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Förord

I detta förord vill jag ta tillfället i akt att tacka alla som har hjälpt 
mig under arbetets gång. Utan Er hjälp hade detta arbete inte varit 
möjligt att genomföra. Jag vill först tacka mina handledare på BTH/
IFP och min handledare Leo Eriksson på Borgholms kommun för  all 
hjälp, samt alla som tagit sig tid för att intervjuas och hjälpt mig med 
fakta.  Jag vill också tacka Ulla Krakau på högskolan i Kalmar för 
den inledande kontakten med Borgholm och för teknisk hjälp under 
arbetets gång. Även Henrik Karlsson och Daniel Wilén har under 
arbetet lånat ut sin teknik för att kunna göra mitt arbete lättare

Om någon känner sig förbisedd så är det inte min mening. Jag vill 
ytterligare en gång tacka alla som har haft någon inblandning i 
textens skapande. Hoppas det blir en angenäm läsning.

Josef Wårdsäter
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Sammanfattning

Denna skrift är utformad för att belysa de problemställningar en 
kommun kan uppleva i samband med reglering av nyttjandet i det 
offentliga rummet i en stad. Rapporten syftar främst till att belysa 
dessa problem i mindre städer och framförallt i det som kallas för 
sommarstäder. 

Rapporten är gjord på initiativ av Borgholms kommun där man 
under en längre tid har sett de problem den massivt ökande 
befolkningen på sommaren har på utnyttjandet av det offentliga 
rummet i staden. Under högsäsong får de offentliga platserna utgöra 
serveringar, utökade försäljningsytor, plats för tillfällig såväl som 
återkommande evenemang samtidigt som de skall fungera som det 
var tänkt från början som transportrum och gaturum.

Begreppet sommarstad är i Borgholms fall djupt rotat i historien 
och staden har alltid varit en plats för turism. Detta mönster är 
kommunen inte villig att ändra på, då det utgör en viktig del för 
staden och kommunens överlevnad. 

För att nå syftet med texten så visar rapporten på vilka aktörer och 
lagar som rör sig i det offentliga rummet i staden. Texten försöker 
också visa på de konfl iktsituationer som fi nns i staden (Borgholm), 
men också vilka olika juridiska regleringsformer som fi nns att 
tillgå. 

Ur den första delen som utgör den grundläggande analysen av 
Borgholm har det sedan utarbetats ett förslag på hur man kan 
möblera och behandla det offentliga rummet i staden för att skapa 
en attraktivare helhet och få bukt med de olika konfl iktsituationer 
som råder. 

Förslaget innehåller tretton olika delar som behandlar det offentliga 
rummet. Här fi nns exempel på hur man hanterar det fysiska rummet, 
handel i det offentliga rumemt, uteserveringar och diverse andra 
möbleringsfaktorer för offentliga rum. Förslaget är baserat på de 
förutsättningar Borgholm erbjuder men innehåller också lösningar 
och tankar som är möjliga att applicera på andra orter.

I texten exemplifi eras också Malmö kommun som 1995 utarbetade 
ett policydokument för denna typ av frågor och som fortfarande är i 
bruk och slagit väl ut.
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Bakgrund

Under sommaren 2002 fi ck jag en förfrågan från Borgholms 
kommun om ett arbete som skulle behandla stadens offentliga 
rum. Borgholm som är en typisk sommarstad ansåg att den ökande 
befolkningen under sommarhalvåret gav vissa oönskade effekter på 
stadens offentliga rum.

Problemformulering

Sommarstaden karakteriseras av att den under sommaren sjuder av 
liv och är en plats för möten, nöje och avslappning. Staden gör allt 
för att svara mot och behålla sin roll som sommarstad. Borgholm 
är ett klassiskt exempel på en sommarstad och har en historisk 
anknytning till slutet av 1800-talet då staden blev en badort med 
stark dragningskraft. 

När Borgholm under sommaren ökar sin befolkning från ca 3000 
(vinterhalvåret) till ca 30000 invånare och besökare,  framkallar detta 
vissa problem för staden i form av belastning. Den attraktionskraft 
en sommarstad har på sina besökare medför dock också en ökad 
attraktionskraft hos näringsidkare. Deras roll i sommarstaden är i 
form av upprätthållare när det gäller den lokala servicen vilken i sin 
tur baseras på de besökandes och boendes krav och förväntningar. 

Landtorget i Borgholm. Sommaren 
2003.

INLEDNING
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Under de inledande diskussionerna med Borgholms kommun 
angående rapportens innehåll så såg kommunen vissa problem 
med den utveckling som varit de senaste åren. Inledningsvis visade 
man på hur man i staden fi ck indikationer på att utnyttjandet av de 
offentliga rummen rent visuellt skapade en känsla av brokighet 
och oorganisation, och att detta också skapade svårigheter att 
ta sig fram i staden. Man kände från kommunens sida att man 
behövde någon form av regleringsmöjlighet för att den brokighet 
man under de senaste åren fått inte skulle ta överhand och på så 
vis minska Borgholms attraktionskraft som sommarstad. Men 
samtidigt ville man få näringslivet med sig och inte försätta dem i 
en ohållbar situation utan se dem som en tillgång och förutsättning 
för staden. Man behövde helt enkelt få en bild av stadens aktörer 
och deras funktion, samt vilka olika konfl ikter som fi nns i stadens 
offentliga rum. På kommunen såg man också ett juridiskt problem i 
regleringsprinciperna i form av hur man skall hantera en reglering. 
Men också i de olika aktörernas lagars sätt att se på det offentliga 
rummet kontra de kommunala planeringslagarna och principer 
kommunen själv arbetade efter.

Mål

Målet med rapporten är att den skall underlätta arbetet med det 
offentliga rummet samt öka förståelsen för de olika aktörerna i det 
offentliga rummet.

Syfte

Rapporten syftar till att:

Klargöra vilka aktörer som är nyttjare av det offentliga rummet.

Klargöra vilka aktörer i det offentliga rummet som berörs av olika 
lagar och regler och deras önskan om hur utnyttjandet av det 
offentliga rummet skall ske.

Ge en översikt av vilka lagar och förordningar som berörs i samband 
med verksamheter i det offentliga rummet.

Ge stadsplanerare en bild av hur man kan styra verksamheter i det 
offentliga rummet.

Tillvägagångssätt

Rapporten bygger mycket på personliga intervjuer och fallstudier. 
Empirisk fakta kommer också från litteratur och hemsidor i syfte till 
att komplettera den information som intervjuerna ger. Karaktären av 
rapporten gör att dess slutsats inte är ett konkret förslag utan råd om 
hur problematiken kan hanteras. 
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Rapportens upplägg
Rapporten består av två huvuddelar, där den första är av en mer 
analytisk karaktär som sen skall leda till den andra delen med de 
mer konkreta fysiska åtgärderna.

Den första delen börjar med bakgrund och en problemformulering 
som tillsammans med rapportens mål, syfte, tillvägagångssätt 
och rapportens upplägg utgör inledningen. Därefter kommer 
en beskrivning av fallstudien Borgholm ur ett historiskt och 
nuvarande perspektiv, här bearbetas fysisk utformning såväl som 
begreppsdefi nitioner som syftar till att ge en bild av staden för att 
lättare förstå samband senare i texten. 

Sen redogörs för vilka olika aktörer som förekommer i det offentliga 
rummet och detta sammanbinds med vilka lagar som styr de olika 
verksamheterna. För att se ytterligare samband följs det av de 
konfl iktsituationer som fi nns att hitta i Borgholm

Den andra delen av rapporten innehåller principer för fysiska åtgärder 
för att reglera det offentliga rummet samt hur man enligt författaren 
bör arbeta vidare för att uppnå sökta resultat. De principer som gås 
igenom går under namnet Riktlinjer Borgholm och har till syfte 
att visa på konkreta exempel hur man med olika faktorer kan och 
har löst liknande frågor i det offentliga rummet. Detta är dock inte 
endast ett enhetligt förslag utan också ett fl ertal olika målsättningar 
och delar som man kan använda separat och behandla i ett eventuellt 
fortsatt arbete. Texten avslutas med en personlig refl ektion och en 
slutsats.



10

BORGHOLM
Det offentliga rummet i sommarstaden

Borgholm som fallstudie

Valet av Borgholm som fallstudie i rapporten, grundar sig på att 
stadsarkitekten Leo Eriksson i Borgholm tog upp frågeställningen 
angående planering i det offentliga rummet utifrån deras egna 
erfarenheter. 

Det är förhoppningen att rapporten kommer också att ingå som en 
del av Borgholms EU-projekt: Staden på världens ö.

EU-projektet Staden på världens ö kom till stånd under första 
halvåret 2002 och har som syfte:
 
 Att stärka Borgholms identitet som den ledande turistorten i  
 regionen.
 Att stödja det lokala engagemanget som fi nns för staden.
 Att stärka samverkan mellan stad och land.

Det första målet med EU-projektet lyder som följer ”genom väl 
avvägda fysiska åtgärder utveckla stadens centrum till en naturlig 
mötesplats för alla” (ansökan till Staden på världens ö) samt att åter 
sätta god arkitektur i högsätet.

(Ansökan Mål 2 Södra, Staden på Världens ö. Borgholms kommun, Borgholm 2002)

(Eriksson., L., Stadsarkitekt Borgholmskommun, (intervju))

Borgholms historia

Den 28 augusti 1816 utfärdades stadsrättigheterna för Borgholm. 
Stadens grundare brukar anses vara Axel Adlerssparre som utförde 
landdelningar på Öland. 1816 bestod Borgholm av ett fåtal gårdar 
och hade 33 invånare. Men staden kom att växa förhållandevis 
fort och blev tidigt en aktiv handelsplats. Grunden till Borgholms 
stadsplan lades 1817 och utformades med ett rutnätsmönster med 
24 kvarter och 2 halvkvarter, med ett generöst torg i mitten. Under 
1800-talets senare del kom staden att utveckla den badortskultur 
som kom att bli ett kännetecken för staden. Badortskulturen var 
sprungen ur det faktum att den dåvarande kronprinsessan Victoria 
hade byggt sitt sommarslott Solliden strax utanför Borgholm med 
anledning av att hon trivdes i det klimat som norra Öland erbjöd. 
Drottingens intresse för Öland och Borgholm smittade fort av sig på 
Sveriges societet, och på så vis kom Borgholm att utvecklas mot en 
blomstrande badort. 

År 1865 uppfördes i Borgholm det första badhuset i staden. Det 
var ett kombinerat varm- och kallbadhus och i samband med 
detta bildades också Borgholms första badbolag. Etableringen 
under de första åren var blygsam och den tog egentligen fart först  

BORGHOLM
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under 1890-talet. Då inrättades ett nytt kallbadhus (1882) och en 
paviljong byggdes invid Borgholms slottsruin. I samband med det 
ökande intresset för badorten kom staden att genomföra fl era olika 
försköningar, man satsade mycket på planteringar och utseende. 
1888 byggdes det första enskilda varmbadhuset och ersatte det 
tidigare kombinerade varm- och kallbadhuset. Under årens lopp 
kom staden att få fl er byggnader som uppfördes för att uppfylla 
societetslivets krav, man uppförde badrestaurangen och diverse 
paviljonger för besökarnas nöjen. I societetsparken upprättades 
societetshuset som var en paviljong för dans, spel och avkoppling. 
Dessa byggnader var imponerande i sin arkitektur och följde de 
högsta dåvarande idealen. 

År 1900 upprättades för första gången en av de byggnader som kom 
att symbolisera Borgholm under många år, Strand Hotell. Hotellet 
upprättades på samma plats som det ligger idag med det ursprungliga 
hotellet brann ner 1951, 1906 stod också Solliden färdigt. 

Badepoken varade ända fram till mitten av femtiotalet då 
Sveabolagen (ångbåtsbolag) beslöt att upphöra med trafi ken till 
Borgholm på grund av dålig lönsamhet. Detta kom att bli Borgholms 

1870 års stadsplan över Borgholm. 
Bild: Borgholms innerstad. Riktlinjer 
för bebyggelseutveckling, 1984.
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nådastöt som badort och efter detta så minskade intresset för staden 
och norra Öland. Fler försök gjordes för att få tillbaka sin forna 
glans men inget lyckades fullt ut. Men staden är fortfarande en 
viktig turistort i regionen och fi ck i samband med att Ölandsbron 
upprättades åter ett uppsving. Nästan alla av de ursprungliga 
byggnaderna som hör badepoken till har tyvärr rivits eller brunnit 
ner, men man kan fortfarande se spår av den tiden. Det gamla 
kallbadhuset fi nns fortfarande kvar och ett stort arbete läggs på att 
bevara det för framtiden.

(Ansökan Mål 2 Södra, Staden på Världens ö. Borgholms kommun, Borgholm 2002)
(Nilsson, R, 1995, Badortstidens Borgholm, Ölandstryckarna AB, Borgholm.)
(Palm, B., mfl ., 1949, Öland III, Berlinska boktryckeriet, Lund.)

Storgatan i Borgholm runt år1910. 
Bild: Okänd.
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Stadens fysiska egenskaper och utformning

Första mötet med Borgholm är den naturupplevelse som norra 
Öland erbjuder. Det öppna lite karga vindpinade landskapet ger 
ett imponerande intryck. När man närmar sig Borgholm söder 
ifrån möts man av öppen yta, där Borgholms slottsruin reser sig i 
väster och i fonden kommer ett inbjudande skogsparti. Skogspartiet 
reser sig som en mur som skiljer Borgholms stad mot sin lite karja  
omgivning i söder. Infarten till de centrala delarna av staden 
ter sig rätt ordinär och erbjuder bostadsområden ömsom olika 
verksamhetsområden. Stadens infart sträcker sig hela vägen in 
till den ursprungliga empirplanen där den kopplas på det centrala 
stråket Storgatan. Staden byter här karaktär ifrån villor och 
verksamheter till mer stadsmässig byggnation. Den enkla planen 
ger en god orienteringsförmåga och är i sin enkelhet föredömlig. 
Storgatans sträckning med fri siktlinje mot havet går som en puls 
genom staden och i mitten fi nns hjärtat; torget. Stadens historiska 
arv som anrik badort gör sig påmind genom dess arkitektur, de låga 
husen med omfattande trädgårdar men ändå centralt placerade gör 
att staden får en del av det småskaliga och den idyll man förknippar 
med en badort. 

Borgholm är en stad som i de centrala delarna har en väldigt 
karakteristisk empirplan med regelbundna kvarter och ett stort 
centralt torg. Gatorna är breda och bebyggelsen runt omkring är 
förhållandevis låg vilket skapar udda proportioner, och de centrala 
delarna av staden känns glest utnyttjade. Runt omkring den gamla 
empirplanen har staden en ”modernare” utformning där man byggt 
efter hand. 

Detta märks också på stadens planer, där de centrala planerna i 
stora delar fortfarande har den gamla empirplanen som gällande 
plan. Runt omkring har kommunen under årens lopp haft ett 
planförfarande enligt samtida gällande regler.

Staden blev under 1800-talet en populär badort, och man kan se 
hur staden anpassats till det societetsliv som då var en viktig del. 
De främsta avtrycken från den epoken är de parkanläggningar som 

Infarten mot Borgholm invid Borghol-
ms slottsruin. Våren 2003.
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fi nns i anslutning till badhotellets lokalisering. Badortens epok har 
gett Borgholm den karaktär staden har idag och ligger som grund 
för staden som en sommarstad. Den delen av Borgholm som består 
av den gamla empirplanen är idag klassat som ett riksintresse för 
kulturmiljövård enligt Riksantikvarieämbetet:  

Borgholm - Räpplinge [H23] (Borgholm och Räpplinge snr)

Motivering:
A. Borgholms slottsmiljö, kungsladugården och Solliden, som 
speglar kungligt boende och förvaltning från renässansen 
fram till i dag.
B. Sjöfarts-, handels- och sommarstaden Borgholm, en 
av de få anlagda städerna från 1800-talets början, som 
visar stadsbyggandet under 1800-talet samt brunnsortens 
betydelse för stadens utveckling från 1800-talets slut och 
kring sekelskiftet 1900. Centrum för magasinering och 
utskeppning av säd. (Kust- och skärgårdsstad).

Uttryck för riksintresset:
A. Den i landskapet dominerande ruinen av Borgholms 
renässans- och barockslott, på platsen för en medeltida 
befästning. Kyrkogrunden i anslutning till slottet, och tre 
avhysta gårdar. Kungsladugården från 1800-talet med 
tillhörande marker och byggnader, markanvändning och 
landskapets karaktär. Solliden med drottning Victorias villa 
av arkitekten Torben Grut 1906 och omgivande park.
B. Borgholms stadsmiljö med rutnätsplan från 1817, 
centralstråk med torg och offentliga byggnader och 
handelsgårdar i s.k. Borgholmsstil. Bebyggelsens 
karaktär med låg, tät, tidstypisk träbebyggelse i centrum, 
friliggande hus på stora trädgårdstomter, och i ytterområdet 
sommarvillor från badortsepoken vid 1800-talets slut. 
Tomtstruktur och gatukaraktär samt det stora inslaget av 
trädplanteringar och grönska. Hamnen och lämningar av 
äldre hamnverksamhet, kontakten med havet samt spår av 
den tidigare järnvägen.

(”Värdetexter avseende områden i Kalmar län med kulturmiljövärden av riksintresse 
enligt 2 kap 6 § NRL.”, 1997-08-18, <www.raa.se/riksintressen/pdf/h.pdf >)

Stadens nuvarande offentliga rum

Borgholm är som tidigare nämnts en stad med lång historia som 
turistort vilket under årens lopp resulterat i stadens karaktär. Skall 
man då se till stadens offentliga rum så är det egentligen rent 
konkret stadens allmänna platsmark som skulle listas. Men för att se 
till rapportens syfte och problemformulering så begränsas områdena 
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till de centrala delarna av staden och de ser till de specifi ka stråk 
som behandlas i den EU-ansökan som Borgholm gjorde under våren 
2002,  det vill säga Landtorget och Storgatan.

Landtorget

Landtorget utgör den centrala delen av den ursprungliga empirplanen 
och har en rektangulär form. Torget är lika stort som två av kvarteren 
i ursprungsplanen och ger ett imponerande intryck i och med att den 
omkringliggande bebyggelsen är förhållandevis låg. 

Landtorgets norra del avgränsas av långsidan av Borgholms kyrka 
med en mindre parkanläggning framför. I södra delen avgränsas torget 
av Borgholms rådhus. Ytan mellan rådhuset och den parkanläggning 
som återfi nns framför kyrkan utgörs av en stenbelagd yta där det fi nns 
möjlighet att bedriva torghandel och tillfälliga arrangemang etc. 

Översiktskarta  Borgholm.
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Karta över Landtorget i 
Borgholm.
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Torget korsas i mitten av Storgatan och den östra delen av 
torget avgränsas av Östra Kyrkogatan och på västra sidan av 
Västra Kyrkogatan. I korsningen mellan Västra kyrkogatan och 
Storgatan fi nns torgets enda permanenta byggnad i form av en 
gatuköksanläggning. Under sommarhalvåret bedrivs torghandel på 
torgets södra del mellan rådhuset och Storgatan. Där förekommer 
det också tillfälligt permanenta verksamheter så som tillfälliga 
turistinformationer, glasskiosker och under sommaren 2002 även 
valstugor. Den norra delen mellan Storgatan och parkanläggningen 
framför kyrkan används inte i normala fall till någon verksamhet 
utan den används endast vid särskilda evenemang,

Under sommaren är torget en välbesökt plats i staden i och med att 
det är en del av Borgholms handelsgata och att den under sommaren 
har stor möjlighet att erbjuda egna försäljningsmöjligheter i form 
av torghandel. Just när det gäller handel så är bebyggelsen längs 
med Västra och Östra Kyrkogatan utrustade med försäljningslokaler 
i bottenvåningarna. Utbudet är brett och här fi nns allt från 
restauranger, caféer och detaljhandel till livsmedelshandel. 

