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Perspektiv mot kyrkan i öster
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Hässleholms historia tar sin början 1860 
då ett stationssamhälle anlades på 
platsen invid södra stambanan. Marken 
släpptes till av godsherre Ehrensvärd 
på Hässleholmsgården, som också fi ck 
ge namn åt stationen. Utvecklingen 
tog snabbt fart och innan seklet var 
slut hade samhället avancerat till 
municipalsamhälle, som snart blev köping 
för att 1914 bli Hässleholms stad. I denna 
utveckling spelade förstås järnvägen en 
mycket viktig roll, även om trakten redan 
långt innan dess varit en viktig knutpunkt 
där vägar korsades, möten uppstod och 
rättvisa skipades då man höll ting. 
Hässleholm var alltså redan från början 
något extra! Detta insåg dess tidiga 
grundläggare och för att understryka 
detta kallades samtidens främste expert 

A W Edelsvärd in för gestaltning av 
stationsbyggnad och stadsrum. Efter hans 
idealplaner och ritningar uppfördes den 
äldsta stationen och stadens grundstruktur 
lades ut. Dess främsta uttryck var den 
strikta rutnätsplanen med väl tilltaget 
torg, raka allékantade avenyer och en 
uttrycksfull järnvägsgata ackompanjerad 
av attraktiva parkanläggningar. Stations-
byggnaden var dess mittpunkt och 
skulle som pendang och motpol gärna 
ha stadens kyrka. Så blev fallet även i 
Hässleholm.Redan från början lades den 
arkitektoniska ribban högt och inte minst 
sedan Hässleholm blivit stad tävlade 
byggherrarna om att bygga modernt, 
internationellt och med hög kvalitet. 
Denna anda lockade också företeelser 
som restaurang- och hotellverksamhet 

samt ett rikt nöjesutbud till Hässleholm, 
där bland annat Berns hotell och trädgård 
(på platsen där höghuset vid Stortorgets 
sydvästra hörn idag står) upprätthöll en 
air av storstad. Det är dessa 100 år av 
självförtroende som stad Hässleholm ska 
fi ra och manifestera 2014! 

LANDSKAPET OCH STADEN
Det omgivande landskapet karaktäriseras 
av kuperad terräng, spridda skogar 
och sjöar och öppen jordbruksmark. 
Det är detta landskap som Hässleholm 
grundades i för snart 100 år sedan, och 
som har bidragit till att forma staden. I 
kontrast till detta står stadsplanens strama 
rektangulära geometri. Det har alltid 
varit i spänningsfältet mellan dessa två 
motpoler – byggnadernas och fasadernas 

strikta regler och landskapets organiska 
former – som Hässleholm har utvecklats. 
Hässleholm bör inte ta efter andra städers 
design och uttryck för stadskärnan, utan 
ska istället vara medveten om egna 
kvaliteter och värdera, förstärka och 
försköna dessa. Stadskärnan ska återfå 
sin forna betydelse så att Hässleholm 
uppfattas som en stad med stark identitet 
och en självklar kontakt med landskapet. 

ETT LEVANDE OCH FLEXIBELT 
CENTRUM
Hässleholms centrum ska vara en levande 
stadsdel, både till vardags och till fest. 
Det är inte helt självklart att det offentliga 
stadslivet uppstår och utvecklar sig, det 
måste man kämpa för. Därför är det lovvärt 

att Hässleholms kommun tar initiativ till att 
skapa vackra, karaktärsfulla och hållbara 
offentliga rum. Detta initiativ kommer i 
framtiden att upplevas som en startskott 
för utvecklingen av en levande stadskärna, 
med ett aktivt och blomstrande näringsliv 
och platser som inspirerar till lek, vistelser 
och aktiviteter. Samtidigt räcker det inte att 
endast förändra det fysiska stadsrummet; 
det behövs också fl er aktörer och 
aktiviteter, såväl befi ntliga som nya, som 
kan bidra till att befolka staden. En viktig 
utgångspunkt i vårt arbete har varit att 
skapa en ram som möjliggör aktiviteter för 
alla åldersgrupper. Vi vill skapa fl exibla 
rum, som kan rymma olika slags aktiviteter 
över dagar, veckor, årstider och år. 

