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Planerade åtgärder 2021

Budgeterade kostnader, 3 mkr.

Finputsning Torget, Storgatan, Köpmansgatan, Stadsparken (Resursverkstan) 250 000,00    

Renovering av talartribunen 75 000,00    

Byte av gatuskyltar och rätning av skylt/stolpar i centrum 100 000,00    

Rätning belysningsstolpar i centrum 50 000,00    

Trottoarer och gatubelysning längs med Strandgatan 960 000,00    

Skapande av gaturum enligt stadsarkitekts förslag 650 000,00    

Borste till sopaggregat (sidoborste) 35 000,00    

6 st Krukor, stor variant 55 000,00    

Inramning grönområden på Torget (storgatsten), borttagning gammal häck 220 000,00    

Plattbyte vid Gulaschbaronen, framför SveFis entré samt trottoar utanför GR-IT 310 000,00    

Byte av 2st belysningsstolpar mittemot Haparandabladet till Stockholmsvariant 95 000,00    

Infoskyltar historiska platser 50 000,00    

Gula huset uppfräschning plattytor, trappor och dörr 150 000,00    



Finputsning Torget, Storgatan, Köpmangatan, Stadsparken 

• Tjänsten köps in av Arbetsmarknadsenheten.

• Gäller primärt detta område.



Infoskyltar historiska platser

• Skyltar utanför byggnader.

• Omfattning och utformning pågår.



Byte av gatuskyltar och rätning av skylt/stolpar i centrum

• Gamla, slitna skyltar byts ut.

• Lutande skyltstolpar rätas upp.

• Utförs med egen personal från gatuavdelningen.



Rätning stolpar i centrum

• Lutade belysningsstolpar och stolpar för skyltar rätas upp.

• Utförs med egen personal från gatuavdelningen och eventuellt inhyrd maskin.



Trottoarer och gatubelysning längs med Strandgatan

• Fortsättning på förra årets uppfräschning av 
Strandgatan.

• Trottoaren på västra sidan breddas ca 50cm för att ge 
ett bättre promenadstråk, för gående. 

• Nya belysningsstolpar och ny kabel.



Skapande av gaturum enligt stadsarkitekts förslag

• Nytt räcke längs med parkeringarna 
vid Packhusgatan, för att markera 
och tydliggöra uppdelning 
av gaturum och övriga ytor.

• Upphöjda korsningar på 3 platser för att säkrare passage 
till lekplatsen bland annat, samt tydliggörande av övergångsställen.



Borste till sopaggregat (sidoborste)

• Sidoborste till sopaggregatet till kommunens hjullastare, för att få en mer effektiv 
användning nära kantstenar och intill väggar. 

• Stålborste ger möjlighet till ogräsbekämpning.

• Ökad borstning av gator i centralorten.



6 st Krukor, stor variant

• 1600 mm i diameter.

• Staplingsbara med kommunens befintliga krukor för att kunna bygga ”torn”.



Inramning grönområden på Torget (storgatsten), 
borttagning gammal häck

• Schakt och montering av storgatsten även på yttre sidan av 
stenmjölsgångarna.

• I norra parken görs anslutning ungefär mot GR-IT. I södra parken 
görs anslutningar mot Köpmansgatan och mot Handlarn. 

• Rivning av buskar/häck samt borttransport av densamma, 
komplettering med matjord och insådd.

• Höjdjustering av stenmjölsytor för att få en kant mot storgatstenen.

• Rätning av stolpar och elskåp. 



Renovering av talartribunen

• Tvättning och målning.

• Byte av golv.

• Byte av belysning.



Byte av 2st belysningsstolpar mittemot Haparandabladet 
till Stockholmsvariant

• För att få det enhetligt längs med Storgatan byts 
två belysningspunkter ut till Stockholmsvariant. 



Plattbyte vid Gulaschbaronen, framför SveFis entré samt 
trottoar utanför GR-IT

• Fortsättning trottoarrenovering runt torget.

• Från Handelsbanken till GR-IT ny plattyta, från infarten 
vidare förbi SveFi hotell fram till Torggatan –
uppfräschning av stenmjölstrottoar. 

• Vid Stadshotellet (Gulaschbaronens entré), mellan 
infarten till parkeringarna framför och bakom hotellet – ny 
plattyta. Närmast hotellet läggs två rader smågatsten. 

• Framför SveFis entré, från Köpmansgatans trottoar fram 
till nya plattytan i södra ändan av SveFi – ny plattyta. 
Eventuellt omplantering av rabatter närmast husvägg. 



Gula huset uppfräschning plattytor, trappor och dörr

• Iordningställande av plattytor som leder upp till Gula Huset.

• Renovering av ytterdörrar och trappor. 