Under vinterhalvåret fi nns möjlighet för fordonstrafi k att ta sig 
runt och genom torget. Storgatan som under sommaren är avstängd 
är under vinterhalvåret tillgänglig, likaså på Västra och Östra 
Kyrkogatan.

Bebyggelsens karaktär runt torget varierar men ger ändå en 
sammanhängande struktur med färgval och form som harmoniserar 
och ingen bebyggelse tar överhand. Men den gatuköksanläggning 
som är lokaliserad mitt på torget ser dock malplacerad ut både i färg 
och form.

Storgatan

Storgatan i Borgholm sträcker sig från Hamngatan i väster till väg 
136 (till Kalmar och Köpingsvik) i öster. Den del av Storgatan som 
ligger som en förlängning utanför den gamla empirplanen är en infart 
till de centrala delarna av Borgholm och längs den sträckan fi nns 
fl era större livsmedelshandlare och detaljhandel som är belägen i 
större lokaler. När Storgatan närmar sig den gamla empirplanen 
byter den karaktär och avgränsningen mellan de olika områdena 
utgörs av ett mindre grönområde.

I empirplanen har Storgatan en karaktär med tätare bebyggelse 
som i bottenvåningarna har lokaler för handel. Storgatan är utgör 
en pulsåder i staden och här rör sig mycket folk och fordon. Men 
fordonstrafi ken begränsas dock under sommaren och den del av 
Storgatan som berörs av den gamla planen är avstängd.

Storgatans sträckning utanför den 
centrala empirplanen. Våren 2003.
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I väster avslutas Storgatan med Societetsparken, för att slutligen 
nå fram till hamnen där man i söder har Strand Hotell och i väster 
stadens gästhamn och i nordlig riktning Borgholms hamn.

Storgatan följer de andra gatornas karaktär i staden och upplevs som 
mycket bred i förhållande till sin byggnation. Men under sommaren 
används den som en möbleringszon för diverse omkringliggande 
verksamheter och kan då istället upplevas trång och i stora delar 
stökig.

Längs Storgatan i de centrala delarna är bebyggelsen väl överens 
med varandra. Men det fi nns undantag för vissa lokaler som har 
anpassat sina byggnader för att tillgodose handeln med bland annat 
uteserveringar, och inte riktigt tagit den hänsyn som den historiska 
stadsmiljön skulle behöva. Man ser exempel på hur man byggt 
uteserveringar av permanent karaktär som inte alls har det form- och 
färgspråk som bebyggelsen runt omkring.

Parkeringar

Utöver det trafi krum som har beskrivits i den tidigare beskrivningen 
av Borgholm skall detta kapitlet behandla befi ntliga parkeringar 
i Borgholm inom den ursprungliga empirplanen. Möjligheten att  
parkera centralt i Borgholm beror på vilken säsong som för tillfället 
råder.  Under vintern fi nns det  goda möjligheter till kantstensparkering 
i hela staden och det fi nns fl er större ytor på kvartersmark som 
upplåtits för parkering. Också det ringa befolkningsantalet under 
vintern i staden bidrar till de goda parkeringsmöjligheterna.

Karta över Storgatan innanför den 
centrala empirplanen.
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Under sommaren så fi nns inte möjlighet att utnyttja Storgatan och 
torget för parkering och det tillsammans med den kraftigt ökande 
befolkningen gör att besökare tvingas hitta parkeringar i utkanten och 
utanför empirplanen det vill säga utanför stadens rutnätssystem.

Tillgängliga parkeringar i Borgholm. 
Värt att notera är att sommartid in-
nebär en minskad möjlighet till park-
ering på Landtorget och Storgatan. 
Se separata kartor över torget och 
Storgatan.
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Säsongen

Sommarstaden är ofta en livlig och sjudande plats under 
sommarhalvåret och antal besökare och boende i staden ökar 
markant. 

Borgholm är inget undantag, staden har en kraftig befolkningstillväxt 
under sommaren, man räknar med att antalet besökare och invånare 
i Borgholm under sommaren ökar till ca 30 000. Detta medför 
både fysiska och sociala effekter på staden. Den mest påtagliga 
förändringen är att Borgholms fysiska karaktär ändras, staden 
möbleras på ett sätt för att tilltala dess befolkning och framför 
allt besökare, och för att man skall kunna ha möjlighet att rent 
funktionsmässigt ta emot den ökande folkmängden. 

Storgatan stängs av för biltrafi k under sommaren av för  att få en 
funktion av en gågata, torghandel blir ett dagligt inslag och likaså 
att övrig handel utnyttjar en del av gatan för att sälja sina varor. Ett 
fl ertal butiker bygger hela sin försäljning på sommaren för att sedan 
ha möjlighet att stänga under vintern. Även bland restauranger,  
barer och caféer ser man samma mönster och Borgholms nöjesliv 
minskar radikalt under vinterhalvåret.

Borgholm har också större permanenta anläggningar i närheten av 
de centrala delarna som är väldigt säsongsbetonade. Rävsuddens 
camping är belägen i stadens norra del och har under vintern en liten 
aktivitet med ett fåtal permanent boende och en badhusanläggning. 
Även Strand Hotell som är centralt beläget är starkt beroende av 
säsongen.

Just begreppet säsong är väldigt nära förknippat med en stad av 
Borgholms typ där sommarturismen alltid varit en viktig faktor 
för överlevnad och tillväxt. Även om det är svårt att sätta precisa 
gränser för en säsongs längd, i fallet med Borgholm kan man se en 
rätt tydlig trend där man på försommaren har en liten tillväxt som 
vid midsommar kulminerar i en väldig ökning av befolkning. Denna 
ökning håller i sig och ökar i viss mån till högsommaren för att i 
augusti minska, för att sen i september vara nere på den befolkning 
som motsvarar Borgholms befolkningstal.

Om man ser till säsongens utformning så fi nns det ett antal evenemang 
och helgdagar som mer markant bidrar till turisttillströmningen. 
Midsommar har under många år varit en mycket populär händelse 
i Borgholm som lockat mycket folk och har ett förvånansvärt stort 
upptagningsområde. Många av besökarna under midsommar är 
yngre och helgen är främst en fest med inslag av alkohol, musik och 

Sommaren är då Borgholms befol-
kning ökar markant och trängseln i 
staden märks tydligare. Sommaren 
2003.

Sommaren erbjuder möjlighet till 
uteserveringar och ett ökat utbud av 
handel i Borgholm. Sommaren 2003.

Borgholms slottsruin. Våren 2003.

BEGREPP
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dans. Kungaparets sommarresidens på Solliden i Borgholm är en 
attraktion som lockar en stor publik med ett varierande åldersspann 
och har under sommaren fl era olika evenemang som lockar extra folk 
och populärast är Kronprinsessans födelsedag som traditionsenligt 
fi ras på Solliden den 14 juli. Även Borgholms slottsruin är en 
populär attraktion och en vanlig lokalisering för diverse evenemang 
så som exempelvis konserter.

På sensommaren har Borgholm en årlig återkommande händelse 
med en skördefestival som är lokaliserad i de centrala Borgholm 
och är en populär tillställning. Denna typ av evenemang är inte bara 
en folkfest utan även ett sätt att förlänga säsongen.

(Eriksson., L., Stadsarkitekt Borgholmskommun, (intervju))
(Karlsson, S. E., Polisområdeschef vid polisområde Kalmar, 2003-02-30 (intervju))
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Begreppet offentligt rum

Vad är ett offentligt rum? Ordet offentlig innebär att något är öppet 
och tillgängligt för alla. Begreppet offentliga rum kan jämföras med 
det som man kallar för allmän plats dvs. gator, torg och parker i 
tätortsområden.

 
Det är just de offentliga rummen i tätorten som är intressanta 
när man talar om planeringsfrågor av den typ som behandlas i 
rapporten. Rör man sig utanför de tätbebyggda områdena så har 
marken inte benämning offentligt rum utan den frihet man har att 
beträda marken går under allemansrätten (Mb, 7 kap, 1 §) eller att 
marken går under benämningen allmän platsmark där detaljplan är 
upprättad.  

Just rent juridiskt så defi nieras det offentliga rummet i ordningslagen 
(1993:1617) där man i andra paragrafen redogör för vilka områden 
som ingår i begreppet offentlig  plats och omfattas av lagen.

Ordningslag (1993:1617)

2 § Med offentlig plats enligt denna lag avses

1. Allmänna vägar, gator, vägar, torg, parker och 
andra platser som i detaljplan redovisas som 
allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,

Landtorget i Borgholm sommaren 
2003 får exemplifi era det offentliga 
rummet i sommarstaden.
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3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för 
hamn- verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål 
och är tillgängliga för allmänheten, samt

4. andra landområden och utrymmen inomhus som 
stadigvarande används för allmän trafi k.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en 
kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, 
camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, 
begravningsplatser och andra sådana områden, om de inte 
omfattas av bestämmelserna i första stycket, skall jämställas 
med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap. och av lokala 
föreskrifter, under förutsättning att områdena är tillgängliga 
för allmänheten.
Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är 
tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det 
offentlig plats under dessa. Detsamma gäller områden som 
omfattas av en föreskrift enligt andra stycket
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Aktörer i det offentliga rummet

Det offentliga rummet utnyttjas på olika sätt av olika aktörer beroende 
på yttre omständigheter. Variationerna av nyttjandegrad följer årets 
cykler och sommaren genererar generellt ett ökat antal användare av 
det offentliga rummet för olika typer av näringsverksamheter. Men 
också ett  nyttjandet i allmänhet stiger i samband med att antalet 
besökare ökar.

Användandet kan te sig olika med allt från mindre skyltar till större 
anläggningar som strävar efter att öka den befi ntliga lokalens yta 
och skapa ett högre reklamvärde. Det handlar mycket om att olika 
typer av näringsidkare tar det offentliga rummet i besittning men 
det är inte hela sanningen. I en sommarstad genereras det också 
en markant ökning av cyklister, fotgängare och bilar som följd av 
säsongen och till viss del det ökade utbudet. 

Det är vanligt att det förekommer någon typ av tillfälligt evenemang 
någon gång under året och då ökar också belastningen ytterligare på 
det offentliga rummet. Som exempel på detta kan man se olika typer 
av festivaler men även veckovis återkommande marknader. 

Torghandeln är en verksamhet med gamla anor och är ofta ett 
frekvent inslag i stadsmiljön och uppskattas ofta som evenemang. 
Den tar stadens offentliga rum i besittning men då med skillnaden 
att man jämfört med övriga näringsidkare helt saknar någon form av 
fast lokal att bedriva sin försäljning.

Men det handlar inte bara om att se till det punktvis tillfälliga 
utnyttjandet av det offentliga rummet där det fi nns aktörer som tar det 
i besittning periodvis. Det fi nns också de som bor i direkt anknytning 
till ett offentligt rum som utnyttjas för tillfällig exponering eller 
liknande. För boende fi nns också kravet att deras omgivning skall 
ha en funktion som inte inkräktar på det dagliga livet. 

Aspekterna om hänsyn och förståelse är många och komplexa och 
ofta beroende av varandra. Alla dessa faktorer går direkt att härleda 
till de fl esta städer, och så även Borgholm. I den efterföljande texten 
redogörs för de olika typer av aktörer som är förknippade med 
Borgholms stad. Indelningen och kategoriseringen är anpassade för 
att se till den kommande konfl iktanalysen. 

Handel

Handel utgör en viktig del av det lokala serviceutbudet och ses som 
en förutsättning för stadsmässighet. Borgholm har under sommaren 
ett omfattande utbud av handel. Men handeln karakteriseras på 

Sommarens utbud är stort och vari-
erande med ökat tillskott av handel, 
torghandel och uteserveringar. Som-
maren 2003.

AKTÖRS- OCH KONFLIKTBESKRIVNING
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olika sätt beroende på verksamhet. I rapporten kommer begreppet 
handel att innefatta livsmedelshandel, torghandel och detaljhandel. 
Handeln ifråga har alla olika anspråk på det offentliga rummet. Störst 
platsanspråk på det offentliga rummet i Borgholm har torghandeln, 
som helt saknar någon möjlighet till försäljning i fasta lokaler. 

Torghandeln regleras av kommunen genom en torgstadga som 
har till uppgift att reglera torghandelns utformning och position 
samt taxor. Att sedan se till att det efterlevs är den av kommunen 
utsedda torgfogdens uppgift. Denna person koordinerar den 
dagliga torghandeln och är kommunens kontaktman gentemot 
torghandlarna. Torghandeln i Borgholm är under sommaren en 
dagligt förekommande aktivitet. Men ju längre in på vinterhalvåret 
man kommer desto mindre frekvent blir torghandlarnas aktivitet på 
torget. Just torget är den centrala platsen för torghandel i Borgholm. 
Den yta framför rådhuset som under vintern utgör parkering är 
sommartid vigd för torghandel med platser på ca 2× 6 meter. 

Detaljhandeln utgörs av ett fl ertal olika butiker med varierande 
utbud. Denna form av handel sker oftast i permanenta lokaler som 
i Borgholms fall ligger i anknytning till det offentliga rummet. 
Denna form av handel har under sommaren en mycket viktig period 
för att kunna överleva resten av året. Men den är ändå inte fullt så 
säsongsbetonad som torghandeln och vissa andra aktörer.

Inom detaljhandel fi nns i Borgholm en form av handel som rent 
produkt- och utbudsmässigt kan jämföras med det som motsvarar 
detaljhandel. Men den stora skillnaden är att dessa butiker helt 
stänger ner sin verksamhet under vinterhalvåret. Dessa kallas i 
Borgholm för gråpappersbutiker. Denna kategori kan också innefatta 
valstugor, glasskiosker och tillfälliga turistbyråer.

(Boman., L., Torgfogde Borgholmskommun, (intervju))
(Eriksson., L., Stadsarkitekt Borgholmskommun, (intervju))
(Erenswärd., F., mfl ., citysamordnare Borgholmscityförening, 2003-01-16 (intervju))

Evenemang

Evenemangen kan delas upp i två olika kategorier; tillfälliga 
evenemang och årligt återkommande evenemang. I Borgholms 
fall fi nns det exempel på de båda olika typerna. Bland de 
årligt återkommande evenemangen så kan man se exempel 
som skördefestivalen i slutet av sommaren och det som kallas 
Borgholmsfestivalen och kronprinsessans födelsedagsfi rande. 
Bland de tillfälliga evenemangen kan ses enstaka marknader och 
artistframträdanden eller utställningar. 

(Erenswärd., F., mfl ., citysamordnare Borgholmscityförening, 2003-01-16 (intervju))

Torghandelns befi ntliga möblering.

Nedan: Exempel på tillfälligt even-
emang. Circus Massimo på besök på 
torget i Karlskrona. BILD: Henrik 
Karlsson
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Handikappade

Anledning till att handikappade tas upp som en egen kategori i 
rapporten beror på att man inom handikapporganisationen anser 
att just förändringar av fysiska lokaler är ett omfattande problem, 
och att man under arbete med just dessa frågor tar liten hänsyn till 
handikappades förmåga att röra sig i de offentliga rummen. (Se mer 
i avsnittet om intresseorganisationer)

Besökare och boende

Besökare och boende är de faktorer som sätter prägel på Borgholm. 
Besökarna utgör en stor del av befolkningen under sommaren. 
Deras besöksmönster är olika och Borgholm har tillfälliga besökare 
och även besökare som stannar en längre tid. Borgholms  kommun 
är en utav de mest fritidshustäta kommunerna i Sverige. 

(Eriksson., L., Stadsarkitekt Borgholmskommun, (intervju))

Trafi kanter

I Borgholm kan man fi nna alla olika typer av trafi kanter; gående, 
cyklister och motorburen trafi k. Stadsplanen medger god 
tillgänglighet för de olika trafi kslagen under största delen av året. 
Sommaren innebär dock ökad belastning på staden.

Restauranger

Gruppen restauranger får utgöra den grupp av verksamheter som 
tillgodoser boende och besökare med mat och nöjen. Här ingår 
givetvis restauranger, barer, caféer och nattklubbar. I Borgholm 
är denna typ av verksamhet mest aktiv under sommaren och då 
har staden ett utbud som kan anses mycket bra i förhållande till 
stadens storlek. Vintern medför dock ett mindre utbud och färre 
öppethållanden. Många av restaurangerna och barerna följer den  
tendens man kan se hos handeln där man bara har öppet under 
högsäsong.

Intresseorganisationer

Intresseorganisationer är en förlängning av en aktörsgrupp som 
syftar till att se till sina medlemmars väl, och att driva övergripande 
frågeställningar för sin aktörsgrupp. I Borgholm fi nns en aktiv 
cityförening med ett 80- tal medlemmar i olika branscher.  Men det 
fi nns också mer nationella branschorganisationer representerade i 
Borgholm. Ett exempel är den nationella torghandels organisation 
TOMER (Torg och marknadshandlarnas ekonomiska riksförening) 
som har sitt säte i Borås och har en stark roll bland sina medlemmar. 
Här kan också olika företrädare för boende och besökare fi nnas, så 
som till exempel de handikappades riksförbund.

(Erenswärd., F., mfl ., citysamordnare Borgholmscityförening, 2003-01-16 (intervju))

Exempel hur möblering kan bilda 
hinder och försämra möjligheten att 
ta sig fram. Sommaren 2002.

Restaurang med tillhörande ute-
servering. Sommaren 2003.
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(Klintberg, K., Sekreterare Tomer, (telefonintervju))

Kommunen 

Kommunen i Borgholm har när det gäller det offentliga rummet 
rollen som huvudman för allmän platsmark och ansvarig för 
planering av kommunen. Vilket innebär att kommunen ansvarar för 
underhåll av gator och andra platser om inget annat anges enligt 
detaljplan.

Övriga myndigheter

De övriga myndigheterna utgörs av polisen, brandväsendet, 
länsstyrelsen och vägverket. Dessa aktörer har var och en stor 
inverkan på planeringen i det offentliga rummet både som rådgivare 
och remissinstanser. 
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Lagar

Detta avsnitt skall hjälpa till att få en övergripande bild av de 
vanligaste förekommande lagarna i frågor som rör frågor i det 
offentliga rummet. I rapportens bilaga fi nns utdrag ur lagtexterna i 
sin helhet.

Alkohollagen (1994:1738)

Alkohollagen reglerar tillverkning, import och export och 
försäljning av alkoholhaltiga drycker. Alkohollagen säger lite 
konkret om behandlig av frågor i just det offentliga rummet men 
slår fast att tillstånd krävs för servering av alkoholhaltiga drycker 
och att det är kommunen som är tillståndsgivare. Ett tillstånd skall 
också godkännas av polismyndigheten. (Alkohollagen, 7kap, §13-
14.) Den enda konkreta fysiska regleringen som kan tolkas röra det 
offentliga rummet är att alkohollagen kräver att serveringen skall 
ske inom en avgränsad lokal eller utrymme. (Alkohollagen, 7kap, 
§10.) Se bilaga sid 81.

När det gäller utformning av försäljningslokaler så hänvisar lagen 
till Livsmedelslagen.