STADSLIV 
Vi vill skapa fl exibla ramar för en mångfald 
av funktioner och aktiviteter: 

• Stadens invånare, föreningar och  
organisationer ska bjudas in till   
dialog och få veta att det snart kommer 
att fi nnas nya stadsrum, som det är 
upp till dem själva att ta i bruk – bara 
fantasin sätter gränser för vad de kan 
användas till! 

• I samband med musikarrangemang 
ska Första Avenyn och Stortorget 
kunna omvandlas till ett levande 
musikcentrum, på de ungas villkor. 

• Stadsrummen ska vara attraktiva 
och användarvänliga för handlarna 
och på ett enkelt sätt kunna 
inrymma loppmarknader, torg- och 

marknadsdagar mm.
• De nya stadsrummen ska inspirera 

stadens fritids- och idrottsföreningar till 
att arrangera ”spel och rörelse”-dagar, 
där cykelvägen används till gokart- 
och körtävlingar och Första Avenyns 
centrala delar blir ett aktivitets- och 
motionsstråk med basket, lek, parkour, 
beachvolley, skating, dans och fi tness 
på programmet. 

• Centrum ska utgöra kärnan för en 
sundare livsstil, inte bara beträffande 
kost utan även motion. 

• Det ska fi nnas plats för barnens lek och 
kreativa aktiviteter i centrum.   Inte minst 
ska stadskärnan inspirera till – kanske 
med stadens skolor och förskolor 
som initiativtagare – ett årligt lek- och 
rörelseevenemang för de yngre barnen.

• Det skapas goda förutsättningar för 
uteserveringar i anknytning till caféer 
och restauranger. De nya element som 
behövs får en enhetlig utformning, som 
är anpassat till butikernas, gatans och 
stadsrummets behov och uttryck.

• Med sammanhängande markiser 
(och naturgasvärmare), speciellt på 
Frykholmsgatan och Stortorget, kan 
säsongen för uteserveringar förlängas 
med två månader både på hösten och 
våren, till glädje för både näringsliv och 
invånare. 

• Det ska fi nnas lugna platser som 
medger pauser, lä och tystnad; platser 
för kontemplation och betraktande av 
allt som sker intill.

NÄRINGSLIV
Vi vill skapa optimala förutsättningar för 
stads- och näringslivet i centrum. Det 
är en helt avgörande parameter för att 
säkra en framgångsrik utveckling av 
stadskärnan. Följande behövs:

• Breda promenad- och gångstråk samt 
möbleringszoner längs fasaderna.

• Anläggande av vackra, attraktiva 
stadsrum och gång- och cykelvägar.

• Anläggande av nya faciliteter och 
platsbildningar som inspirerar till 
intensivt användande av stadens rum 
under en längre period under året. 

Totalt sett är målet att få fart på en 
utveckling som stärker stadskärnan, 
en positiv spiral. Kommunen går i 
spetsen för denna utveckling i och med 
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Perspektiv från hörnet Vattugatan/Stortorget

Tillbaka till staden

förverkligandet av detta projekt, med en 
första etapp som beräknas färdigställt till 
stadens 100-årsjubileum 2014. Kommunen 
bidrar med offentliga medel till förbättring 
och försköning av stadskärnan men 
därutöver behöver även privata aktörer 
komma in, med exempelvis investeringar i 
butiker, fasader, uteserveringar, evenemang 
och kampanjer.  Exempelvis har 
fastighetsägarnas fasader stor betydelse 
för hur attraktivt ett stadsrum upplevs. 
Bottenvåningen ligger i människors 
ögonhöjd och det är här vi på allvar kommer 
i kontakt med staden. Det är därför av stor 
vikt att stadens näringsliv aktivt deltar som 
medspelare i utvecklingen mot en mer 
dynamisk och levande stadskärna. 

