hänsyn till följande intentioner:
.

-

Främja en sammanhållen och harmonisk miljö
Skapa förutsättningar för attraktiv bebyggelse i en genomtänkt miljö
Främja lokala byggnadstraditionen
Värna om befintliga kvaliteter i bebyggelsen
Lyfta fram platsens identitet

Därför vill vi att:
-

Krokoms kommun tar fram ett gestaltningsprogram med de riktlinjer (eller
liknande) som pekas ut ovan
Gestaltningsprogrammet lyfts in i kommunens översiktsplaner och
detaljplaner