Livsmedelslagen (1971:511) livsmedelsförordningen (1971:
807)

Livsmedelslagen och livsmedelsförordningen är de lagar 
som behandlar hanteringen av livsmedel både försäljning och 
tillverkning. Livsmedelsförordningen slår fast att vid hantering av 
livsmedel utanför lokal avsedd för ändamålet förutom transporter 
så krävs tillstånd och att hanteringen skall ske på ett sådant sätt att 
livsmedlet inte blir otjänligt för konsumenten.

Livsmedelslagen slår också fast på vilket sätt och genom vilken eller 
vilka instanser tillståndsprövning skall ske. Den ger möjlighet att i 
en kommun bevilja tillstånd på ett kommunalt plan. Se bilaga sid 
83.

Ordningslagen (1993:1617)

Ordningslagen är den lag som rent juridiskt konkretiserar vad 
som är offentliga platser. Lagen syftar också till att reglera olika 
verksamheter inom det som den defi nierar som det offentliga 
rummet. (1kap 1§) 

I ordningslagens 3 kapitel behandlas användningen av offentlig 
plats. Detta innefattar vilken verksamhet som kräver tillstånd 
från polis samt att den överensstämmer med det ändamål som 
platsen var tänkt för. Men denna del gäller för offentlig plats inom 
detaljplanerat område. Lagen säger också att man får göra avsteg 
från tillståndsprövningen om verksamheten endast är tillfällig 
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och i obetydlig omfattning samt inte inkräktar på någon annans 
tillstånd. I 3kapitlet 2§ regleras också kommunens roll i polisens 
tillståndsprövning. Polisen måste inhämta yttrande från kommunen 
innan tillstånd beviljas. Men det gäller inte om någon annan än 
kommunen står som förvaltare av marken.

Ordningslagen reglerar också kommunernas rätt att skapa lokala 
ordningsföreskrifter. Detta sker på bemyndigande från regeringen 
i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 
Men regleringen får inte ske på den enskildes individens frihet eller 
lägga onödigt tvång på allmänheten. Se bilaga sid 75.

Plan och bygglagen (1987:10)

Plan och bygglagen (PBL) är den lag i Sverige som styr planeringen. 
Till att börja med slår PBL fast att det är en kommunal angelägenhet 
att planlägga användningen för mark och vatten. (PBL, 1kap, §2.) 
Detta skall ske för att skapa en långsiktig och hållbar livsmiljö för 
dagens samhälle och framtida generationer (PBL, 1kap, §1.).

I PBL: s andra kapitel så visas det på att man skall anpassa 
bebyggelse beroende på det omkringliggande omständigheterna. 
Skall man se till det offentliga rummet  står det följande: ( PBL, 2 kap 
§ 4, 1, 4-7 stycket.). Att man inom tätbebyggda områden skall se till 
behovet av att skydda mot uppkomst och spridning av bränder eller 
liknande. Man skall se till trafi kförsörjning och en god trafi kmiljö 
och att personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga har 
möjlighet att utnyttja området. Samt att man vid förändring och 
komplettering av bebyggelseområden, skall se till att det fi nns en 
godtagbar samhällsservice.

PBL ställer krav på byggnaders utformning, och detta kan även 
ställas i samband med det offentliga rummet där man utför 
ändringar både permanenta och tillfälliga som en expansion av den 
befi ntliga byggnaden och som en del av stadens utseende. (PBL, 
3kap, §10.) Enligt PBL skall detta utföras på ett varsamt sätt och att 
arkitektoniska och byggtekniska samt konstnärliga värden tas till 
vara.

I PBL 3 kapitlet 18 § redovisas hur man skall behandla allmänna 
platser samt att de skall tillgodose de tidigare i lagen redovisade 
kraven.

När en aktör vill påverka en byggnad eller anläggning inom planlagt 
område så styr PBL över de regler som gäller lovgivning. Enlig 
PBL skall det krävs bygglov vid uppförande av ny byggnad, vid 
uppförandet av tillbyggnader eller om man skall ändra en funktion 
på en lokal som tidigare används för andra ändamål. 
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I 8 kapitlet 2§ sista stycket säger PBL att kommunen har också rätt 
att besluta om undantag från kravet på bygglov. 

PBL slår också fast att länsstyrelsen skall vara statens företrädare och 
kommunernas rådgivare. Den uppgift man har gentemot kommunen 
är i form av att man ser till att eventuella riksintressen efterlevs samt 
att man verkar för samordning mellan fl era kommuner. (PBL, 4 kap, 
§ 5.). Se bilaga sid 78.

Miljöbalken (1998:808)

I miljöbalkens 6§  regleras att markområden som ur allmän synpunkt 
har högt natur- eller kulturvärde skall skyddas mot åtgärder som 
innebär betydlig skada på dessa områden. Detta innefattar också 
riksintressen av samma karaktär. 

I miljöbalkens 10§ redogörs för omständigheter där fl era olika 
riksintressen står emot varandra. Lagen säger då att företräde skall 
ges åt det riksintresse som främjar långsiktig hushållning med 
undantag av riksintresse för totalförsvaret som alltid ges företräde. 
Se bilaga sid 80.

Borgholms lokala ordningsföreskrifter

Borgholms kommun har tagit fasta på sina rättigheter att genom 
ordningslagen upprätta lokala ordningsföreskrifter. Två av dessa är 
särskilt relevanta när det gäller det område som behandlas i texten, 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter (reviderad 1996-08-29 och 
1997-03-24) och lokala föreskrifter för torghandel (reviderad 1996-
08-29). Allmänna lokala föreskrifter se bilaga sid 86.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

De allmänna ordningsföreskrifterna gäller på alla platser i 
kommunen som är offentlig plats enligt 1 kapitlet 2§ stycke 1-
4 i ordningslagen men även begravningsplatser, idrottsplatser, 
campingplatser, anordnade lekplatser samt friluftsbad. Detta utgör 
de grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet 
på offentlig plats. De allmänna ordningsföreskrifterna behandlar 
vardagliga funktioner såväl som vissa mer extrema verksamheter 
i syfte att skydda invånarna. Dokumentet börjar med en inledande 
beskrivning av dess laga kraft och tillämpning. 

De första paragraferna behandlar tekniska frågor som containrar, 
maskinbuller och lastning av varor. Där efter behandlas de 
regleringar som man mer förknippar med det offentliga rummet i 
denna rapport. Följande  paragrafen handlar om markiser, fl aggor 
och skyltar där man fi nner regler för hur dessa skall placeras i höjd 
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i det offentliga rummet. Den efterföljs av reglering av affi schering 
och högtalarutsändningar. Därefter kommer frågan om förtäring av 
alkohol på offentlig plats, vilket är förbjudet inom de centrala delarna 
av Borgholms stad (gamla rutnätsplanen). Den 14 § innehåller 
förbud mot ambulerande handel inom Storgatan och torget och intill 
liggande kvarter. Dock fi nns ingen beskrivning på vad som klassas 
som ambulerande handel. De efterföljande paragraferna behandlar 
camping och där tillförutsatt område samt hantering av hundar och 
katter och hantering av pyrotekniska varor. Ordningsföreskriften 
avslutas med kommunens rätt att ta ut avgift för offentlig  mark 
under kommunal förvaltning. Se bilaga sid 86.

Lokala föreskrifter för torghandel

De lokala ordningsföreskrifterna för torghandel börjar likaså med 
tillämpningsområde och laga kraft. Tillämpningsområdet utgörs av 
offentlig plats som kommunen upplåtit för  allmän försäljningsplats 
för torghandel, det vill säga södra delen av torget samt en bit av norra 
torget. I 3§ redogörs skillnaden på fasta och tillfälliga saluplatser, 
där de fasta får användas på en bestämd tid (minst två månader, 
högst ett år). De tillfälliga platserna får endast användas vissa dagar. 
I efterföljande paragraf redovisas fördelningen av saluplatser och 
vem som har rätten att nyttja förvärvd saluplats. Torghandelns 
försäljningstid regleras också, det slås fast att torgförsäljning får ske 
mellan 07.00 och 18.00 samt att försäljarna måste avlägsna sina varor 
och torgstånd under natten. Därefter redovisar texten handlarens 
skyldigheter gentemot kund när det gäller varuinformation samt 
varuutbud. Texten avslutas med att kommunen redogör för den rätt 
man har att kräva avgift för saluplatser i Borgholm.

(Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Borgholms kommun, Borgholm 1997)
(Lokala ordningsföreskrifter för torghandel. Borgholms kommun, Borgholm (1996))
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Konfl ikter och krav i det offentliga rummet

I det offentliga rummet fi nns det fl era olika aktörer med olika krav. 
Kraven i sommarstaden är  starkt knuten till säsongens variationer. 
Sommaren sätter således högre krav från aktörerna på det offentliga 
rummet. I samband med de ökande kraven så uppstår också fl er 
möjliga konfl ikter mellan de olika aktörerna.

I en övergripande bild av sommarstaden kan man se att stor del av 
konfl ikterna ligger i olika former av platsanspråk och tillgänglighet. 
Men i sommarstaden fi nns också en mental påverkan i form av 
upplevelser av olika slag. Denna typ av fråga är också en stor del av 
konfl iktbilden. Som exempel kan tas stadens visuella uttryck. 

Konfl ikter Borgholm

En generell analys ger en övergripande bild på praktiska problem 
i det offentliga rummet. Men varje stad sätter också sin egen nivå 
genom dess struktur och mentalitet och kan därför vara svåra att 
generalisera. I och med att Borgholm agerar fallstudie i rapporten 
så är en mer djupgående analys av lokala konfl ikter på sin plats. 
Konfl iktbeskrivningen har tagits fram genom intervjuer och 
representerar inte alla konfl ikter som fi nns, och framförallt inte 
konfl ikter mellan enskilda individer eller aktörer. 

Konfl ikten: Torghandel

Torghandeln i Borgholm innebär ett fl ertal olika konfl ikter. 
Aktörerna i konfl ikterna är från ett fl ertal olika aktörsgrupper, men 
det skall klargöras att det inte rör sig om en stor konfl ikt. Varje del 
av de olika berörda aktörsgrupperna har på sitt eget sätt en konfl ikt 
till torghandeln och vice versa.

Kommunen kontra torghandeln innebär en konfl ikt när det gäller 
de visuella frågorna. Det handlar med andra ord om torghandelns 
brokiga utseende, men även om den möblering och platsanspråk 
som torghandeln innebär på torget.

Torghandeln har från sin sida krav på kommunen för att kunna 
bedriva sin verksamhet. Torghandeln i Borgholm har idag 
en möblering helt anpassad för deras krav baserat på stadens 
förutsättningar. Möbleringen är placerad så att försäljningen sker 
i nord- sydlig riktning med motiveringen att man skall kunna 
hantera livsmedel utan att den skadas av ljus och värme. Platserna 
på torget är djup rotade hos handlarna och man värnar om sitt eget 
reklamvärde och reklamläge.

Konfl ikten om enhetlig visuell utformning av torghandeln är bland 
de berörda näringsidkarna en kontroversiell fråga. Både enskilda 

Bilden visar torgahandels utseende. 
Torgstånden varierar i färg och form 
samt storlek. De varor som fi nns att 
hitta är allt från grönsaker till turist- 
sovenirer. Sommaren 2002.
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handlare och intresseorganisationer tar helt avstånd från denna typ 
av reglering. Avståndstagandet baseras på att handlarna anser att 
man inkräktar på deras individuella krav på funktion och utseende, 
och att en sådan reglering skulle innebära en allt för stor merkostnad 
för den enskilde handlaren.

Kommun och torghandel innebär också en konfl ikt när det gäller 
tillståndsgivning och tillträdestider samt taxor för att utnyttja sin 
torgplats. Kommunens befogenheter att själva kontrollera och 
reglera torghandeln är en naturlig källa till konfl ikter.

Om man ser konfl ikterna ur ett juridiskt perspektiv så utgör inte 
torghandeln någon konfl ikt för lagar som gäller det offentliga 
rummet. Den uppfyller de krav som sätt i ordningslagen samt i de 
lokala föreskrifter som Borgholm själva upprättat i torgstadgam och 
allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Frågan om det visuella utseendet på torgförsäljningen är inte en fråga 
som kan hänvisas till befi ntliga dokumenten. Det samma gäller för 
torghandelns krav på möblering, som inte heller rent konkret fi nns 
reglerat i någon förordning förutom torghandelns placering på torget 
(torgets södra halva). Men de lokala torgstadgarna som upprättats 
genom stöd av ordningslagen medger kommunens rätt att på lokal 
nivå reglera torghandeln utan att för den skull skapa för stora hinder 
och besvär för den enskilde handlaren. För kommunen fi nns alltså 
möjlighet att ytterligare styra torghandelns funktion och utseende 
genom att förstärka de lokala föreskrifterna. Det är också svårt att 
klassa torghandeln enligt PBL där det står att eventuella expansioner 
av byggnader skall ställas i samband med befi ntligt utseende då man 
inte kan anse torghandel vara en expansion av en befi ntlig lokal eller 
liknande.

(Boman., L., Torgfogde Borgholmskommun, (intervju))
(Eriksson., L., Stadsarkitekt Borgholmskommun, (intervju))
(Klintberg, K., Sekreterare Tomer, (telefonintervju))

Vissa placeringar på torget innebär 
att besökarna möts av torgståndens 
baksidor. Sommaren 2003.

Platserna mot storgatan är de mest 
populära på grund av den stora folk-
mängd som rör sig längs med gatan. 
Sommaren 2003.
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Konfl ikten: Handel

Konfl ikterna som berör handel i Borgholm har även de ett fl ertal 
olika aktörer. Aktörerna består förstås av handel men även kommun, 
boende, besökare och trafi k men också av interna konfl ikter mellan 
olika aktörer inom handeln.

Om man skall starta med konfl ikterna inom den egna aktörsgruppen, 
så är den mest tydliga konfl ikten i Borgholm mellan det som i 
rapporten går under benämningen permanent handel och det som 
kallas för tillfällig permanent handel. Konfl ikten handlar inte om att 
det innebär en ökad konkurrens under sommaren utan mer om de 
effekter deras verksamheter för med sig under vinterhalvåret. I och 
med att den tillfälliga verksamheten stänger så skapar den luckor 
och tomrum i den för staden så viktiga handeln, och genom detta 
bidrar till den ödslighet och tomhet man kan uppleva i Borgholm 
under vintern. Man skall ha klart för sig att detta inte bara är en 
konfl ikt mellan olika handlare utan också en konfl ikt för kommunen. 
Kommunen som strävar efter en hållbar och attraktiv stad under 
hela året ser förstås också till de rent fysiska effekterna. Situationen 
innebär också att staden går miste om ekonomiska intäkter då de 
fl esta av de tillfälliga verksamheterna är baserade på annan ort.

Inom handeln fi nns också en konfl ikt mellan de boende i Borgholm 
och handlarna. Problemet ligger i att handeln har ett behov av en  
tillgång av kunder för att kunna upprätthålla en service och för att 
överleva. Under sommaren är detta inget problem men vintern för 
med sig tuffare tider i samband med den minskande befolkningen. 
Man får helt enkelt svårigheter att hålla den standard som kunderna 
kräver. Vilket resulterar i att man ytterligare förlorar kundunderlag i 
och med att invånarna vänder sig till de större närliggande städerna 
och externa centran. I detta fall fl yttar man sin konsumtion till 
Kalmar och Färjestaden som kan erbjuda ett bredare utbud.

Handeln kan också i vissa fall ta sig stora friheter och använda 
gaturummet för sin försäljning vilket skapar oordning och försämrar 
tillgängligheten det ger helt enkelt staden ett brokigt intryck.

Handel utgör för viss del av den permanent boende befolkningen 
också ett fysiskt hinder och då främst under den intensiva sommaren 
då man upptar stor del av det offentliga rummet i besittning 
vilket skapar en sämre tillgänglighet för de boende. Då gäller det 
framförallt framkomlighet och parkeringsmöjligheter.

Konfl ikterna inom handel går inte att härleda till några juridiska 
oegentligheter inom befi ntlig reglering av det offentliga rummet 
förutom att man utnyttjar det rummet mer än vad som tillåts 

Bilderna ovan visar exempel på hur 
handeln utnyttjar det offentliga rum-
met för att öka sin försäljningsyta. 
Sommaren 2003.

En vanlig syn i Borgholm under låg-
säsongen. Vintern 2003.
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enligt ordningslagen och den lokala ordningsstadgan när det gäller 
skyltar och försäljning utanför butik etc. Den verksamhet som 
gråpappersbutikerna i sig utgör är inte olaglig.

(Erenswärd., F., mfl ., citysamordnare Borgholmscityförening, 2003-01-16 (intervju))
(Eriksson., L., Stadsarkitekt Borgholmskommun, (intervju))

Konfl ikten: Trafi k

Den situation som råder i Borgholm innebär speciella förhållanden, 
staden har under vintern goda trafi kförutsättningar både för 
tillgänglighet och parkering med goda möjligheter till parkering 
invid butiker etc. Konfl ikten uppstår i samband med sommarens 
turisttillströmmning och innebär att man får använda sig av områden 
tänkta för fordonstrafi k för att tillgodose de gåendes och till viss del 
cyklisternas behov. Man får helt enkelt en konfl ikt mellan olika 
typer av aktörer inom samma grupp.

Men konfl ikten speglar sig också hos handlarna som genom de 
åtgärder som under sommaren innebär mindre fordonstrafi k ger en 
minskad tillgänglighet för denna grupp. Detta anses dock inte av 
handlarna vara den största bristen under sommaren. I Borgholm är 
bristen på parkeringsplatser under sommaren ett problem. När det 
gäller kommun kontra trafi kanter så ligger problemet främst i frågan 
om ställningstagande och prioriteringar.

Att stänga av staden för biltrafi k för att se till den ökande 
befolkningen är inte emot lagen utan regleras av kommunen och 
behöriga myndigheter själva. Likaså gäller att man tar parkeringar 
i anspråk. Men kommunen har enligt PBL också i uppgift att 
tillgodose staden och dess invånare med en god trafi ksituation.

(Erenswärd., F., m.fl ., citysamordnare Borgholmscityförening, 2003-01-16 (intervju))
(Eriksson., L., Stadsarkitekt Borgholmskommun, (intervju))

Konfl ikten: Boende, besökare

Även inom denna grupp fi nns det interna konfl ikter, det handlar 
om att den ökande befolkningen under sommaren skapar en högre 
belastning. Detta både rent fysiskt och mentalt, det mentala tar sig 
form av trängsel, ljud, påverkan på egendom etc. Men konfl ikten 
ligger också i den attityd och vilja som fi nns att leva upp till stadens 
rykte som en sommarstad trots att det för med sig oönskade effekter. 
Dessa ideal kräver anpassning, vilka i sin tur är det som skapar 
konfl ikterna mellan boende och besökare och andra aktörer.

Ordningslagen och den lokala ordningsstadgan syftar till att 
konfl ikter som innebär störningar skall utebli eller minimeras. 

Borgholm sjuder av liv under högsä-
song. Bilden är från juli 2003.
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Men den lokala ordningsstadgan utformning kan dock ses som ett 
sätt att anpassa regleringsnivån för att leva upp till sommarstaden 
Borgholm. Den är inte så hårt reglerad på alla punkter och medger 
viss mån av tolerans och svårigheter att rent administrativt se till att 
den efterföljs beroende på små resurser. 