ETT SAMMANHÄNGANDE CENTRUM
Offentliga miljöer ger ofta ett splittrat 
helhetsintryck på grund alltför många 
skiftande element och stilar. Därför 
behövs övergripande ramar för kontinuitet, 
sammanhang och visuellt lugn. I detta 
avseende är beläggningen – stadens 
golv – en viktig del eftersom den kan ge 
ett kvalitativt uttryck och en enhetlig rytm 
genom gågator, torg och platser. Vi vill 
skapa en helhet på tvären över Första 
Avenyn, med band av granitsten från fasad 
till fasad. Dessa band binder samtidigt ihop 
Avenyn på längden med en harmonisk 
rytm, från resecentrum i väst till kyrkan i 
öst. Samtidigt knyter granitbanden ihop 

Första Avenyn och Stortorget genom att 
de fortsätter in på torget och betonar det 
klassiska och lugna uttrycket. På liknande 
sätt binds Stortorget och Frykholmsgatan 
samman; de fi na träden på gatan behålls 
och beläggningsbanden viker runt 
dessa i mjuka böljande bågar som ger 
beläggningen – och därmed gatan – spänst 
och dynamik. 

ETT GRÖNT CENTRUM
Likt beläggningen ger även stadens gröna 
element sammanhang och harmoni i 
stadskärnan. Träden på Första Avenyn 
knyter ihop resecentrum med kyrkan och 
är viktiga att bevara. Då många av de 
befi ntliga träden tydligen inte trivs, med 
dålig tillväxt som följd, föreslår vi att de 
befi ntliga träden i gatan avlägsnas i takt 
med gatans renovering och ersätts av nya, 
stora träd. Träden planteras ut med jämna 
avstånd – 9 meters mellanrum – i enlighet 
med beläggningens mönster. Däremot 
ser vi ingen anledning till en förfl yttning 
av trädraderna sidledes.  Om de fl yttas i 
riktning mot gatans centrum minskar det 
centrala aktivitetsrummet och kyrkans 
dominans i stadsbilden går förlorad. 
Träden bör inte heller fl yttas närmre 
fasaderna eftersom där ska fi nnas plats 
för uteserveringar och gångytor. De vackra 
befi ntliga träden längs Frykholmsgatan blir 
gatans viktigaste element och beläggningen 
respekterar och går runt dem. På Stortorget 

planteras grupper av träd, vilka skapar lä 
och mindre rum. Mot sydväst – vid torgets 
övergång till Första Avenyn – planteras en 
cirkel med klippta träd, ett grönt element 
som markerar övergången mellan rummen.

GRANITENS SKÖNHET
Valet av granit som genomgående 
beläggningsmaterial är av fl era orsaker 
självklart: 

• Det är ett lokalt markmaterial (vi är nära 
Stenriket) som använts i generationer. 

• Granit åldras väl med åren och blir bara 
vackrare med tiden; slitaget framhäver 
skiftningar i yta och färg.  

• Granit är hållbart över en lång tid och 
kan med fördel återanvändas. På 
Stortorget och Första Avenyn fi nns 
redan idag stora ytor med granitsten.

• Granitsten kan förarbetas och 
ytbehandlas efter behov, i mindre 
eller större enheter, så att önskad 
motståndskraft, jämnhet, hållbarhet och 
färg åstadkoms. 

• Granit förekommer i många färger och 
ytstrukturer och är helt enkelt ett vackert 
och oumbärligt markmaterial. 

ETT LJUST CENTRUM
Vi vill skapa ett ljust centrum, både genom 
val av beläggningar och utrustning, samt 
vid val av belysning. Ljuset har avgörande 

betydelse för hur stadsmiljön upplevs, 
främst under vinterhalvåret när dagarna 
är korta och mörkret kompakt. Placering 
av ljuskällor, val av armaturer och design 
spelar i det avseendet stor roll. Valet 
av själva ljuskällan – ljusets uttryck, 
färgtemperatur och färgåtergivning – är 
kanske den viktigaste parametern och 
bör övervägas noga. Vi känner alla till 
det: Vissa speglar gör en vackrare, andra 
det motsatta, allt beroende av ljuset. Det 
samma gäller för stadens ljus: I bästa 
fall kan man åstadkomma ett varierat, 
varmt och tryggt ljus, i värsta fall ett kallt, 
missfärgande och bländande ljus.  Ljuset är 
avgörande för en människas trivsel och kan 
vara den parameter som utgör skillnaden 
mellan ett mer eller mindre framgångsrikt 
stadsrum. Vi rekommenderar därför att det i 
den kommande processen fokuseras på att 
avsätta medel för att skapa ett levande och 
glädjebetonat ljus i stadsrummen. 

