
1a. Samarbetsformer, torghandel 
 
 
Hur fungerar samverkan mellan butiker och gata, hur kan man utveckla denna 
samverkan, samt skapa ett aktivt mellanrum mellan inne och ute? 
 

- Centrum och gaturum borde vara föränderligt och kunna leva enligt behov. Mer flexibilitet 
för exempelvis evenemang, terrasser, pop up m.m. mera spontanitet och samarbete från 
stadens sida. Staden borde vara möjliggörare, inte stoppare. 

- Ge möjlighet för butiker och företag att kom utanför sida butiker. Staden borde tänka på 
tryggheten och smidighet, men företagarna borde få vara kreativa och utveckla sina idéer, 
såsom fina terrasser och ytor utanför butiker. 

 
Vilka möjligheter finns för samarbete inom ett kvarter för att utveckla trivsamma 
innergårdar för både samvaro och handel? 
 

- Torget får vara tomt, det ska få fyllas då de händer något skilt. Staden borde informera om 
hur företag och föreningar kan utnyttja ytor och platser i Jakobstad. Ge utrymme till 
företagarna ti bygg och utveckla utanför sig. 

 
Hur kan man ordna gemensamma projekt för att skapa trivsamma gaturum (tillfälliga 
och permanenta)? 
 

- Företagarutrymme av tomma lokaler? Biblioteket, kommer de behövas i framtiden? Kan det 
eventuellt i framtiden användas lite mer som Oodi, med utrymmen som allmänheten kan 
hyra för hobby/aktivitet. Staden borde våga satsa pengar på projekt som faktiskt gynnar 
livet i centrum, och se över på vad som faktiskt är logiskt att göra och gynnar flera. 

 
Vad kan staden göra för att gynna handeln? 
 

- Ge möjligheter och inte hindra, svaret skall ALDRIG vara nej utan i stället “hur kan vi göra 
för att möjliggöra”. Granskare som skulle kunna se över projekten och ge möjligheterna till 
företagarna, och kunna se över projekt som har tidspress. 

 
Hur ska torget utformas för att skapa flexibla lösningar för olika behov? 
 

- Den service som kanske inte kommer finnas om 10 år kan man börja redan nu avveckla 
eller utveckla. Ett torg kan vara tomt för att ge utrymme för händelser, eller fyllas med 
möbler för andra att använda. 

 
På vilket vis kan vi påverka och öka intresset och attraktiviteten för torghandeln? 
Kan Staden utveckla och färdigställa fysiska förutsättningar; byggnader, platåer, 
skyddstak mm? 
 

- Kombinera torghandel med arbetsutrymmen. Varför inte ha en central hall för båda. Ett 
socialt utrymme som skulle bidra med glädje och gemenskap, som bastu eller bad. 

 
Framtida användning? 
 

- Moderna bostäder för de som vill flytta in till centrum med kvalité. Fina, moderna stora 
lägenheter som man kan bosätta sig i efter egnahemshus. 

- E handeln och samverkan, mera showroom och testplatser för produkter, handeln kommer 
nog att ändra men behovet av att se och röra kommer inte försvinna. 

 
Övriga idéer 



- Utveckla platser för barn och unga så drar det också familjer. Staden skall kunna bidra med 
teknik för att fylla utrymme. Staden ska jobba för att Jakobstadsbon ska må bra. 

- Centrumföreningen kan utbilda stadens tjänstemän på hur det är att vara företagare i 
Jakobstad. 