(Eriksson., L., Stadsarkitekt Borgholmskommun, (intervju))

(Karlsson, S. E., Polisområdeschef vid polisområde Kalmar, 2003-02-30 (intervju))

Konfl ikten: Serveringar

Serveringar utgör en naturlig del av sommarstaden. Men dess 
inverkan på det fysiska rummet är under sommaren påtaglig och 
skapar fl ertal olika konfl ikter som i många fall känns igen från 
tidigare konfl iktbeskrivningar. Serveringenslokaler och utformning 
är ofta en konfl iktsituation med fl ertalet myndigheter så som polis, 
brandkår och inte minst kommun. De fasta lokalerna har ofta en 
någorlunda permanent tillståndsgivning, men för uteserveringar så 
sker detta från period till period, detta skapar i sig konfl ikter mellan 
tillståndsgivare och krögare i och med det byråkratiska arbetet. Men 
å andra sidan ser kommunen konfl ikten ur ett bredare perspektiv och 
måste i sin roll se till allas intressen. Man ser till exempel konfl ikten 
mellan boende och krögare, konfl ikten ligger på så väl fysiskt som 
mentalt plan. Det fysiska utgörs av den plats en uteservering tar i 
anspråk och försvårar tillgängligheten. Den mentala delen är det 
effekter som verksamheten för med sig i form av ljud, förstörelse 
etc. Detta är inte bara en nattlig företeelse men toleransen för mental 
påverkan är högre under dagen. 

Just den fysiska utformningen är också viktig för andra aktörer så 
som kommun men även handlare som kan uppleva negativa effekter 
med en uteserverings placering.

Just frågan om uteserveringar berör ett fl ertal olika lagar. När det 
gäller tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker utanför befi ntlig 
lokal så krävs tillstånd enligt alkohollagen. Tillståndet beviljas på 
kommunal nivå när uppfyller alla de krav som är satta. Skall man 
bara se till den fysiska byggnationen som en uteservering är så 
regleras utformningen och placeringen i PBL och i ordningslagen. 
Bygglov måste upprättas då man överstiger de krav som fi nns enligt 
PBL. Utformning av serveringslokal regleras i livsmedelslagen men 
innefattar inte utformning av serveringsdelen. Men livsmedelslagen 
medger att kommunen själv kan ställa krav på utformning och 
standard.

(Eriksson., L., Stadsarkitekt Borgholmskommun, (intervju))

Bilderna visar tre olika typer av 
uteserveringar. Den översta visar 
en servering med kraftig byggnation  
som utgör ett stort hinder i det off- 
etliga rummet. Den andra bilden visar 
hur man inte alltid tar hänsyn till sin 
omgivning i färg och form. Den undre 
bilden får här exemplifi era när man 
låter reklam ta allt för stor plats med 
brokighet som resultat. Sommaren 
2003.
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Slutsats konfl ikter Borgholm

Just dessa konfl ikter kan man nog hitta i de fl esta städer som har 
en förhöjd aktivitet under sommaren. Men det som gör Borgholm 
speciellt är den markanta ökningen av befolkningen som skapar 
sådana ytterligheter och ger så stora effekter under sommaren kontra 
vintern. 

Varje enskild aktör värnar om sitt eget ”revir” och gör i sig inget fel 
när man till exempel utnyttjar det offentliga rummet för att utöka sin 
försäljningsyta. Problemet ligger i regleringen och tillståndsgivning. 
Varje verksamhet har i sig en lagstiftning som styr deras agerande 
som aktörer, men man måste också ta hänsyn till att det fi nns fl er 
lagar och att man som medborgare är skyldig att följa dessa lagar. 
Det ligger i allas intresse att veta vad den andra gör för att kunna 
anpassa och reglera sin och andras verksamheter. 

Lagen ger också möjlighet till tolkningar och detta kan i sig vålla 
omfattande konfl ikter. Brister i kunskapen om vilka lagar som gäller 
och hur de behandlar en viss fråga gynnar inte processen vid tex. 
tillståndsgivning. En övergripande reglering i form av en praxis 
eller policy för denna typ av frågor skulle kunna underlätta arbetet 
och effektivisera det. 

Skall man se till Borgholm så är det enligt analysen den 
grundläggande synen att just den effekt som sommaren för med 
sig är väldigt viktig, men också ett högt pris att betala för de olika 
aktörerna var och en på sitt sätt. Men samtidigt så är det inte något 
alternativ att försöka minska sommarens befolkningstillväxt utan 
snarare tvärtom. Då återstår om man ser till det offentliga rummet 
att åstadkomma regleringar som verkar för stadens bästa ur alla 
aktörers synvinkel och att hitta ett lämpligt verktyg för detta.



38

BORGHOLM
Det offentliga rummet i sommarstaden

Stadsplanerarens verktyg

En stadsplanerare har i sitt arbete tillgång till fl era olika typer av 
verktyg. Om man skall se till möjligheten att planera i det offentliga 
rummet så har man möjlighet att rent teoretiskt använda sig av alla 
dessa, men deras olika karaktärer och funktioner gör att de lämpar 
sig på olika sätt och i olika situationer.

Med begreppet verktyg menar rapporten till de dokument, planer 
och lagar som är till hjälp för stadsplaneraren och senare olika 
aktörer. De olika typer av planer som i texten behandlas är valda för 
att de som dokument bäst erbjuder möjlighet reglering av det som 
behandlas i rapporten.

Planer och dokument

Översiktsplaner

Kommunen skall enligt PBL utforma en översiktsplan som skall 
revideras var fjärde år för att på så vis skapa kontinuitet och att 
planen hålls aktuell. Detta styrdokument skall visa på kommunens 
övergripande planering och är kanske därför inget aktuellt sätt 
att reglera verksamheten i det offentliga rummet. Men den syftar 
dock till att motivera och instruera den vilja som eventuellt ligger 
till grund för en mer detaljerad reglering. Fördelen är att man med 
kontinuitet genom hela planförfarandet och de olika plannivåerna, 
lättare kan se samband och motivera sitt handlande.

(Boken om översiktsplan del II. Boverket, Karlskrona 1996)

Policydokument

Denna typ av reglering har i sig ingen laga kraft men fungerar 
tillsammans med andra typer av regleringsdokument som en 
fördjupning av en frågeställning. I och med att dokumentet inte 
följer en given genomförandeprocess så kan det vara ett sätt att 
snabbt få fram en reglering som i samband med ett annat reglemente 
kan bli en kraftfull åtgärd (exempel Malmö). 

Det är dock viktigt att dokumentet utformas väl för att inte skapa 
en opinion och på så sätt kan upplösas lika fort som den skapades. 
Policydokument måste också få gehör på ett vidare plan. Det måste 
på något sätt få en tyngd som gör att det blir en guidning för alla 
som på något sätt berörs av regleringen och kanske framförallt andra 
myndigheter. För att åstadkomma detta krävs att dokumentet antas 
av exempelvis kommunfullmäktige. 

Hanteringen av ett policydokument och dess verkan fi nns inte att 

REGLERING AV DET OFFENTLIGA RUMMET
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hitta i lagar som har med planering och liknande frågor att göra. 
Detta gör att utformningen är känslig och likaså hur man skall 
hantera den i tillståndsgivning och eventuell uppföljning eller 
överklagande. 

Policydokument kan till viss del jämföras med praxis skillnaden 
är att man mer tar fasta på ett konkret dokument, men tanken på 
en generell vedertagen regel är den samma. Praxis är däremot ett 
mer vedertagen uttryck i juridiska frågor och i vissa fall skulle 
en utformning av ett policydokument underlättas med hjälp av 
rubriceringen praxis.

(Isling., M., Landskapsarkitekt Stadsmiljöavdelningen Gatukontoret i Malmö. 2003-01-13 
(intervju))

Detaljplaner

Till skillnad mot översiktsplanen och till viss del policydokument 
som syftar att verka till vägledning, så har detaljplanen i sig 
bindande bestämmelser.  Detaljplanen skall ge en samlad bild 
av markanvändningen men kan ändå vara olika hårt styrda. 
Detaljplanen erbjuder också medborgarinfl ytande under dess 
skapandeprocess men är, när den väl är antagen besvärligare att 
upphäva. Men detaljplan är inte alltid ett krav, PBL ger kommunen 
själva möjlighet att i vissa fall anpassa kravet på detaljplan, och på 
så sätt kunna utnyttja andra former av planer. Detaljplaner är en del 
av det kommunala planmonopolet och är kanske det främsta och 
vanligaste plantypen på grund av sin laga kraft och sitt etablerade 
arbetssätt. Det etablerade ryktet som en detaljplan har bidrar till att 
den har ett försprång gentemot andra typer av planinstrument där 
man inte riktigt vet vilken effekt eller verkan den kommer ha.

(Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Boverket, Karlskrona 1996)

Lagar och regler

En stadsplanerares verksamhet styr först och främst av PBL och MB 
men den roll som en planerare har i en process innebär att personen 
måste vara lyhörd och öppen för andra aktörers åsikter och så även 
till deras regelverk och förordningar. Men man får också ha i åtanke 
att kunna tillgodose allas vilja och vara informerad om allas krav 
och regler är en svår uppgift och att planeraren ofta får lita på de 
aktörer som tar en aktiv del i processen.
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Stadsplanerarens reglering av det offentliga rummet

I frågor som rör det offentliga så är det väldigt viktigt att man 
anpassar regleringen till de lokala förutsättningar som fi nns. En 
felaktig regleringsnivå gjord i all välvilja kan baktända och få en 
motsatt effekt och till och med resultera i skador som tar väldigt lång 
tid att återställa eller alternativt reparera.

Skall man se till fallstudien Borgholms vilja att på något sätt reglera 
stadens centrala offentliga rum för att skapa en attraktiv stadskärna 
som lockar till sig folk och upplevs tilltalande, så är den nivå man 
lägger denna typa av reglering ytterst kritisk ur fl era synpunkter. 
Det kan tyckas att aktörerna i staden är många men sanningen är att 
dom är väldigt få och att det saknas ”reserver”, vilket leder till att en 
massiv begränsning kan leda till ett bristande intresse för aktivitet 
i staden. Regleringen har som huvuduppgift att förstärka och inte 
stjälpa. 

Regleringsnivåprincip:

  1 2     3              4
 
Regleringsnivå hård lugn     festlig               okontrollerad
Fysisk effekt ordning variation     röra               kaos 
Karaktär  styrande vardaglig     stimulerande      riskabel

Ser man till regleringsnivåprincipen så är den schematisk men 
belyser  ett ytterligare problem när det gäller förmågan att växla 
mellan de olika nivåerna. Växelspelet är en nog så viktig del i 
regleringen och särskilt för en stad med karaktären sommarstad. 
Man vill ha en rigid ordning men samtidigt kunna skapa den festliga 
och stimulerande ordningen.

Möjligheten fi nns att anpassa regleringen till andra olika faktorer så 
som årstid, större evenemang och trafi ksituationer etc. Detta är en 
vanlig förekommande metod då man framförallt under kortare tider 
inoffi ciellt lättar på regleringarna och ser mellan fi ngrarna för att 
åstadkomma önskad effekt.

För att kunna anpassa sina intentioner med det offentliga rummet 
och för att kunna åstadkomma en funktionell regelringsform som 
tillåter denna typ av avsteg som behandlas i stycket innan, så är det 
viktigt att man noga ser över vilken typ av dokument som passar 
ändamålen. Vill man ha en plan som är mindre fl exibel och en 
reglering som kräver mer omfattande åtgärder för att kunna upphävas 
eller ändras, så är en detaljplan för det offentliga rummet en metod 
att föredra. Dokumentet i sig har en tyngd och har laga kraft, men 
det krävs omfattande arbete att frångå planen eller upphäva den. 
Samtidigt fi nns möjligheten med en detaljplan att utforma den så att 
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den är relativt fritt reglerad om så skulle önskas, men då försvinner 
idén med detaljplanen som ett styrande dokument. Då fi nns det 
alternativ som är mer lättarbetade. 

Ett sådant alternativ är det som i rapporten kallas för ett 
policydokument, denna typ av dokument kan sägas vara en 
ståndpunkt från part i vissa frågor. Dokumentet har i sig ingen laga 
kraft men man kan dock se det som en bas för vidare arbete med 
vissa frågor och på så sätt tar man ut dokumentet i planeringen och 
kanske framförallt lovgivning när det gäller det offentliga rummet.

Det är framförallt dessa två typer som uppfyller de syften man har 
när det gäller reglering av det offentliga rummet. Går man ett steg 
uppåt i planhierarkin så fi nns översiktsplanen. Detta dokument 
kan fungera som en grund för kommunens intentioner men är inte 
anpassat att reglera det offentliga rummet på ett mer detaljerat 
plan. 
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Exemplet Malmö

Valet av Malmö som en ytterligare fallstudie är baserat på det arbete 
de utförde när det gällde att utarbeta en policy för möblering och 
utformning av det offentliga rummet i de centrala delarna av Malmö. 
Visst har Malmö en helt annan karaktär än Borgholm men det fi nns 
många intressanta aspekter i Malmös arbete som är fullt möjliga att 
genomföra även på en stad av mindre mått.

Malmö utförde 1995 ett omfattande arbete med de centrala delarna 
av staden för att skapa just den karaktär som symboliserar staden. 
Motivet till arbetet låg i att stadens centrala delar under årens lopp 
fått en brokig karaktär och behövde ordnas. Malmö kommun kände 
att det behövdes en omvärdering och en identitet för staden, och 
likaså ansåg staden invånare.

Arbetet började med att man på kommunen arbetade fram ett 
identitetsprogram som beskrev Malmö ur ett historiskt perspektiv. 
Detta dokument innehöll också frågor som stadens invånare hade 
fått besvara för att beskriva sin stad. Utifrån detta identitetsprogram 
utarbetade man sedan fl era olika policydokument som verkade för 
att få en gemensam karaktär i Malmös innerstad.

Policydokumentets innehåll:

 Malmö stadsmiljöprogram
 Malmös identitet
 Uteserveringar i centrala Malmö 
 Stadens små byggnader
 Stadens ljus
 Stadens golv
 Bil- och cykelparkering i centrala Malmö

I den första delen (Malmö stadsmiljöprogram) fi nns också andra 
delar nämnda som inte har ett eget kompendium. Bland annat fi nns 
en etablering av ”Malmöfärgen” som är till för att skapa ett enhetligt 
intryck och tänkt att användas på stadens utrustningsdetaljer. Här 
nämns också att man strävar efter att skaffa staden en enhetlig 
möblering när det gäller parkbänkar och papperskorgar etc. Just 
dessa integrerade delar är inte det som gör dokumentet till ett 
så intressant objekt. Det som skapar karaktären hos texten är de 
efterkommande detaljerade delarna.

Uteserveringar i centrala Malmö

Detta dokument är en av de tydligaste åtgärder som policyn 

MALMÖ



43

BORGHOLM
Det offentliga rummet i sommarstaden

medförde. Man har genom dokumentet skapat väldigt omfattande 
och styrande riktlinjer för etableringar av uteserveringar. 
Bakgrunden till just denna del av stadsmiljöprogrammet ligger i att 
man tyckte att uteserveringar tidigare tog för stor plats och var för 
brokiga och inte tog hänsyn vare sig till varandra eller staden och 
dess byggnader och invånare.

I policyn sätter man väldigt hårda regler för uppförande av 
uteserveringar. Ett exempel på den hårda regleringen är att det är 
förbjudet att inom de centrala delarna av Malmö att använda vita 
plastmöbler på uteserveringar. Detta ansågs till en början vara en 
väldigt kontroversiell reglering men som under årens lopp fått en 
större acceptans.

Enligt dokumentet får inte själva utformningen av uteserveringen 
te sig hur som helst utan man måste ha en öppen servering direkt 
i marknivå. Den enda överbyggnad som får fi nnas är parasoller 
eller väggfasta markiser utan stödben. Även möbleringen skall 
följa vissa riktlinjer. Just dokumentet för uteserveringar utarbetades 
tillsammans med de lokala krögarna och har sedan det infördes rönt 
stor framgång och är uppskattat av såväl besökare och krögare i 
Malmö.

Stadens små byggnader

Denna del av policyn består av ett program där man beskriver hur de 
små byggnaderna i staden så som till exempel kiosker, klosetter och 
informationsbyggnader etc. skall se ut för att uppfylla kraven. 

Även denna del är hårt reglerad men ger mest  exempel på bra och 
dåliga lösning i såväl Malmö så som andra städer. Om man läser 
mellan raderna så kan detta grunda sig i att denna typ av bebyggelse 
är hårdare styrd av en ekonomisk situation än tex. en uteservering, 
men även dess livslängd påverkar regleringen.

Stadens ljus

Detta är ett ljussättningsprogram som skall skapa de effekter man 
söker även under den mörkare delen på dygnet, här behandlar man 
också mer noggrant säkerhetsfrågor.

Stadens golv

I denna del behandlas staden markbeläggning och den visar på olika 
riktlinjer för olika delar  av den gamla staden innanför kanalerna. 
Denna del liksom den förra är mer intern men syftar till att ge en 
helhetssyn över stadens offentliga rum.

Ett exempel på utformning av ute-
serveringar från Malmö. Bild: Malmö 
stadsmiljöprogram.

Exempel på hur man i Malmö 
stadsmiljöprogram visar på ett bra 
och dåligt exempel när det gäller 
stadens små byggnader. Överst en 
väl utformad kiosk från uppsala och 
underst tillfälliga saluställen fråm 
malmö. Bild: Malmö stadsmiljöpro-
gram.
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Sammanfattning.

Det som gör Malmös arbete intressant är de typ av dokument man 
arbetade fram samt skalan av det område den utgör.

Ett policydokument var det enda alternativet som de diskuterade 
under genomförandeprocessen. Fördelen i dokumentet är dess 
fl exibilitet, då främst när det gäller dess innehåll och möjligheten 
att under tidens gång anpassa dokumentet så att det alltid kan 
hållas aktuellt utan att det krävs för stort arbete. Men bristen i ett 
policydokument ligger också i att den är fl exibel och inte har någon 
direkt laga kraft som enskilt dokument. Men detta problem går att 
komma förbi och Malmö har gjort det på ett smidigt och effektivt 
sätt genom att i ansökan om nyttjande av offentligt rum se till att 
sökaren tagit del och kan stå bakom den utarbetade policyn. Malmö 
har också fått dokumentet godkänt i kommunfullmäktige och har på 
så sätt ytterligare utökat dess tyngd.

Om man skall se till möjligheten att applicera ett liknande dokument 
på en mindre stad så skulle det vara fullt möjligt med vissa 
förändringar. Den hårda linjen som Malmös dokument för kanske 
inte är fullt genomförbar i en mindre stad där näringsidkarna är färre 
och kundunderlaget mindre och därigenom acceptansen mindre för 
hårdare styrning.  Men som ett arbetsverktyg är policyn föredömlig 
om man har i Malmö gjort ett väl genomfört arbete innan som gör att 
policydokumentet kan fylla den funktion det var tänkt från början.

(Isling, M., Landskapsarkitekt Stadsmiljöavdelningen Gatukontoret i Malmö. 2003-01-13 
(intervju))
(Isling, M., 1995, Malmö stadsmiljöprogram. Gatukontoret  Malmö & Malmö 
stadsbyggnadskontor.)
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Riktlinjer Borgholm

För att kunna arbeta vidare och konkretisera det som analysen givit,  
kommer detta kapitlet att innehålla riktlinjer och motivering till 
förändringar för staden Borgholm. Riktlinjerna syftar till att skapa 
den attraktiva stad som man vill att Borgholm skall vara, samt att 
inte försämra stadens bild som sommarstad.