KONST FÖR IDENTITET OCH 
IGENKÄNNANDE
I det offentliga rummet har det historiskt 
varit bildkonstens uppgift att skapa rum för 
tanke och refl ektion.  Att använda konst 
och konstnärskompetens i det offentliga 
rummet ger större upplevelserikedom och 
tydligare identitet i ett område. Spännande, 
genomarbetade och intensiva stadsrum – 
befolkade av konst av hög kvalitet – ska 
ses som en investering och inte som 

en utgift. Stadskärnan i Hässleholm har 
många fi na konstnärliga installationer och 
skulpturer, vilket ger den karaktär och 
variation. I de fl esta fallen vill vi bevara 
befi ntliga skulpturer på sina nuvarande 
platser eftersom de vittnar om dessa 
platsers historia. Däremot vill vi gärna ta 
ner skulpturerna i människohöjd, till en nivå 
där vi kan röra vid dem, beundra dem, se 
dem i ögonen. Vi vill med andra ord ta ner 
dem från deras piedestal, till en dialog med 
invånarna och stadens besökare och få 
dem att bli en självklar del av platserna.

VIND, SOL OCH LÄ
När våren kommer söker sig människorna 

till solen. Vi längtar efter ljuset och solen 
men framåt sommaren söker vi även 
skugga. Det är viktigt att det fi nns sittplatser 
i både sol och skugga. Ett annat element 
som påverkar människors beslut att 
eventuellt välja att uppehålla sig och slå sig 
ner i stadens offentliga rum är vinden. Med 
andra ord är det viktigt att skapa lä och 
skydd för dem som använder staden och 
dess platser. Vegetation har en lägivande 
och trygghetsskapande effekt och är ett 
oumbärligt element i stadsrummet. På 
samma sätt är det viktigt att skapa platser 
längs fasader som ger lä, samtidigt som de 
fl esta fi nner trygghet i att ha en mur bakom 
ryggen. Speciellt i soliga lägen är det 
lämpligt med uteserveringar längs fasader, 

vilket bör möjliggöras i så stor utsträckning 
som möjligt i samband med kommande 
renovering och omvandling. På våra 
breddgrader är antalet soltimmar – bortsett 
från 2-3 sommarmånader – begränsat och 
utmaningen är ofta snarare att skydda sig 
från kyla, vind och regn. 
Detta kan uppnås med fl exibla tak – 
markiser – längs fasader, likt Kullagatan i 
Helsingborg där eleganta tak bidrar till att 
skapa lä och hålla värmen (hålla kylan ute). 
Kombinerat med naturgasvärmare uppnås 
en effektfull klimatförbättring som verkligen 
förlänger säsongen för utevistelse med ett 
par månader både vår och höst, till glädje 
för stadens medborgare och brukare (samt 
café- och restaurangägare). Vi föreslår 

därför genomgående markiser längs 
Stortorgets fasader för att främja livet längs 
torgets kanter. På samma sätt föreslår vi 
fl exibla tak längs butiker och fasader på 
Frykholmsgatan. Därmed skapas ett tryggt 
och småskaligt gångstråk som gör gatan 
attraktiv för stadens invånare och besökare.

VATTEN SOM LIVGIVANDE BÄCK
Barn älskar att leka med vatten. Vuxna 
älskar att betrakta vattnets rörelser och 
lyssna till dess porlande ljud. Forskning 
visar att platser som erbjuder lä, sol 
och vatten ofta upplevs som attraktiva 
och blir populära. Vatten har en magisk 
dragningskraft och det porlande och 

lekfulla har en positiv effekt på människor. 
Genom historien har vi kunnat se, 
höra, dofta och känna på vatten i våra 
stadsrum.  Under senare år – som en 
följd av klimatförändringarna – har vi fått 
mer kunskap om vattnets betydelse i våra 
liv och vår överlevnad, vilket naturligt 
kan integreras i framtidens projekt för i 
Hässleholm. Vi vill införa vatten som ett 
levande element i Hässleholms stadskärna. 
Först och främst är tanken att vattnet ska 
ingå – som synligt och hörbart element – i 
form av en rund damm/fontän på Stortorget. 
På samma sätt dras vatten in i Första 
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HÄSSLEHOLMS STADSKÄRNA - KOSTNADSBEDÖMNING

ETAPP 1              m²       kr/m²                    kr
Gågatan västra och mellersta delen  6.200,00 3.500,00     21.700.000
Stortorget exkl. damm och Berns trädgård  3.600,00 2.700,00       9.720.000
Berns trädgård      570,00 3.500,00       1.995.000

Totalt         33.415.000
   
ETAPP 2   
Damm på Stortorget           3.000.000
Gata och parkering östra delen  2.700,00 2.400,00       6.480.000
Frykholmsgatan   1.800,00 2.500,00       4.500.000

Totalt                                                                          13.980.000
   

Kvadratmeterpriserna inkluderar byggherrekostnader, projektering och byggledning (ca 20%).  
 

Tvärsektioner BB 1:200 Tvärsektioner CC 1:200 Tvärsektioner DD 1:200

Plan Sommar 
Berns trädgård och uteservering 
1:200

Tillbaka till staden

Avenyns centrala del, där naturens element 
med jämna mellanrum ”poppar” upp, i form 
av fragment av granit, gröna kullar och 
vatten. 

TRAFIKRÖRELSER
I framtiden blir Första Avenyn gågata 
från Järnvägsgatan till Östergatan, enligt 
kommunens utvecklingsprogram. Mellan 
Östergatan och Skolgatan blir det även 
fortsättningsvis en dubbelriktad trafi k 
med möjlighet till längsgående parkering 
i båda riktningarna, samt med breda 
trottoarer längs fasaderna. Längs hela 
avenyn anläggs dubbelriktad cykelväg 
som i förslaget är placerat på gatans 
skuggsida, alltså på sydsidan.  Detta ger ett 
sammanhängande kvalitativt stadsrum för 
vistelser och aktiviteter på Avenyns solsida. 
Järnvägsgatan och Skolgatan behåller 
sin dubbelriktade trafi k och fotgängarna 
leds över dessa på granitstråk utan 
nivåskillnader, vilka inspirerar bilisterna till 
långsam körning. 

TILLGÄNGLIGHET – ALLA SKA KUNNA 
RÖRA SIG ÖVERALLT
Stadsrummen utformas med plana ytor 
– utan plötsliga oförutsedda steg eller 
nivåskillnader – så att alla ska kunna röra 
sig i princip överallt. Taktila stråk utförs i 
granit längs Första Avenyns gångzoner 
i norr och söder. Ett taktilt stråk anläggs 

längs Stortorgets primära gångstråk 
och fortsätter mot Frykholmsgatan. I 
Frykholmsgatan kombineras dränerings-
ledningen med det taktila stråket i gatans 
västsida, vilket innebär att det är möjligt att 
höja marknivån på östsidan och via ramper 
i gatsten anpassa butikernas entréer för 
personer med rörelsehinder. Generellt 
utnyttjas möbleringszonens 1,5 meter breda 
gatstensbeläggning längs båda gågatorna 
och på torget till att utjämna eventuella 
nivåskillnader vid entréerna eftersom 
gatsten ger en fl exibel och formbar 
markbeläggning. 

HÅLLBAR UTVECKLING – 
HÄSSLEHOLMS STADSKÄRNA

VATTEN
Centralt i Första Avenyn är det möjligt 
att anlägga ett underjordiskt magasin 
(rörledning) som samlar upp överfl ödigt 
regnvatten vid extrema fl öden.  Alla 
stuprör mot Avenyn och torget leds till 
magasinet, liksom allt ytvatten. Magasinets 
vatten används sedan till de dammar 
som anläggs i marken ovanför och även 
för att vattna nya träd i stadsrummet. 
Tanken är att regnvattnet leds dit det 
gör nytta och betraktas som en resurs 
istället för ett problem. Det underjordiska 
magasinet bevarar regnvattnet för senare 
användning och infi ltration samt förebygger 

översvämningar. Regnvattnet används 
på ett kreativt sätt, synliggörs och ingår 
därefter i det naturliga kretsloppet. 

BELÄGGNINGAR
Vi har valt lokala och delvis återanvända 
material samt material med lång livslängd. 
och de befi ntliga granitbeläggningarna 
återanvänds; använd granit värdesätts 
högre än ny och granit i enkla grundformer 
kan återanvändas i evigheter.  Så långt 
möjligt återanvänds det befi ntliga bärlagret 
under gator och platser – antingen får 
bärlagret ligga orört eller så sorteras 
det och återanvänds.  Nuvarande 
betongbeläggningar kan krossas och 
eventuellt återanvändas i överbyggnader.