Kapitlets upplägg består av att staden kategoriseras i olika fysiska 
element. Varje enskild element beskrivs i karaktär och nuvarande 
utseende. Sen behandlas olika typer av förändringsalternativ för att 
i slutänden resultera i målsättningar som senare kan användas för 
underlag i ett vidare arbete.

Målsättningarna skall uppfylla krav på en historisk anknytning, 
funktion, visuellt tilltalande utformning och en tilltagande popularitet 
samt se till de konfl iktsituationer och lagar som behandlats tidigare 
i rapporten. Dessa punkter är av vikt för Borgholm i och med 
den situation man har som sommarstad och viljan att locka fl er 
besökare.

De olika fysiska element som berörs är knutna till utnyttjande av det 
offentliga rummet och utgörs av följande:

Rumsbildningar
Stadens golv
Markbearbetning / Markbeläggningar
Parkering
Målpunkter, stråk och leder
Torghandel
Handel
Byggnader i det offentliga rummet
Uteserveringar
Mötesplatser och estrader
Möblering
Skyltar
Grönska

I det fortsatta arbetet i rapporten kommer dessa delar att exemplifi eras 
med målsättningar och motiveringar med utgång av den analys som 
rapportens första del utgör. (Planen i sin helhet går att återfi nna sista 
i rapportens bilagor.)

FÖRSLAG
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Rumsbildningar

Ser man till det område som behandlas i Borgholm så fi nns det två 
olika typer av rumsbildningar att tala om. Det första är gaturummet 
som utgörs i detta fall av Storgatan och så är det torgrummet som 
helt enkelt består av Landtorget. 

Karaktären av gaturummet i Borgholm är i dagsläget en bred gata 
med förhållandevis låg kringbebyggelse. Detta ger rummet ett glest 
intryck när det är folktomt, och kan under lågsäsong upplevas som 
rent ödsligt. Sommaren ger dock rummet en annan framtoning och 
en mindre och tätare struktur uppkommer.

Sektionerna visar på en gatudel i Borgholm och syftar till att 
se principer mellan det fysiska rummets väggar och täthet. Den 
översta sektionen motsvarar den karaktär Borgholm har i dagsläget 
under vinterhalvåret. Rummet är brett och inte så högt och är 
förhållandevis tomt.

I den mittersta sektionen är samma gatusektion avbildad men här 
fi nns skillnaden att man försett den med möblering i detta fall träd 
och belysning samt att man utnyttjar hela rummet för ett ändamål 
och i detta fall gågata eller liknande. Denna möblering ger ett mer 
kompakt intryck och man skjuter ihop rummets väggar utan att allt 
för mycket påverka möjligheterna till att använda utrymmet. 

Den sista sektionen visar på samma princip som ovan men här 
blandas trafi ken in i rummet. Detta syftar till att visa att rummet kan 
förändras men ändå behålla sin fl exibilitet och tillgänglighet. Syftet 
med sektionerna är för att visa på möjligheten att förminska bredden 
på rummet utan att för den skulle ta allt för mycket yta i anspråk. 
Det fi nns också möjlighet att utnyttjar båda sidorna av Storgatan för 
möblerings element för att minska bredden på det fysiska rummet. 
Men detta innebär stor inverkan på rummets funktionalitet. Hur 
man möblerar och vilken typ av möblering som skall användas 
kan härledas till ett historiskt perspektiv för att förstärka den 
anknytningen. 

Det fi nns vissa faktorer av funktionalitet att ta hänsyn till vid 
planering av Storgatans rum. Funktionens fl exibilitet innebär att 
rummet kan utnyttjas för fl era olika saker som tex. gågata och 
fordonstrafi k så som i Borgholm. Men också rummets funktion som 
parkeringsyta, handelsyta, serveringsyta och tillgänglighet för de 
boende etc.

Torgrummet i Borgholm är också det i förhållande till staden ett 
stort torg men samtidigt mer tilltalande än de tidigare gaturummen. 
Torget har fått en mer monumental prägel och mer omsorg är lagd 

Bilden exemplifi erar tankarna om att 
visuellt förminska Storgatans rum. 
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på planteringar och struktur. Torget ses inte som fullt så ödsligt 
under någon säsong som gaturummen gör och detta beror på att 
dess möblering skapar de inre rumsbildningarna som de två nedre 
sektionerna i gaturummet försöker åstadkomma. De inre väggarna 
på torget motverkar storleken kontra höjden på de omkringliggande 
husen. Rumsbildningarna på torget är historiskt anknutna och visar 
på god fl exibilitet för olika användare rent rumsligt.

Målsättning

Storgatans bredd skall utnyttjas för att skapa bredare trottoarer och 
möjlighet till möbleringszoner och växtlighet. 

Storgatan skall utformas så att den ger ett gott visuellt intryck och 
skapar ledning för dess besökare. 

Torgets rumsbildning skall bibehållas samt ge en visuell ledning och 
en attraktiv stadskärna.

Motivering

Att visuellt minska Storgatans bredd är ett led i att ge staden en 
mer idyllisk karaktär genom planteringar etc. Detta för att knyta 
an och förstärka stadens historiska arv som badort. Storgatan 
skall också kunna erbjuda stor fl exibilitet beroende på säsong, 
tillfälliga evenemang och besökarnas krav. (2 kap 4§, 3kap 10§ 

Illustration som visar hur Storgatan 
skulle te sig enligt förslaget.
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PBL) Att bibehålla torgets rumsbildning är starkt förknippat med 
den ursprungliga planen och lokala historian och området uppfyller 
i dagsläget stor funktionalitet. Den monumentala prägeln blir ett fi nt 
tillskott till den småskaliga idyllen som i övrigt råder. (2 kap 4§, 
3kap 10§ PBL)
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Stadens golv

Stadens golv handlar om hur man strukturerar upp marken i de 
fysiska rummen. Här fi nns sådeles två golv att diskutera Storgatans 
golv och torgets golv men också mötet mellan Storgatan och torgets 
golv. 

I dagsläget är Storgatan 15 meter bred och har i mitten en körbana 
på tio meter och trottoarer på vardera sida på 2.5 meter. I och med 
att Storgatan inom empirplanen är enkelriktad så medger detta 
parkeringar på två sidor av vägen. 

Det förslag som gjorts bygger på tanken om att man vill minska 
rummets visuella bredd. Och att man försöker underlätta det fl exibla 
utnyttjandet av rummet.

Förslaget består av att man på söder sida av Storgatan breddar 
trottoaren till fem meter genom att ta bort den södra parkeringsraden. 
I den norra delen behåller man parkeringsmöjligheterna men 
upprättar också zoner för de element som skall förminska bredden 
på rummet (i detta fall träd). Storgatan utgörs av två nivåer där 
körbana och parkering är den lägre nivån. Förslaget visar nyttjandet 
under vinter kontra sommar och visar också på möjligheten till 
fl exibla lösningar och att man bibehåller fl exibilitet och värnar om 
siktlinjer och framkomlighet.
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Det fi nns möjlighet att utforma Storgatan så att 
parkeringsmöjligheterna hamnar i söderläge men är dock inte 
att rekomendera då träden och husen i söder då skulle skapa ett 
skuggrikt rum som inte skulle uppfattas så trevligt och tilltalande 
som att ha det i norr. För att ytterligare medge fl exibilitet kan man 
ta bort parkeringsmöjligheterna helt på Storgatan och eventuellt 
utjämna Storgatans nivå till en och samma. Detta skulle medföra 
stor fl exibilitet och användarvänlighet men skulle inte fungera lika 
bra med tanken att visuellt förminska bredden på rummet. 

Torget har i dagsläget väl fungerande zonindelningar med möjlighet 
till parkeringar och olika typer av verksamheter. Torget medger i sin 
utformning stor möjlighet till fl exibilitet på marknivå.  Men vissa 
delar av torget motverkar tillgängligheten och attraktiviteten på andra 
delar av torget så som tex. den dåligt utnyttjade evenemangsplatsen 
gör att mindre folk vill röra sig på den del av torget som utgörs av 
park. Storgatans sträckning genom torget är en naturlig led men 
bidrar inte till att förmedla kontakten mellan torgets södra och norra 
del. Den sträckningen som går genom torget skulle istället utgöra en 
del av torget när det gäller nivåer och materialval. 

Målsättning

Stadens golv skall främja fl exibilitet och erbjuda olika funktioner. 

Området skall kunna erbjuda god tillgänglighet för fotgängare och 
oskyddade trafi kanter hela året.
 
Södersidans trottoar breddas med 2.5 meter medan norrsidan 
bibehåller sin funktion som parkering under vintern men med inslag 
av möbleringsytor. 

Bilderna visar tanken med förslaget 
uppifrån. Bilden längst till vänster 
motsvarar de befi ntliga rummet på 
Storgatan. Mitten är det nya förslaget 
under lågsäsong där storgatan är 
öppen för fordonstrafi k och slutligen 
motsvarar den högra bilden samma 
område under sommaren.
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Storgatan skall bibehålla sin enkelriktning och förbli gågata under 
sommaren. Möjligheten att framföra motorfordon under hela året 
skall dock behållas med en bredd på körbanan på minst fyra meter. 

Storgatans nivåskillnad mellan körbana och trottoar skall bibehållas. 
Storgatans sträckning över torget bör dock utformas som en del av 
torget i nivåer och materialval.

Torget skall behålla sin befi ntliga zonindelning, men möjligheten 
till utnyttjande bör förstärkas genom en mindre restriktiv 
utnyttjandegrad. Golvets parkeringsmöjligheter skall bibehållas 
med undantag från den sträckning som Storgatan har över torget.

Motivering

Golvets fl exibilitet motiveras av den säsongsbetonade verksam-
heterna och besöksmönstren. Detsamma gäller för breddning av 
trottoar för bättre tillgänglighet. Gatans nivåskillnader bibehålls för 
att öka förståelsen och ledningen i rummet samt att man bibehåller 
en naturlig led som rent visuellt sträcker rakt igenom staden med 
vy av havet i väster. Att alltid kunna framföra motorfordon i någon 
form baseras på PBL (2kap 4§ PBL) där man skall se till en god 
trafi ksituation under hela året och alla nyttjare samt att man säkra 
möjligheten att framföra räddningsfordon och varutransporter. 
Placering av trädplantering och parkering i norrläge baseras på att 
det i söderläge skulle bli en väldigt mörk gatudel under framförallt 
sommaren. Att slutligen utjämna Storgatans nivå på torget är ett led 
i att försöka få ett mer sammanhängande torgstruktur där Storgatan 
inte utgör den barriär som den är i dagsläget.

Att bibehålla torgets befi ntliga zonindelning har historiska såväl 
som praktiska motiv. Torget har idag en väl fungerande struktur 
med vissa förbehåll, då Storgatan utgör en barriär som försvårar 
samverkan mellan torgets södra och norra del. Vid en omarbetning 
av denna sträckning så motiveras avsaknaden av parkeringar på 
denna del av att man ytterligare skall kunna leda trafi ken över på 
torget och dess besökares villkor.

Bilden visar hur Landtorget är tänk 
att utformas. Körbanan på Storgatan 
smalnas av och höjs till samnna nivå 
som övriga torget och parkeringsmöj-
ligheterna försvinner. Torgets even-
emangsdel omarbetas med marke-
beläggning och en estrad. En rad med 
låga pollare skiljer torget i norr från 
den körbana som fi nns vintertid (brun 
markering).
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Markbearbetning / Markbeläggningar

Hur skall man behandla marken i det offentliga rummet? Markplanet 
i det offentliga rummet har ofta fl era funktioner och i Borgholm 
fi nns det tre huvudfrågor vid markplanering; funktion, utseende och 
nivåer. Funktionen handlar om hur man tar hänsyn till vad marken 
ifråga skall användas till. Funktionerna består i att man skall kunna 
transportera personer och fordon. Man skall kunna ha möjlighet 
till rekreation. Marken skall erbjuda funktion i form av ledning 
och riktningar. Men också möjlighet att anpassa till kortare tiders 
funktionsändringar.

Utseende handlar om att rummet skall ha en visuellt tilltalande 
form- och färgskala samtidigt som den skall samverka med 
rummets funktioner. Men även se till siktlinjer och visuella 
målpunkter. Sista delen av markbearbetningen handlar om hur man 
hanterar nivåskillnader i det offentliga rummet för att samverkan 
med funktion och utseende. Med dessa tre olika delar så kan man 
åstadkomma olika resultat beroende på hur de blandas. 

Nivåer kan också vara ett sätt att reglera funktionen, det vanligaste 
exemplet på detta är trottoarkanter och att många entréer har en 
nivåskillnad emot gatan. Nivåer har alltså en ledande förmåga 
men kan också påverka rummet negativt genom att den begränsar 
nyttjandet och är ett hinder för funktionen. Då kanske främst i 
rum där man vill ha möjlighet att alternera användandet, så som 
i Borgholm där man under vintern har fordonstrafi k på Storgatan 
men under sommaren endast tillåter fotgängare för att ge staden 

Bilden visar på förslag till nya 
beläggningar på storgatan.

1. Befi ntlig trottoarsträckning med en 
stenbeläggning av naturkaraktär.
2. Ny beläggning för skyltzoner samt 
för sydsidan trottoarförlängning. En 
rödaktig gatusten med rektangulär 
form.
3. Mötet mellan befi ntligt trottoar och 
nya delar.
4. Körbanans beläggning med ett 
grått marktegel.
5. Mötet mellan körbana och parker-
ing.
6. Parkeringsbeläggning av grått, 
rektangulärt marktegel.
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möjlighet att nyttja ytorna till något annat.

Detta är kanske det mest påtagliga sättet att med hjälp av en 
förändring dels förändra utseendet på Borgholms innerstad men 
också hitta hjälpmedel för att rent fysiskt anpassa till regleringar. 
Vid rätt utformning så kommer reglering av det offentliga rummet 
te sig naturligt och möjligheten att använda det fl exibelt kommer att 
öka.

(Lugna gatan. Svenska kommunförbundet, Stockholm 1998)

Målsättning

Markberedningen skall erbjuda ledning och förståelse. 

Eventuella nivåskillnader bör minimeras då de inte erbjuder ledning 
och förståelse. 

Markberedningen skall hjälpa till att skapa zoner och markeringar i 
det offentliga rummet. 

Markbeläggningen på trottoar skall vara av sten och inte ha en 
karaktär av en stor slät monoton yta. 

Körbanas beläggning skall först och främst erbjuda funktion och 
god framkomlighet för motorfordon. 

Motivering

Att genom markbeläggning skapa ett lättförståligt rum med god 
ledningsförmåga för dess besökare är ett sätt att göra staden 
attraktivare samt mer funktionell och möjligen mindre rörig. 
Nivåskillnader som bibehålls bör skapa ett element i rummet 
ledningsförmåga så som tex. skillnaden mellan körbana och trottoar. 
Men i övrigt skall nivåskillnaderna minimeras för att underlätta 
framkomligheten och fl exibiliteten. Markbeläggningen materialval 
bör ha historisk anknytning och följa stadens färg och form. (2 kap 
4§ PBL)
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Parkering

Storgatan och torget har tillsammans stor parkeringskapacitet under 
vinterhalvåret och räcker till för att uppfylla de krav som då fi nns. 
Den goda tillgängligheten på parkering har under denna tid lett till 
att den lokala befolkningen använder sin bil som en shoppingvagn 
längs med Storgatan och torget istället för att placera bilen på ett 
ställe och gå runt till sina serviceställen. Detta omöjliggörs under 
sommaren då Storgatan och parkeringen på torget utnyttjas för 
andra ändamål.

Om man ser till den konfl ikt som fi nns angående bristen på parkering 
under sommaren så har inte själva planområdet (Storgatan och torget) 
någon möjlighet att erbjuda avlastning till parkeringsmöjligheterna 
om man vill fortsätta att ha en central torghandel och en avstängd 
Storgata.

Men skall man se till förslaget om att inkräkta på Storgatans 
parkeringar för att få mer fl exibilitet och mer attraktionskraft. 
Genom att man ökar bredden på trottoarerna så medför  detta 
planteringsmöjligheter, som kommer att inkräkta på de 
beteendemönster som fi nns idag där bilen är en shoppingvagn. 
Samtidigt skall det ställas emot frågeställningen om det är värt 
att behålla den funktionen för ett litet fåtal som ändå inte kommer 
att behöva gå speciellt långt från parkering till serviceställe. Mot 
att man minskar fl exibiliteten och attraktionskraften för den stora 
folktillströmning som sommaren erbjuder.

Parkeringarna i det nya förslaget kommer på Storgatan att utgöras 
av kantstensparkering och på torget en större sammanhängande 
parkeringsplats som är tillgänglig under vintern.

Målsättning

Stadens parkering skall se till en bästa totala lösningen över hela året 
och erbjuda befolkningen skäligt avstånd till serviceställen utan att 
för den skull behöva anpassas för alla trafi kanter direkt invid lokalen 
då detta inte kan ordnas beroende på säsong och fl exibilitet. 

För att öka fl exibiliteten och attraktiviteten så skall alltså antalet 
parkeringsplatser längs med Storgatan minska.

Fordonsparkering längs gator skall utformas med kantstensparkering 
och på kvartersmark i markplan och enligt det som erbjuder störst 
effektivitet.

Parkeringsmöjligheter för andra fordon som tex. cykel och moped 
skall också arrangeras enligt ovan och prioriteras. 

Parkering på Storgatan. Våren 2003.
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Motivering

Att erbjuda alla parkering direkt invid servicelokalen är idag en 
mnöjlig lyx i Borgholm som inte är hållbar i längden om man 
skall sträva efter ett mer akttraktiv stad med bättre tillväxt och 
befolkningsantal under hela året. I och med att Storgatan är stängd 
för biltrafi k under sommaren så saknas ändå denna möjlighet under 
stor del av året och under den tid då antal besökare är som störst. Så 
det är svårt att på lång sikt hitta hållbara motiv för detta tankesätt. 
Samt att den centrala stadens ringa storlek gör också att det fi nns 
goda möjligheter att under vinterhalvåret ändå kunna hitta centralt 
placerade parkeringsplatser med skäliga gångavstånd. (2 kap 4§ 
PBL)

Att främja möjligheten att till utnyttjande av cykel etc. är ett led i att 
hantera en ökat antal besökare.
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Målpunkter, stråk och leder

Målpunkter kan vara fl era olika saker, allt från platser till enskilda 
byggnader eller monument. I Borgholm utgörs de stora målpunkterna 
till största del av platser. En naturlig del av staden är kontakten med 
havet och hamnen utgör en sådan plats för staden. Hamnen är under 
sommaren bostad för ett stort antal båtturister och är i Storgatans 
förlängning dess avslut i väster. Även runt hamnen fi nns ett stort 
antal aktiviteter och platser som lockar besökare. Det anrika Strand 
Hotell tillsammans med societetsparken är en historiskt viktig 
målpunkt för turismen. I den centrala delen av staden utgör torget 
en stor plats med ett fl ertal verksamheter på och i anknytning till 
torget. I norr fi nns också stadens campingplats. Målpunkter är ofta 
naturliga platser som man inte refl ekterar över men det är samtidigt 
viktigt att om man vill behålla målpunkterna så måste man förstärka 
dem genom naturliga stråk för att leda dit folket.