BELYSNING
Vid planering av modern utomhusbelysning 
ställs krav på ljusteknik, estetik, 
anpassning, drift- och anläggningsekonomi 
samt energieffektivitet. Därför är det 
viktigt att kunna styra/dämpa belysningen. 
Belysningssystemet ska vara energieffektivt 
och hållbart. För det första ska den 
teknologi användas som är ljustekniskt, 
driftmässigt och energimässigt utprovad 
och undersökt och har visat sig bäst för den 
konkreta uppgiften. För det andra ska en 
livscykelanalys (LCC) göras, vilket innebär 
en beräkning av ett belysningssystems 
samlade kostnader över förväntad livslängd, 
inklusive installation, driftskostnader och 

borttagande. För det tredje ska ett EU-
direktiv (EU ECO – Design) beaktas. Det 
innehåller riktlinjer för utfasning av ett stort 
antal ljuskällor under kommande år. 
Genom att aktivt välja form och material 
och införa nya kunskaper och erfarenheter, 
vill vi skapa ett hållbart projekt som kan bli 
trendsättare och förebild inom området. Vi 
vill kort sagt skapa nya, hållbara stadsrum 
som sätter en ny standard för teknisk och 
arkitektonisk kvalitet. 

FÖRSTA AVENYN
Det som är speciellt med Första Avenyn 
är dels bredden och dels stigningen från 
den vackra stationsbyggnaden i väster mot 
tegelkyrkan i öster. Stadens puls är som 
mest intensiv vid järnvägsstationen och den 
blir sedan lugnare ju närmare kyrkan man 
kommer. Längs avenyns båda sidor står 
hus i en homogen skala, med många fi na 
och artikulerade fasader. De två trädraderna 
framhäver gatans stigande och långsträckta 
karaktär och leder mot kyrkan som point de 
vue där avenyn slutar. Dessa stadsmässiga 
och arkitektoniska kvaliteter vill vi förstärka. 
Vi vill också ge stadsrummen mer dynamik 
och aktivitet. En avgörande faktor för att 
behålla och förstärka aktiviteter, liv och 
rörelse i gaturummet är att butikerna 
blomstrar.  Det behövs ett stort utbud av 
varor och butikstyper längs gatan och det är 
viktigt att lokalerna aldrig står tomma. Om 
butikerna långsamt försvinner, försvinner 

även livet på gatan. Omvänt, när butikerna 
går bra så stärks gatans liv och dynamik. 
Vi prioriterar därför att underlätta för 
handeln längs gatan och i centrum och 
föreslår bland annat markerade gångstråk 
i granit längs butikernas fasader på ömse 
sidor om gatan. Mellan gångstråken och 
butikerna har vi en möbleringszon som ger 
butikerna möjlighet att ställa ut sina varor 
utanför, samt att ställa upp t ex bord och 
stolar för uteservering. Möbleringszonen 
utförs i gatsten och marknivån höjs/
sänks omkring butiksentréerna så att alla 
butiker i gatan nås utan höjdskillnader. 
Trädraderna placeras omedelbart utanför 
gångzonen, vilket ger lä och en behaglig, 
mänsklig skala. Mittenområdet ger plats 
för aktiviteter och rekreation. Här ges 
möjligheter att under en varm sommardag 
slå sig ner, här är kullar, skatebana 
och lekplats för såväl barn som vuxna.  
Avenyns markmaterial består av band 
med breda ljusa granitplattor som varvas 
med smågatsten. I gågatans mellersta del 
utformas en speciell beläggning som är 
inspirerad av landskapet runt Hässleholm. 
Mönster skapas i olika material som stål, 
trä och granit utan nivåskillnader. Mönstret 
skulle kunna utformas i samarbete med en 
konstnär. Gatans ljus består huvudsakligen 
av armaturer på stolpar, vilka placeras i 
linje med träden för att inte ta över visuellt. 
Kyrkan och stationsbyggnaden framhävs 
med hjälp av fasadbelysning. 