Stråk är således de områden i staden som leder folket till sina 
målpunkter. I och med att Borgholm är en liten stad till ytan så är 
egentligen bara Storgatan som fungerar som en pulsåder. Den leder 
till och rakt igenom stadens stora målpunkter, hamnen och torget. 
Stråken är det som helt enkelt skall få folk i staden att komma till 
ett förutsatt mål. Och vill man skapa effekter av att förstärka en 
målpunkt så bör man också se till att möjligheten till naturliga stråk 
fi nns.

Målsättning

De platser som utgör målpunkter skall främjas genom tillgänglighet 
och attraktiv utformning.
 
Eventuella stråk och leder lika så men även se till att stråk och leder 
inte visuellt störs med fysiska element som blockerar siktlinjer och 
funktion. 

Motivering 

För att främja staden som en turistort är det viktigt att skapa en 
lättförståelig struktur som erbjuder ledning både visuellt och 
funktionellt. (2 kap 4§ PBL)

Exempel på målpunkter och leder i 
Borgholm. Överst Societetsparken vid 
hamnen i väster. Den undre bilden är 
Storgatan. Sommaren 2003.
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Torghandel

Torghandel är en stor möbleringsaspekt i staden, dels på grund 
av att den är relativt ytkrävande men den måste samtidigt behålla 
sin dragningskraft för att överleva. Ett fl ertal olika faktorer måste 
tillgodoses för att man skall kunna skapa en möblering som ser till 
stadens såväl som näringsidkarnas intressen. Just denna konfl ikt 
belystes tidigare i rapporten och är kanske en av de svåraste delarna 
att tillämpa någon generell princip på.

Torghandeln är beroende av väderstreck, reklamläge både ur ett 
enskilt perspektiv och ur ett perspektiv för hela näringsgruppen, 
utrymme, tillgänglighet. De fl esta städer har en torgplats där man 
låter dessa idkare driva sin handel och den är ofta baserad på 
ovanstående krav. Men man ser sällan till de omkringliggande 
kraven och behoven. Trots att torghandel är en varierande form av 
handel så sätter deras aktivitet stor prägel på staden.

Torghandeln har i sig som fenomen en god dragningskraft och att 
kunna utnyttja den kraften för att leda besökare vidare till andra 
näringsidkare och målpunkter vore fördömligt, och samtidigt se till 
att det inbördes reklamläget jämnas ut och att man får en jämnare 
spridning av besökare över hela torget.

Två nya förslag har arbetats fram och kommer att jämföras med 
den befi ntliga möbleringen. Orginalförslaget och det idag gällande 
möbleringen av torget är konventionell och regelbunden karaktär, 
samt har en enkelhet som uppskattas av många. Men den innebär 
också en hel del olikheter bland de näringsidkare som vill utnyttja 
platserna.

Den nuvarande möbleringen går i rader parallellt med Storgatans 
dragning med försäljningsytor i nord- sydlig riktning, och består av 
fyra rader placerade efter varandra med utgångspunkt från Storgatan. 
Denna möblering är den av torghandeln rekommenderande 
möbleringen med motivering att men vill ha sin försäljningsyta 
mot norr för att skona produkter mot solljus och värme. Men i och 
med att man har denna möblering så motsäger man sig själva för att 
andra radens torgstånd vätter direkt söderut. Möbleringen medför 
också skillnader i reklamläge där de som är placerade längst fram 
vid Storgatan har en naturlig fördel i och med att gatan utgör ett 
naturligt stråk och många rör sig längs dess sträckning.

De två förslagen är ett försök att anpassa såväl kommunens vilja och 
näringsidkarnas vilja.

Första förslaget är en konkret ommöblering av torgstånden men på 
samman yta som i dagsläget. Förslaget är ett försök att jämna ut de 

Nuvarande möblering av torghandeln 
på Landtorget.
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individuella förhållandena mellan olika torgstånd och samtidigt få 
mer folk att passera genom hela området. Man kan se möbleringen 
som en kvartersbildning med fl era passager och entréer. Men 
förslaget uppfyller inte till fullo det krav som fi nns på nord- sydlig 
placering av torgstånden men å andra sidan så följs detta inte idag, 
och genom detta förslag kan man placera attraktiva handlare i en mer 
central position i möbleringen och på så sätt öka genomströmningen 
av folk. Man möblerar helt enkelt om den hierarki som dagens 
möblering innebär.  Det stora problemet med detta förslag är inte 
ett rent fysiskt problem utan kommer i form av att få acceptans 
och gehör för tankesättet. Vilket innebär att en del som idag har ett 
utmärkt läge kommer att få omlokaliseras för att hela området skall 
vinna på det. Detta kan innebära att det är en svår nöt att knäcka i 
genomförandet och antagligen en lång process.

Det andra förslaget är inte så kontroversiellt när det gäller 
möbleringsprincipen, utan följer det nuvarande tankesättet. Den 
stora skillnaden är att den tar en större yta i anspråk i lodrät riktning. 

Nedan: de två nya förslagen för 
torghandeln. Förslag ett till vänster 
och förslag två till höger.
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Man använder sin av båda sidor av Storgatan till torghandel och 
detta för att få en mer jämn bild av torget där i dagsläget den norra 
ytan ovanför Storgatan endast används sporadiskt. Nackdelen med 
detta är att det antagligen bidrar ytterligare till att staden uppfattas 
brokig och rörig och detta måste antagligen kombineras med någon 
form av gemensam visuell utformning av torgstånden. 

Torghandelns visuella utseende är en problematisk fråga där många 
faktorer utanför planeringen spelar roll och då främst torghandlarnas 
egna krav på sin försäljningsyta. Men även tekniska aspekter 
kommer in i frågan. Man har på fl era ställen försökt att reglera 
utseendet på torghandeln men det har varit svårt att få gehör för 
denna typ av reglering. Men det handlar som tidigare sagts om vilken 
nivå man vill anpassa regleringen. Att reglera kravet på torgståndens 
utformning är en mycket svår och omfattande reglering när det såväl 
gäller funktion som ekonomi. Men att reglera färgskala skulle vara 
en möjlig reglering även om denna är omfattande om rent tekniskt 
och administrativt något krävande.

Målsättning

Torghandelns dragningskraft skall utnyttjas för att främja handel 
och torghandeln i sig. 

Torghandelns möblering skall anpassas för att undvika ett monotont 
och oattraktivt mönster, men ändå inte ställa onödiga krav och se till 
torghandlarnas egna intressen. 

En visuellt enhetlig torghandel bör efterstävas genom en gemensam 
färgskala på enstaka detaljer så som skyddstak.

Motivering

Torghandelns attraktionskraft som handelsplats är viktigt att ta 
till vara på men den bidrar också starkt till den brokighet man 
upplever rent visuellt i Borgholm. Detta motiverar en önskan om en 
någorlunda gemensam färgskala för att på så sätt inte ställa onödiga 
krav på handlarna genom att tvinga dem att utnyttja samma typ av 
torgstånd eller liknade, då detta anses påverka deras krav i allt för 
hög grad samt att anpassa utseendet till sin omgivning. Torghandelns 
möblering är har två syften. Först att utnyttja torghandeln för att 
leda stadens besökare till andra målpunkter men också för att jämna 
ut det inbördes reklamläget för de enskilda näringsidkarna för att 
förhindra interna konfl ikter.

Exempel från Borgholm på en annor-
lunda utformning av trogstånd med 
en sympatisk färgskala. Sommaren 
2003.
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Handel

Den permanenta handeln i Borgholm är också den stor nyttjare 
av det offentliga rummet sommartid. Man vill synas och öka sin 
försäljning och sin försäljningsyta. Handlarna tar i många fall 
stort anspråk på de offentliga rummets yta vid försäljning och 
de intilliggande trottoarerna belamras ofta med diverse varor. 
Detta ger ett starkt brokigt intryck och försämrar på vissa håll 
framkomligheten markant.
 
Handeln står också för den mesta av skyltningen i det offentliga 
rummet (behandlas senare i kapitlet) i ett led att ytterligare synas för 
den tillströmmande befolkningen.

Målsättning

Vid handel utanför befi ntlig lokal skall man hålla sig till reglerade 
ytor. 

Vid önskemål om utökad försäljningsyta måste ansökas om tillstånd 
hos kommunen.

Eventuell försäljning utanför lokal skall inte försvåra framkomlighet 
i det offentliga rummet.

Motivering

Den extra handel som försegår utanför befi ntlig lokal är ofta en 
faktor till att staden uppfattas stökig och försämrar möjligheterna att 
ta sig fram i staden på ett obehindrat sätt. Men möjlighet bör kunna 
ges till försäljning på sådana ställen där dess omgivning medger det 
samt inom de områden som enligt ordningslagen är tillåtna (3kap 1§ 
ordningslagen), det vill säga direkt invid fasad.

Här syns ett exempel på hur handel 
hålls invid fasaden och inte tar upp 
allt för stort utrymme i det offentliga 
rummet. Sommaren 2003.

Till skilland från den ovanstående 
bilden har man här tagit väldigt my-
cket yta i anspråk för sin försäljning. 
Sommaren 2003.
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Byggnader i det offentliga rummet

När man talar om byggnader i det offentliga rummet så fi nns det 
både byggnader av permanent karaktär och tillfälliga. De tillfälliga 
byggnationerna utgörs av till exempel av valstugor, glassförsäljning 
etc. Medan de permanenta byggnaderna är sådana som nästan fi nns 
i varje stad i form av en korvkiosk eller kiosk centralt placerad 
ofta mitt på ett torg. Utformning av denna typ av byggnation är 
i Borgholm ofta knapphändig och den tillfälliga karaktären gör 
sig väl synlig i byggandes formspråk. Men det fi nns möjlighet att 
utforma och reglera dess utseende för att de i likhet med torghandeln 
inte skall utgöra en allt för brokigt intryck. Man har möjlighet att 
reglera val av färg och form för att skapa enhetligt intryck men även 
den omgivande möbleringen och användningen av lokalerna kan 
bidra till önskad effekt.

Målsättning

Tillfälliga byggnationer i Borgholm skall inte strida mot stadens 
arkitektoniska utformning. 

Mindre byggnader som tillfälligt etableras skall förläggas till torget 
för att inte påverka Storgatans funktion och form. 

En enhetlig visuell utformning och enhetlig färg skall eftersträvas.

Motivering

Det är viktigt att de små, icke permanenta byggnationerna smälter in 
i stadens miljö och inte blir fula annonspelare etc. Detta motiveras 
också av PBL (3kap 10§ PBL). Deras lokalisering bör också 
vara sådan att den inte skymmer befi ntlig verksamhet (3kap 1§ 
ordningslagen) och att det går att erbjuda viss möjlighet till rörelse 
runt lokalen då de ofta attraherar fl ertal besökare. Byggnadernas 
placering bör då ske på torget för här fi nns störst möjlighet att 
erbjuda dessa villkor. Men det är också möjligt att utnyttja den 
tillfälliga verksamheten för att tex. förstärka en målpunkt utanför 
torget och Storgatan som tex. hamnen.

Byggnationer i det offentliga rummet 
kan ta sig olika former. Överst, rätt 
ordinära bodar från Borgholm. Den 
undre bilden är en mobil glasskiosk i 
mer retrostil. Sommaren 2003.
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Uteserveringar

Uteserveringar har ofta ett dominerande intryck och tar ofta stor 
plats i anspråk. Men samtidigt bidrar starkt till att göra rummet 
levande. En uteservering är en plats som under sommaren sjuder av 
liv och är kanske det främsta exemplet på hus städer och kommuner 
tänjer på den normala regleringen för att uppfylla egna och boendes 
och besökares krav. 

Ser man på uteserveringar ur ett planerings- och regleringsperspektiv 
så är det inte tillgången man skall reglera genom planer utan först 
och främst platsens utseende.

De karakteristiska utseenden på uteserveringar i Sverige och således 
Borgholm, är ofta att de består av stora mer eller mindre täckta 
konstruktioner som är upphöjda för att anpassas till restaurangens 
eller barens entré istället för till golvet i det offentliga rummet. 
De fungerar också ofta som reklampelare för näringsidkaren själv 
som såväl deras leverantörer. Utseendet kan till viss del motiveras 
med den svenska lagstiftningen och då framförallt alkohollagen 
som kräver att alkoholservering utomhus skall inhägnas, men 
det fi nns exempel på hur man hanterat denna fråga utan att det 
behövts upprättats stora barriärer. Även klimatet i landet motiverar 
det bastantare utseendet och man strävar efter att kunna utnyttja 
kapacitet maximalt under den tid klimatet så erbjuder.

Det fi nns exempel på mindre ingrepp som är tagna för att reglera 
utseendet hos uteserveringar. Idéerna härstammar ofta från 
Sydeuropa och anses ha ett mer kontinentalt utseende. De stora 
sakerna det handlar om är att man låter uteserveringen vara belägen 
i markplan och att man ser till att reglera den omkring gående 
avgränsningen så att den bättre stämmer överens med arkitekturen 
så väl som stadens karaktär. Samt att man eftersträvar ett enhetligt 
utseende hos alla uteserveringar.

I Borgholms mer småskaliga karaktär är det att föredra att man ser 
till att lätta upp de konstruktioner som idag fi nns på uteserveringar. 
Samt att klart och tydligt redogöra för platsanspråk i det offentliga 
rummet och att se till hur varje uteserverings placering fungerar i 
det offentliga rummet. Lättare konstruktioner kan motverka det 
faktum att ett fl ertal uteserveringar i Borgholm idag utgör ett rent 
visuellt och fysiskt hinder i stadens leder och siktlinjer men också 
ett estetiskt tillskott, som anpassats mer till stadens arkitektur.

Målsättning

Uteserveringar i Borgholm skall utgöra ett tillskott till staden och 
inte ta överhand med omfattande byggnationer. 

Bilderna visar exempel på hur ute-
serveringar kan konstrueras med 
relativt enkla medel. Serveringarna 
är belägna i markplan eller med 
små uppbyggnader för att övervinna 
nivåskillnader. De har lätt och luftigt 
intryck och erbjuder takkonstruk-
tioner som utan större svårighet kan 
avlägsnas. Serveringarna uppfyller 
ändå gällande krav för tex. alkohol-
servering. Sommaren 2003.



63

BORGHOLM
Det offentliga rummet i sommarstaden

Uteserveringars avgränsningar skall utgöras av lätta fl exibla 
byggnationer som kan återanvändas från år till år. 

Uteserveringen avgränsningar skall ha enkel utformning och 
anpassas för omgivningens färgskala. 

Eventuella vindskydd skall placeras i räckets konstruktion och följa 
omgivningens färgskala. 

Eventuella överbyggnader skall med enkelhet gå att fl ytta eller 
avlägsna helt samt att inga permanenta tak bör förekomma. 

Vid förekomsten av reklam på uteserveringar skall denna se till sin 
omgivning och inte ta överhand. 

Uteserveringar bör placeras invid befi ntlig lokal och i markplan 
eventuella avsteg kan göras vid lokalisering på torget. 

Vid eventuell nivåskillnad får utjämning av markytan förekomma, 
men då på ett sätt så att det inte utgör en onaturlig tröskel i det 
offentliga rummet.

En uteservering skall uppfylla gällande lagar angående utformning 
för alkoholservering.

Motivering

För att knyta an till det historiska arvet och stadens form- och 
färgspråk så bör utformning av uteserveringar ske varligt med enkla 
material som är funktionella och visuellt tilltalande samt möjliggör 
återanvändning (3 kap 10§ PBL). En servering måste dock uppfylla 
gällande krav för alkoholservering och skall därför utrustas med 
tydliga avgränsningar (6 kap alkohollagen). Likaså minimalt 
utnyttjande av reklam på uteserveringar motiveras av det historiska 
arvet och staden som idyll med dess färg- och formspråk. Placeringen 
av serveringar i markplan skall minska stora höga konstruktioner 
som tar stor plats både fysiskt men framförallt visuellt och blir mer 
av en barriär i rummet än ett tillskott. Detta i samband med reglering 
om lätta enkla material och fl exibla taklösningar skall ge en luftig, 
tilltalande och funktionell uteservering.

Serveringen på bilden är ett exempel 
på en mindre lyckad utformning när 
det gäller det visuella. Man har här 
låtit reklamen få ta överhand och det 
ger ett minst sagt färgrikt intryck. 
Sommaren 2003.

Illustrationen skall visa på hur 
nivåskillnaden mellan körbana och 
trottoar skall hanteras. Den even-
tuella påbygganden får inte utgöra en 
onaturlig tröskel.
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Mötesplatser och estrader

I Borgholm är under högsäsong stadens centrala delar präglat av 
olika mötesplatser och målpunkter, dock varierar de i storlek och i 
utnyttjandegrad. Torget är en naturlig mötesplats och har i sig fl era 
olika aktiviteter som också kan karakteriseras som mötesplatser för 
stadens befolkning och besökare. Den centrala torghandeln och 
gatuköket är viktiga mötesplaster på torget, men även de enskilda 
butikerna och restaurangerna runt torget är till viss del mötesplatser. 
Principen är alltså att se var och till vad människor rör sig och 
utnyttja denna egenskap för att eventuellt gagna andra platser på 
vägen.

I Borgholm har det funnits tankar om en scen eller estrad för det 
lokala kulturlivet men även för de större evenemangen. Anledningen 
till att estrader behandlas tillsammans med mötesplaster är att den 
under användning blir en naturlig mötesplats och dess placering 
är viktig. Man har visat intresse för att en scen skall vara centralt 
placerad och samtidigt vara väldigt fl exibel för att man skall kunna 
anpassa den till varierande typer av användning. En scen får ofta en 
karaktär att den är väldigt ödslig när den inte används och problem 
ligger i att den då blir en yta där folk inte vill röra sig. Möjligheterna 
att scenen alltid skall nyttjas är i stort sett obefi ntliga och väldigt 
säsongsbetonade. Problematiken ligger  i dess visuella utseende och 
fl exibla funktion för att för den skull inte skapa ett område där folk 
inte trivs när den är tom.

Målsättning

Mötesplatser skall utformas för en fl exibel användning. 

Bilden illustrerar hur man på Stor-
torgets evenemangsplats skall kunna 
upprätta en enkel estrad. Scenen har 
en enkel konstruktion med ett canvas-
tak och en enkel bärande konstruktion 
för att hålla upp det. Scenen är öppen 
runt om för att inte blocker siktlinjer 
och bli en oattratktiv koloss när den 
inte används.
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En eventuell estrad skall konstrueras så att den erbjuder fl exibilitet 
och inte uppfattas för stor och ödslig när den inte används.

Motivering

Flexibla konstruktioner bör efterstävas för att inte skapa stora 
tomma ytor som endast utnyttjas när något speciellt evenemang 
anordnas. Lätta konstruktioner är också enklare att anpassa till 
stadens arkitektur och färg ger också ett mer inbjudande utseende 
för fl exibelt utnyttjande.
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Möblering 

Diskussionen om möblering syftar till den form av möblering som 
i det offentliga rummet har en fysiskt avgränsande och riktgivande 
funktion men även en faktisk nytta för nyttjarna i rummet. Som 
exempel kan ses bänkar, soptunnor, anslagstavlor av olika former 
samt grönska etc. 

Dessa element fi nns redan i Borgholm idag och används som 
reglerare av det fysiska rummet. Man använder sig av bänkar och 
blomsterarrangemang för att leda besökare och boende och att visa 
på hur de tillfälliga begränsningarna under sommartid ser ut som till 
exempel Storgatans avspärrning för fordonstrafi k. 

Möbleringen ter sig också viktig för de besökande i form av 
möjlighet till rast och vila samt att ur ett rent visuellt perspektiv se 
till att hålla staden ren och attraktiv. I och med att detta är en del av 
det offentliga som är elementär för folks trivsel är det också en god 
möjlighet att använda dessa för att skapa en karaktär och utseende 
som stämmer med stadens historia och framtidssyn. Som exempel 
på detta kan man ta den andra fallstudien Malmö som baserat på ett 
historiskt perspektiv tog fram en färg som symboliserar Malmö stad 
och sedan applicerade den i centrum på just möbleringar av olika 
former för att uppnå den effekt av kontinuitet och framåtanda samt 
en historisk synvinkel.

(Lugna gatan. Svenska kommunförbundet, Stockholm 1998)

Målsättningar

Stadens möblering skall erbjuda besökare funktion i form av 
avslappning, ledning och skönhet. 

Placeringen skall dock ske så att den inte påverkar andra funktioner 
på ett negativt sätt. 

Stadens möblering skall spegla historiska arv och skapa 
kontinuitet.

Motivering

Möbleringen bör vara funktionell och knyta an till staden historiska 
perspektiv i utformning för att ge ett attraktivt intryck (2 kap 
4§, 3kap 10§ PBL). Men också erbjuda tillgänglighet (3 kap 1§ 
ordningslagen).

Exempel hur man i Borgholm har 
använt sig av bänkar och blomsterar-
rangemang för att möblera staden. 
Dock är hela arrangemanget plac-
erat mitt på storgatan och försvårar 
tillgängligheten och fl exibiliteten en 
aning. Sommaren 2003.
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Skyltar

Användandet av skyltar i det offentliga rummet är ett gissel, men 
när man talar om skyltar syftar man inte till de som är av allmän 
informationskaraktär och syftar till att leda aktörerna. I rapporten 
syftar man till det som man i dagligt tal kallar för reklamskyltar. Det 
är i sig inte användandet av skyltar som ger problemen. Problemen 
skapas genom skyltarnas placering i det offentliga rummet. 

I ordningslagen och de lokala ordningsstadgarna regleras hur man 
skall hantera placering av skyltar och så kallade ropare. Detta följs 
tyvärr inte, och det fi nns begränsade resurser för att se hur detta 
efterföljs. För att reglera hur man placerar skyltar eller dylikt 
så kan man genom den fysiska utformningen skapa hinder som 
inte gör det möjligt att placera skyltarna utanför vad som anges i 
förordningarna. Markbeläggningar kan utgöra tydliga markeringar 
för hur ”skyltzonen” skall te sig och även ge ett lättare sätt att se 
hur överträdelse ter sig. Men också placeringen av den fysiska 
möbleringen, framförallt under sommaren, kan hjälpa till att skapa 
önskad effekt.

Målsättning

Skyltning skall ske under ordnade former och hänvisas till tydligt 
markerade områden. 

Skyltningen på fasad skall följa gällande reglering. (Borgholms 
allmänna lokala ordningsföreskrifter)

Motivering

Att placera skyltning inom markerade områden skall hjälpa 
förståelsen och utnyttjandet för den enskilde näringsidkaren och 
skapa en mer övergripande möjlighet att se till hur regleringen följs 
(3kap 1§ ordningslagen).

Skyltar kan utgöra stora hinder i det 
offentliga rummet. Sommaren 2003.
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Grönska

En idyll är ofta en småskalig bebyggelse med en rik grönska. Detta 
stämmer i många fall in på Borgholm men det fi nns områden där 
man skulle kunna förstärka grönska och samtidigt få effekter som 
till exempel ett smalare gaturum samt att man förstärker idyllen och 
knyter an till det historiska arvet. 

(Lugna gatan. Svenska kommunförbundet, Stockholm 1998)

Målsättning

Grönska skall användas som ett levande möbleringselement i 
staden. 

Grönskan skall utformas så att den knyter an till den rådande 
arkitekturen.

Motivering

Grönska är i dagsläget vanligt förekommande i Borgholm och 
förstärker känslan av idyll samt det historisk arvet samt skapar 
ledning i det offentliga rummet (2kap 4§ PBL).

Ett annorlunda grepp när det gäller 
att använda plantering för det of-
fentliga rummet. Detta sätt att  an-
vända krukor förbättrar fl exibiliteten. 
Exemplet är taget från Kalmar. Som-
maren 2003.
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Recept Borgholm

I kapitlet recept Borgholm så ger författaren sin syn på problematiken 
och hur man kan tänka sig att komma i ordning med problemen. 
Kapitlet är en mer av en personlig refl ektion.

För att kunna komma fram till ett sätt att hantera de konfl ikter som 
fi nns i Borgholm gällande det offentliga rummet, så är första steget 
för ett fortsatt arbeta är att se till vilka intentioner och effekter man 
vill få fram. Enligt min uppfattning är Borgholms identitet och 
karaktär frågor som man bör framhäva och bevara, vilket också kan 
ses i det förslag som tidigare omnämnts. Det handlar om att man i 
grunden ser till det historiska arv staden har i form av riksintresse 
för kulturmiljövård och den attraktionskraft staden besitter i form 
av sommarstad. Borgholm har ett ypperligt tillfälle att använda 
dessa grunder som en plattform för att fortsätta bygga vidare på sin 
attraktionskraft. 

Jag tycker också att en av de viktigaste aspekterna i hela 
problemformuleringen är begreppet säsong, det är det som skapar 
de stora ytterligheterna i staden. På något sätt bör man arbeta för att 
jämna ut ytterligheterna utan att för den del minska den högsäsong 
som är en sådan viktig del för Borgholm. Det handlar helt enkelt 
om att man i grund och botten ser till att jämn ut förhållandena och 
skapa en hållbar och attraktiv stad under hela året lockar besökare. 

Många av de konfl ikter som redogörs i rapporten är direkt knutna 
till det offentliga rummet medan andra påverkas av dess utformning 
i andra eller tredje hand. Men faktum kvarstår att det offentliga 
rummet är en väg för att skapa ett attraktivare stadskärna och på 
så sätt som tidigare nämnts en mer jämn och hållbar utveckling. I 
och med de konfl ikter som redogörs så ser man tendens till samma 
problem som man såg när man i Malmö började arbete med sin 
möbleringspolicy. Det handlar om att aktörer tar sig friheter och inte 
visar den hänsyn som krävs för att allas krav skall kunna följas. detta 
för med sig resultat av ett brokigt utseende av staden och i vissa 
fall en kraftigt bristande funktion Men det skall samtidigt göras 
klart att det inte alltid handlar om medvetna överträdelser av lagen. 
Men med utformning av ett regleringsdokument för det offentliga 
rummet och att det utgör en del av den lokala tillståndsgivningen 
så kan man minska den okunnighet som emellanåt fi nns bland 
aktörerna angående gällande regler.

Men om man nu vill åstadkomma ett offentligt rum för att kunna 
förstärka en stads identitet och attraktionskraft är balansgången för 
vilken nivå av reglering man skall arbeta efter en svår och viktig 
fråga. I och med Borgholms struktur som en liten stad med en 
kraftig tillväxt under viss del av året, gangnas staden inte av en 
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hård reglering på grund av att om man till exempel tar näringsidkare 
inom handeln så är de väldigt känsliga för förändringar. Om en sådan 
reglering skulle leda till att någon part inte skulle kunna bedriva sin 
verksamhet så fi nns det i en stad av denna storlek inte tillräckligt 
med underlag bland det lokala näringslivet för att på nytt etablera en 
verksamhet på denna plats. Detta skulle lätt kunna leda till att staden 
urholkas och till slut bara anpassas för sommarsäsongen och kraftigt 
minskar sin servicenivå för den permanent boende befolkningen och 
tanken på hållbarhet hela året går om intet. 

Skall man konkret se till den regleringsnivå som man skulle vilja 
eftersträva i en stad av Borgholms karaktär är den snarare i spannet 
mellan lugn och festlig, i och med att man vill behålla sin roll som 
en av Sveriges bästa sommarstäder.

Om man nu säger att en lugn och festlig regleringsnivå skall 
anpassas för att skapa attraktionskraft och förstärka det historiska 
arvet och samtidigt skapa en jämnare säsong med mindre toppar, så 
är detta en grund för arbetet. Men för att åstadkomma detta så krävs 
också att man på lämpligt sätt kan reglera detta. 

Jag tycker personligen att det endast fi nns två alternativ för denna 
typ av reglering; detaljplan och policydokument. Att föredra i detta 
sammanhang är ett policydokument på grund av den lättarbetade 
processen och att den ger möjlighet till ett större och friare 
tolkningsutrymme vid de tillfällen man eventuellt skulle behöva 
frångå principen. Nackdelen med en policy är dess laga tyngd som 
stort sett är obefi ntlig om man inte på något sätt skapar acceptans 
i till exempel kommunfullmäktige. Policydokumentet måste 
antagligen också utgöra en del av tillståndsprocessen för att det skall 
fungera tillfredställande. 

Låt oss säga att man nu skall arbeta fram ett policydokument som 
skall ha som grund; attraktionskraft, historiskt bevarande och att 
man vill se en  jämnare säsong. Vilka element skall då ingå i ett 
sådant policydokument? Konfl iktanalyseringen av Borgholm har 
gett en bild i var de stora problemområdena inom det offentliga 
rummet ligger. Jag tycker att följande delar är viktiga nyckelelement 
att ha med i ett skapande av en reglering av det offentliga rummet:

Intentioner med det offentliga rummet
Möblering av offentliga rummet
Markberedning 
Handel i det offentliga rummet
Servering i det offentliga rummet
Trafi ken i det offentliga rummet
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Motiveringen till dessa rubriker ligger i att man här kan få in alla 
de frågor som jag tidigare rubricerat i kapitlet Målsättningar. Den 
enda del som inte motiveras i Målssättningar är den första delen om 
intentioner med det offentliga rummet. Intentionerna är helt enkelt 
den grundplattform man baserar det fortsatta arbetet. 

Intentioner med det offentliga rummet i Borgholm

Borgholms karaktär som sommarstad är en egenskap värd att bevara 
och främja. Staden har länge varit den ledande turistorten i regionen 
och har ett starkt historiskt arv som badort. Staden är även huvudort 
i kommunen och skall för invånarna erbjuda en fullgod service. Alla 
dessa delar är i sig viktiga för att få en grund för hur staden skall 
utvecklas. Men det gäller också att förstärka och utveckla på ett sånt 
sätt att man inte bara har siktet inställt på det som förknippas med 
badort och högsäsong. I Borgholm är följande intentioner viktiga:

- Att knyta an staden till det historiska arvet genom fysisk 
och arkitektonisk utformning.

- Att främja det lokala näringslivet och inte genom reglering 
ställa omöjliga krav.

- Att främja Borgholm som kommunens huvudort och 
servicecentra.

- Att få olika aktörer att samspela för stadens väl.
- Att skapa en attraktiv och välbesökt stad under hela året.
- Att till viss mån förvalta och förstärka stadens rykte.

Dessa sex delar utgör grunden för det fortsatta arbetet i ett eventuellt 
policydokumentet och  ledordet för det hela är att en attraktiv 
stadskärna kan förstärka Borgholm stad och kommun på olika 
plan.
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Slutsats

Som slutsats kan man börja visa på att grunden för det offentliga 
rummets användning ligger i regleringsnivån. Alla intentioner man 
kan tänkas ha med det offentliga rummet slutar med att man måste 
anpassa dem genom någon form av reglering. Regleringsformerna 
kan dock variera i omfattning och tyngd.

Regleringar kan ta sig som tidigare sagts olika former och är ofta 
utformade som lagar eller förordningar eller rent av vedertagna 
praxis. Lagen  är en utav grunderna  till att det  demokratiska 
samhälle vi lever i ser ut som de gör, och alla förutsätts följa den 
reglerade texten. Men om man skall se till det offentliga rummet 
så fi nns det självklart grundläggande regler och förordningar 
som styr verksamheten, men inbyggt i Sveriges lagsystem fi nns 
ett tolkningsutrymme och viss frihet för att inte sätta omöjliga 
begränsningar och tillåta lokala förändringar. Just denna balansgång 
mellan frihet och styrning är en svårhanterlig fråga och det krävs 
omfattande data för att se samband, effekter, och resultat. 

Hur skall man då gå tillväga vid hantering av en fråga med karaktären 
reglering av ett rum i sommarstaden? Någon konkret metod är svårt 
att utarbeta men man kan dra upp riktlinjer och peka på fakta och 
frågor som man bör ta hänsyn till.

1. Det är viktigt att från början se källan till problemet. 
Visst kan det variera. Det kan röra sig om allt från att 
man vill ha en visuell upprustning till att något måste 
göras på grund av att aktörer bryter mot gällande 
regler och tar sig allt för stora friheter som inkräktar på 
andra aktörer. Samt att man utifrån detta utvecklar sina 
intentioner med rummet, staden och bygden i helhet.

2. Man bör också se till att få en bild av de konfl ikter 
som fi nns mellan aktörerna och se hur deras agerande 
motiveras genom egna lagar och förordningar och 
även i vissa fall starka intresseorganisationer. Den 
möjlighet som tidigare nämnts att lagen innehåller ett 
visst tolkningsutrymme kan vara ett nog så gott skäl 
till att reglering bör ske.

3. Det är viktigt att ha klara intentioner vad man som 
planerare vill åstadkomma med den förändring man 
ser till. Samt att ha god förmåga och underlag för att 
motivera den gentemot övriga aktörer.

4. Det är viktigt att anpassa nivån av reglering så 
att man skapar eller bibehåller den karaktär man 
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eftersträvar.

5. Har man anpassat regleringsnivån måste man 
försöka hitta en lämplig form av plan eller dokument 
att reglera händelserna i. Det kan låta som om man 
gör färdigt förslaget på skrivbordet och sen bara visar 
hur det är. Men att ha en lämplig form av plan kan 
i sig vara ett argument genom processen att få fram 
regleringen.

I och med att detta dokument är av en analytisk teoretisk karaktär 
så har det inte lagts någon ingående vikt vid den del där man rent 
konkret utformar ett förslag utan är mer en syn på förarbetet. Men 
man skall inte avisa denna del för den innehåller ett fl ertal bra och 
väl fungerande metoder för att framförallt åstadkomma de inledande 
intentionerna. I rapporten fi nns också visuella idéer på hur man med 
fysiska medel kan reglera eller förstärka regleringen. Men slutsatsen 
av detta är att man med fysiska medel kan åstadkomma en fl exibel 
och mångfasetterad reglering som är till god hjälp för att reglera 
nyttjande och effekterna av det offentliga rummet i sommarstaden.
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Bilagor

Utdrag ur lagtexter med anknytning till det offentliga rummet

Ordningslagen (1993:1617)

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller särskilda föreskrifter om allmänna samman- 
komster och offentliga tillställningar (2 kap.) samt föreskrifter om 
allmän ordning och säkerhet i övrigt dels vid sammankomster och 
tillställningar, på offentliga platser och vid vissa anläggningar och 
verksamheter (3 kap.), dels i viss kollektiv persontrafi k (4 kap.).

2 § Med offentlig plats enligt denna lag avses
1. allmännavägar, gator, vägar, torg, parker och andra platser som i 
detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt 
ändamål,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan 
redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- 
verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga 
för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande 
används för allmän trafi k.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får 
föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, 
badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana 
områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i första stycket, 
skall jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap. 
och av lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är 
tillgängliga för allmänheten.
Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är 
tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig 
plats under dessa. Detsamma gäller områden som omfattas av en 
föreskrift enligt andra stycket

2 kap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Defi nitioner

1 § Med allmän sammankomst enligt denna lag avses
1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars 
hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän 
eller enskild angelägenhet,
2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att 
meddela allmän eller medborgerlig bildning,
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3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra 
sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.
För att en sammankomst skall anses som allmän krävs att den 
anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den 
eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för 
tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.
Bestämmelserna i denna lag om allmänna sammankomster gäller 
även om det vid en sammankomst förekommer mindre inslag av 
underhållning eller förströelse av annat slag än framförande av 
konstnärligt verk.

2 § Vad som sägs i lagen om allmänna sammankomster gäller även 
cirkusföreställningar

3 § Med offentlig tillställning enligt denna lag avses
1. tävlingar och uppvisningar i sport och idrott,
2. danstillställningar,
3. tivolinöjen och festtåg,
4. marknader och mässor, samt
5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna 
sammankomster eller cirkusföreställningar.
För att en tillställning skall anses som offentlig krävs att den 
anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.
En tillställning till vilken tillträdet är begränsat genom krav på 
inbjudan, medlemskap i en viss förening eller annat villkor är dock 
att anse som en tillställning som allmänheten har tillträde till, om 
tillställningen uppenbarligen är en del av en rörelse vars verksamhet 
uteslutande eller väsentligen består i att anordna tillställningar av 
detta slag. Detsamma gäller om tillställningen med hänsyn till 
omfattningen av den krets som äger tillträde, de villkor som gäller 
för tillträdet eller andra liknande omständigheter är att jämställa 
med sådan tillställning.

3 kap. Allmän ordning och säkerhet

Användningen av offentlig plats

1 § En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan 
tillstånd av polismyndigheten användas på ett sätt som inte 
stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits 
för eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd behövs dock 
inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig 
omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd.
I fråga om allmänna vägar gäller kravet på polismyndighetens 
tillstånd endast sådana åtgärder som inte är reglerade i väglagen 
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(1971:948).

2 § Polismyndigheten skall inhämta yttrande från kommunen innan 
tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om kommunen 
avstyrker ansökan, får tillstånd inte meddelas. Om kommunen 
för tillstyrkan uppställer villkor enligt 15 §, får tillstånd meddelas 
endast om det förenas med dessa villkor.
Kommunen skall inte höras i tillståndsärendet, om detta avser
1. mark som förvaltas av någon annan än kommunen, eller
2. annan kvartersmark än som avses i 1 kap. 2 § första stycket 3, 
om den är avsedd att tas i anspråk enligt nyttjanderättsavtal med 
kommunen.

Tillstånd och vilkor m.m.

14 § Vid prövningen av en ansökan om tillstånd som avses i detta 
kapitel eller i en lokal föreskrift skall polismyndigheten beakta 
vad som krävs av hänsyn till trafi ken samt till allmän ordning och 
säkerhet. Om ansökan avser tillstånd att ta i anspråk en offentlig 
plats för visst ändamål, skall särskild hänsyn tas till gångtrafi kens 
intresse.

15 § När kommunen yttrar sig enligt 2 § får den ange villkor som 
behövs för att tillgodose de intressen som kommunen har att bevaka 
i fråga om skötseln av den offentliga platsen, markanvändning, 
stadsbild, miljö och trafi k. I fråga om ersättning för användningen 
av en offentlig plats gäller särskilda bestämmelser.

16 § Beslut enligt 14 § gäller för viss tid eller tills vidare. Beslutet 
skall innehålla de villkor som polismyndigheten har meddelat enligt 
14 § andra stycket och de villkor som kommunen har ställt upp med 
stöd av 15 §. Beslut i fråga om mark som inte står under kommunens 
förvaltning skall också innehålla en erinran om att medgivande av 
markägare eller nyttjanderättshavare kan behövas.
Om kommunen har yttrat sig enligt 2 § skall beslutet innehålla 
erinran om möjligheten att överklaga kommunens beslut enligt 10 
kap. kommunal- lagen (1991:900).