STORTORGET MED BERNS TRÄDGÅRD
Avenyns och Stortorgets markbeläggning 
smälter samman och knyts ihop via 
banden av granit som förstärker torgets 
djupverkan. Trädgrupper placeras på ett 
lekfullt sätt och blir en given plats för bänkar 
och andra sittplatser. Längs fasaderna 
kan sammanhängande markiser sättas 
upp för att ge ännu bättre förutsättningar 
för caféer och restauranger på torget. 
Torgets öppna yta ska fortfarande kunna 
härbärgera större arrangemang, inklusive 
återkommande torg- och handelsdagar.  
Torgets belysning består av strålkastare 
på stolpar som ger diffusa ljuskäglor över 
torgytan och ett intressant skuggspel under 
träden. Ljusnivån är högre längs torgets 
kanter än på mitten. Vid övergången mot 
Avenyn anläggs nya Berns trädgård, 
en tydlig, skulptural och rumsskapande 
trädcirkel och sommarträdgård. Cirkelns 
kant är horisontell och i nivå med Avenyns 
markbeläggning, ytan i cirkelns mitt är 
lätt skålformad. Eftersom Stortorget 
stiger mot nordost kommer området 
inne i Berns trädgård att upplevas som 
nersänkt. Nivåskillnaden tas upp genom 
enkla trappsteg som också fungerar 
som sittplatser och där ljus kan förhöja 
upplevelsen. Berns trädgård är att betrakta 
som en plats i platsen för vistelser och lä – 
ett rum för mindre arrangemang (barnteater, 
utställningar, musik och dans). På 
sommaren möbleras platsen med caféstolar 

och prunkande perenna växter i fl yttbara 
kärl. Berns trädgård har även ett estetiskt 
värde som orienteringspunkt och grönt 
element, som på samma gång förbinder 
och skiljer torg och gågata. Berns trädgård 
kan bli ett mångfunktionellt element, ett 
landskaps- och stadsarkitektoniskt smycke 
som pryder stadskärnan året om.      

FRYKHOLMSGATAN
Frykholmsgatan får ett arkitektoniskt 
lyft, med ny markbeläggning och nya 
gatumöbler. Markbeläggningen är en 
fortsättning av Stortorgets och Avenyns 
beläggning men eftersom granitbanden 
här är längsgående – till skillnad från 
Avenyns tvärgående band – blir uttrycket 
och upplevelsen ändå väsentligt 
annorlunda. Frykholmsgatan får ett eget 
unikt uttryck. Mellan de längsgående 
stråken av granitplattor läggs gatsten 
som anpassas till de befi ntliga träden. 
Träden står för en väsentlig del av gatans 
uttryck, med sina gröna lövtak som ger lä 
och småskalighet. Utöver detta möbleras 
gatan med runda sittsocklar, placerade 
i en till synes slumpmässig ordning, 
precis som träden. Belysningen består 
av stolpar med armaturer som ger ljus på 
marken men även ströljus på fasaderna. 
Markiserna på båda sidor om gatan blir 
ett karaktärsgivande rumsligt element och 
skydd för gatans besökare, men även 
skydd för utställda varor. Gatan avslutas 

visuellt i norr genom att markbeläggningen 
förs vidare till den motstående sidan av 
Tingshusgatan och genom att en fontän 
placeras framför den befi ntliga väggen. 
Fontänen är en vattentrappa som belyses 
nerifrån och blir en lockande fast punkt i 
änden av gatan. 

ETAPPINDELNING OCH EKONOMI
Inom den angivna budgeten, 33 miljoner 
kronor, bedömer vi att större delen av 
Stortorget samt den västra delen av 
Första Avenyn, från Järnvägsgatan 

till Östergatan, kan genomföras. 
Delfi nansiering från fastighetsägare och 
verksamhetsidkare bedöms som nödvändig 
för vissa element på torget, t ex Berns 
trädgård. För resterande delar av Första 
Avenyn, dammen på Stortorget samt 
Frykholmsgatan, vilka byggs senare än 
2014, behöver ytterligare medel skjutas till.
I kommande arbete ser vi även gärna att 
det avsätts en summa till framtagande 
av fl yttbara möbler och annan utrustning, 
specialdesignade för Hässleholms 
stadskärna.