17 § Om det behövs för att förebygga oordning eller för att förhindra 
att människors hälsa eller egendom skadas får polismyndigheten i 
ett särskilt fall ge anvisningar eller tillsägelser till innehavaren och 
besökande för användningen av sådana bad- eller campingplatser och 
lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse eller 
liknande som allmänheten har tillträde till. Om det är nödvändigt får 
polismyndigheten förbjuda fortsatt användning.
Om det behövs föreskrifter om allmän ordning och säkerhet för 
verksamhet som avses i första stycket, skall polismyndigheten 
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anmäla förhållandet till kommunen.

Lokala föreskrifter m. m.

8 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun 
får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av 
denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på 
offentlig plats.

9 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun 
får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del 
av denna som behövs för att förhindra att människors hälsa eller 
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

10 § Regeringen får meddela de föreskrifter om ordningen och 
säkerheten i en hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet 
som bedrivs i hamnen. Regeringen får överlämna åt en kommun att 
meddela sådana föreskrifter i fråga om hamnar som ägs eller förvaltas 
av kommunen eller av ett av kommunen helägt företag. I fråga om 
hamnar som ägs eller förvaltas av någon annan får regeringen 
överlämna åt länsstyrelsen att meddela sådana föreskrifter.
Föreskrifter enligt första stycket skall ange det område i vatten och 
på land inom vilket föreskrifterna skall gälla.

11 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en 
länsstyrelse får, om det på grund av särskilda förhållanden behövs 
för att skydda människor mot fara för liv eller hälsa, meddela 
föreskrifter för viss tid eller tills vidare om förbud mot att vistas 
inom skade- eller riskområden, rasområden, gruvområden, skjutfält 
eller skjutbanor eller liknande områden.

12 § Föreskrifter enligt 8--11 §§ får inte angå förhållanden som 
är reglerade i denna lag eller annan författning eller som enligt 
lagen eller annan författning kan regleras på något annat sätt. 
Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller 
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

13 § Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva föreskrifter 
som avses i 1 kap. 2 § andra stycket eller i 8 eller 9 § eller 10 § 
första stycket andra meningen i detta kapitel skall omedelbart 
anmälas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall upphäva en föreskrift 
som strider mot denna lag. Länsstyrelsens beslut om upphävande 
skall fattas inom tre veckor från den dag kommunens beslut anmälts 
till länsstyrelsen. Om det behövs längre tid för prövningen, får 
tiden förlängas till högst två månader. Om tiden förlängs skall 
länsstyrelsen inom treveckorstiden besluta om tillfälligt upphävande 
för den tid som prövningen pågår.
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Plan och bygglagen (PBL) (1987:10)

2 kap. Allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning 

och vid lokalisering av bebyggelse, m.m.

4 § Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall 
bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till behovet av
1. skydd mot uppkomst och spridning av brand samt mot 
trafi kolyckor och andra olyckshändelser,
2. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa 
verkningarna av stridshandlingar,
3. hushållning med energi och vatten samt goda klimatiska och 
hygieniska förhållanden,
4. trafi kförsörjning och god trafi kmiljö,
5. parker och andra grönområden,
6. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga att använda området,
7. förändringar och kompletteringar. Inom eller i nära anslutning till 
områden med sammanhållen bebyggelse skall det fi nnas lämpliga 
platser för lek, motion och annan utevistelse samt möjligheter att 
anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service. Lag 
(1995:1197).

3kap. Krav på byggnader m.m.

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att 
byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
tas till vara. Lag (1998:805).

Kap 3. Tomter, allmänna platser m.m.

15 § Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och 
till natur- och kulturvärdena på platsen. Dessutom skall tillses att
1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer,
3. risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för 
trafi ken inte uppkommer,
4. det fi nns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång 
från tomten samt anordningar som medger nödvändiga 
transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för 
utryckningsfordon till och från bebyggelsen på tomten,
5. tomten, om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och 
förhållandena i övrigt, kan användas av personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga,
6. lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i 
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skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna.
Om tomter tas i anspråk för bebyggelse som innehåller en eller fl era 
bostäder eller lokaler för barnstuga, skola eller annan jämförlig 
verksamhet, skall det fi nnas tillräckligt stor friyta som är lämplig 
för lek och utevistelse på tomten eller på utrymmen i närheten av 
denna.
Om det inte fi nns tillräckliga utrymmen för att anordna både 
parkering och friyta, skall i första hand friyta anordnas

16 § På bebyggda tomter får bestämmelserna i 15 § första stycket 6 
samt andra och tredje styckena tillämpas i skälig utsträckning.
Vid sådan ändring av en byggnad för vilken bygganmälan krävs skall 
tomten anordnas så att den uppfyller kraven i 15 § i den utsträckning 
som efter omständigheterna kan krävas med hänsyn till kostnaderna 
för arbetet och tomtens särskilda egenskaper. Lag (1994:852).

17 § Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse 
eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande 
olägenheter för omgivningen och för trafi ken inte uppkommer 
och så att risken för olycksfall begränsas. Byggnadsnämnden kan 
besluta att plantering skall utföras och att befi ntlig växtlighet skall 
bevaras.
Tomter, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, får inte förvanskas i de 
avseenden de omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller 
i områdesbestämmelser. Anordningar som har tillkommit för att 
uppfylla kraven i 15 § skall hållas i stånd i skälig utsträckning.
Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser skall underhållas så 
att risken för olycksfall begränsas. Lag (1995:1197).

18 § I fråga om allmänna platser och områden för andra anläggningar 
än byggnader skall vad som föreskrivs om tomter i 17 § andra stycket 
alltid tilllämpas samt vad som föreskrivs i 15 och 16 §§ och i 17 § 
första, tredje och fjärde styckena tillämpas i skälig utsträckning.
Sådana 146).platser och områden skall dock alltid uppfylla kravet 
i 15 § första stycket 5 på användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga i den utsträckning som följer av 
föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. Lag (2001:
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Miljöbalken (1998:808)

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med 

mark- och vattenområden

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och 
läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning 
som medför en från allmän synpunkt god hushållning.

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden 
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården 
eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första 
stycket.

10 § Om ett område enligt 5-8 § är av riksintresse för fl era 
oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som 
på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, 
vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av 
detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges 
företräde.
Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestämmelserna 
i 4 kap

5 kap. Miljökvalitestnormer

11 § Varje myndighet som skall tillämpa denna balk skall se till 
att sådana planer enligt plan- och bygglagen (1987:10) och sådant 
planeringsunderlag som behövs för att belysa frågor om hushållning 
med mark och vatten fi nns tillgängliga i målet eller ärendet.   
Om myndigheten begär det, är kommunen skyldig att tillhandahålla 
planer enligt plan- och bygglagen samt planeringsunderlaget till 
dessa

15 kap.

Nedskräpning

30 § Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har 
tillträde eller insyn till.
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Alkohollagen (1994:1738)

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna lag förstås med
   1. livsmedel, matvara, dryckesvara, njutningsmedel eller annan 
vara som är avsedd att förtäras av människor med undantag 
av vara på vilken läkemedelslagen (1992:859) är tillämplig,
   2. livsmedelstillsats, dels berikningsmedel som är avsett 
att tillföras livsmedel för att förbättra dess näringsvärde, dels 
annan vara eller ämne som är avsedd att tillföras livsmedel för 
att påverka dess hållbarhet, konsistens, färg, smak eller lukt 
eller åstadkomma annan bestämd egenskap hos livsmedlet, om 
berikningsmedlet, varan eller ämnet ej är livsmedelsråvara,
   3. främmande ämne, annat ämne än livsmedelstillsats som, om 
det ingår i livsmedel, kan utgöra hälsorisk eller förändra livsmedlets 
normala sammansättning eller beskaffenhet i övrigt. Lag (1992:
1680).

3 kap. Allmänna bestämmelser för försäljning

4 § Försäljning av drycker som omfattas av denna lag skall skötas på 
ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras.
Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker skall se 
till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället

8 § Vid detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl får varor 
inte säljas eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt 20 
år. Motsvarande gäller vid detaljhandel med öl och servering av 
alkoholdrycker i fråga om den som inte har fyllt 18 år.
Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad 
av alkohol eller annat berusningsmedel.
Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det fi nns särskild anledning 
anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.
Den som lämnar ut alkoholdrycker skall förvissa sig om att 
mottagaren har uppnått den ålder som anges i första stycket

10 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får om 
synnerliga skäl föreligger förbjuda eller inskränka försäljning av 
alkoholdrycker.
Kommunen får för visst tillfälle, om det anses påkallat för 
ordningens upprätthållande, förbjuda eller inskränka försäljning av 
alkoholdrycker.

6 kap. Servering

1 § Servering av spritdrycker, vin och starköl får ske endast om 
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tillstånd har meddelats (serveringstillstånd).
   Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas
1. utan vinstintresse,
2. i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av 
alkoholdrycker eller lättdrycker,
3. vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer, och
4. utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av 
dryckerna. Lag (2001:414).

2 § Servering av alkoholdrycker skall ske med återhållsamhet och 
får inte föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.

Serveringstillstånd

5 § Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten 
eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillstånd kan 
avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod 
(stadigvarande tillstånd). Tillstånd kan även avse en enstaka 
tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.
Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Tillståndsmyndigheten får 
dock om det fi nns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till 
viss tid.
I samband med beslut om serveringstillstånd eller senare får 
tillståndsmyndigheten meddela de villkor som behövs. Lag (2001:
414).

7 § Serveringstillstånd får meddelas endast den som visar att han 
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden 
och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. 
Sökanden skall också visa att serveringsstället uppfyller kraven i 8 
§.
Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om sökanden 
är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det 
allmänna.

8 § Tillstånd för servering till allmänheten året runt eller årligen 
under viss tidsperiod får meddelas endast om serveringsstället 
har ett kök för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad mat. 
Serveringsstället skall ha ett med hänsyn till omständigheterna 
tillräckligt antal sittplatser för gäster. Serveringsstället skall 
även vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt.
Tillstånd för servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod 
eller vid ett enstaka tillfälle får meddelas om serveringsstället 
tillhandahåller lagad mat. Detsamma gäller beträffande tillstånd för 
servering i slutet sällskap.
Om det fi nns en drinkbar skall den vara en mindre väsentlig del av 
serveringsstället, inrättad i nära anslutning till matsal.
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Utan hinder av första och andra styckena får tillstånd meddelas 
för servering av vin och starköl i foaj & eacute; till teater eller 
konsertlokal. Servering får dock endast ske under pauser i 
föreställningen.
Servering av alkoholdrycker från minibar på hotellrum får ske på 
hotell med serveringstillstånd. Regeringen eller, efter regeringens 
bemyndigande, Statens folkhälsoinstitut får meddela närmare 
bestämmelser om serveringen. Lag (2001:414).

10 § Serveringstillstånd skall avse viss lokal eller annat avgränsat 
utrymme.

13 § Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen hos 
kommunen. Kommunen får ta ut avgift för prövningen 
enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 8 kap. av den som 
har serveringtillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig 
servering av eller detaljhandel med öl. Lag (2001:414).

14 § En ansökan om serveringstillstånd, som avser servering året 
runt eller årligen under viss tidsperiod, får inte bifallas utan att 
polismyndighetens yttrande inhämtas. Polismyndigheten skall 
i yttrandet redovisa de omständigheter som ligger till grund för 
myndighetens bedömning och därvid särskilt yttra sig om sökandens 
allmänna lämplighet för verksamheten.
Om ansökan om serveringstillstånd avser servering inom eller invid 
militärt område, skall yttrande dessutom inhämtas från vederbörande 
militära chef innan ansökan får bifallas

15 § Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de 
nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.
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Livsmedelsförordningen (1971:807)

16 § Livsmedel får inte utan särskilt tillstånd hanteras yrkesmässigt 
på annat ställe än i en livsmedelslokal. Detsamma gäller i fråga om 
saluhållande av livsmedel till allmänheten även om saluhållandet 
inte sker yrkesmässigt. Frågor om tillstånd prövas av den eller de 
kommunala nämnder som utövar tillsynen enligt livsmedelslagen 
(1971:511). Tillstånd får meddelas för en viss tid eller tills vidare.
Tillstånd fordras inte för transport av livsmedel eller 
för hanteringen i samband med sådan transport.
Livsmedelsverket får meddela föreskrifter som avviker från första 
stycket. Förordning (1991:1613).

18 § Vid hantering av livsmedel på annat ställe än i livsmedelslokal 
skall iakttas den särskilda omsorg och varsamhet som krävs för att 
förebygga att livsmedlet utsätts för sådan menlig påverkan som 
avses i 7 §. Förordning (1981:1372).

Livsmedelslagen (1971:511)

1 § I denna lag förstås med
1. livsmedel, matvara, dryckesvara, njutningsmedel eller annan vara 
som är avsedd att förtäras av människor med undantag av vara på 
vilken läkemedelslagen (1992:859) är tillämplig,
2. livsmedelstillsats, dels berikningsmedel som är avsett att 
tillföras livsmedel för att förbättra dess näringsvärde, dels 
annan vara eller ämne som är avsedd att tillföras livsmedel för 
att påverka dess hållbarhet, konsistens, färg, smak eller lukt 
eller åstadkomma annan bestämd egenskap hos livsmedlet, om 
berikningsmedlet, varan eller ämnet ej är livsmedelsråvara,
3. främmande ämne, annat ämne än livsmedelstillsats som, om det 
ingår i livsmedel, kan utgöra hälsorisk eller förändra livsmedlets 
normala sammansättning eller beskaffenhet i övrigt. Lag (1992:
1680).

2 § Med hantering av livsmedel avses i denna lag dels 
slakt, dels framställning, beredning, behandling, förvaring, 
förpackning, omförpackning, transport eller uppläggning 
av livsmedel, dels saluhållande, försäljning, servering 
eller annat överlämnande av livsmedel för förtäring.
Bestämmelse i denna lag om saluhållande gäller i tillämpliga delar 
även försäljning, servering eller annat överlämnande av livsmedel 
för förtäring. Lag (1989:461).

12 § Om hantering av livsmedel utomhus eller eljest på annat ställe 
än i livsmedelslokal meddelas bestämmelser av regeringen eller 
myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1975:733).
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24 § Statens livsmedelsverk utövar den centrala tillsynen över 
efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter som har meddelats 
med stöd av lagen och de EG-förordningar som kompletteras av 
lagen. Länsstyrelsen utövar den närmare tillsynen inom länet. 
Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet utövar tillsynen inom kommunen 
om regeringen inte har föreskrivit att tillsynen skall utövas av 
Livsmedelsverket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
överlämna vissa tillsynsuppgifter till ett enskilt kontrollorgan som 
är juridisk person. Lag (1998:128).

26 § För tillsyn enligt 24 § har en tillsynsmyndighet och ett enskilt 
kontrollorgan rätt att få tillträde till områden, livsmedelslokaler och 
andra utrymmen och att där göra undersökningar och ta prover. En 
tillsynsmyndighet och ett enskilt kontrollorgan har rätt att på begäran 
få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.
Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid 
tillsynen. Lag (1998:128).
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Borgholms kommun

reviderade 1996-08.29 och 1997-03-24

Borgholms kommun föreskriver följande med stöd av 1§ 
förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och 
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen. 
(1993:1617)

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde.

1§. Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet 
på offentlig plats fi nns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617)

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i Borgholms kommun skall 
upprätthållas. Bestämmelserna i 20§ har till syfte
att hindra att människors hälsa eller egendom skads till följd av 
användning av pyrotekniska varor.

2§. Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som 
är offentlig plats enligt 1 kap. 2§ första stycket 1-4 ordningslagen 
om inget annat anges. Bestämmelserna i 20§ är även tillämpliga på 
andra än offentliga platser inom kommunen.

För område som kommunen upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel.

3§. Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter 
skall, med stöd av 1 kap. 2§ första stycket ordningslagen följande 
områden jämnställas ned offentllig plats: begravningsplatser, 
idrottsplatser, campingplatser, anordnade lekplatser samt friluftsbad. 
KARTBILAGA 1-4

4§. Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7§, 10§ 
första stycket, 11§,12§, 14§ andra stycket, 20§ första stycket och 
21§ bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.

5§. Vid lastning, forsling,lossning, avstängningsventiler och 
annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad 
som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill elelr dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckarutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras.

Kartbilaga 1

Kartbilaga 2

Kartbilaga 3
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Om bortforsling av latrin, avfall eller annan orenlighet är stadgat i 
kommunens renhållningsordning.

Schaktning, grävning m.m.

6§. Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, 
tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat 
liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenheter.

Störande buller

7§. Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga 
platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd.

Containrar m.m.

8§. Ågaren eller nyttjanderättshavaren till en container, 
återvinningsbehållare o.dyl., som skall ställas upp på en offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, fl aggoor och skyltar.

9§. Markiser, fl aggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter 
ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en 
körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Affi schering.

10§. affi scher, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd 
av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, 
vägbroar, träd, sopkärl eller liknande som vätter mot offentlig 
plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. 
Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser 
och andra tillkännagivanden som avser näringidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen fi nns.

11§. Struken (regleras i ordningslagen)

Högtalarutsändning

12§. Information, reklam, propaganda, musik eller andra budskap 

Kartbilaga 4

Kartbilaga 5
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som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom 
högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol.

13§. Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentllig plats 
inom följande områden: KARTBILAGA 5

Ambulerande försäljning

14§. För att inte störa den allmänna ordningen får ambulerande 
försäljning i kommersiellt syfte inte ske inom det område som 
markerats på bifogade KARTBILAGA 6

Förbudet avser den allmänna platsmark som ägs av kommunen.

Camping

15§. Inom det område som markerats på KARTBILAGORNA 1-4 
får camping endast ske på de platser som upplåtits för detta ändamål 
och under de tider på årets som bestämts.

Hundar

16§. hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller 
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig 
att följa bestämmelserna i 17 och 18§§. Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för 
polishund i tjänst.

17§. hundar skall hållas kopplade inom följande områden: 
begravningsplatser, försäljningsplatser, torghandelsplatser, lek-, 
indrotts-, bad- och campingplatser samt i övrigt inom områden där 
hunds närvaro kan vålla olägenhet.

Hund som inte hålls kopplad skall ha halsband med ägarens manm, 
adress och telefonnummer.

18§. Förorening efter hund skall plockas upp på lekplatser, 
gångbanor, gator,torg och grönområdendär allmänheten vistas 
i större utsträckning samt inom områden av friluftskaraktär, 
badstränder och motinsspår.

Katter

19§. Ägare till katt skall på lämpligt sätt utöva tillsyn över sitt djur 
inom tätbebyggt område och därvid så långt som möjligt motverka 

Kartbilaga 6
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olägenhet.

Denna tillsyn gäller förträdesvis inom de områden som defi nieras 
enligt KARTBILAGA 1-4

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor.

20§. Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska 
varor inom detaljplanerat område.

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare är 100 
meter från Borgholms vårdcentral med tillhörande byggnader och 
servicehemmen Strömgården, Borgholm, Soldalen, Köpingsvik, 
och Åkerbohemmet, Löttorp.

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.

21§. Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och 
skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område och 
tätbebyggelse.

22§. Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas 
på offentlig plats och därmed jämnställd plats enligt 3§.

Avgift för att använda offentlig plats

23§. För användning av offentlig plats som står under kommunens 
förvaltning har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder 
som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift.

24§. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 
5-9 §§, 10§ första stycket, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16-22 §§ kan dömas 
till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen fi nns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 1996. Antagna, efter 
revidering, §§ 11, 15 och 18, av kommunfullmäktige 1996-08-29, 
§ 77. 
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