
I oktober träffades näringsidkare, fastighetsägare, Eslövs  
Stadskärneförening och tjänstemän från Eslövs kommun för  
att diskutera hur vi tillsammans kan hantera de utmaningar  
som ombyggnaden av Stora torg kommer att innebära – och  
de möjligheter som den erbjuder. Nyckelfrågorna handlade  
om parkering, marknadsföring, information och skyltning. 

Här är det som är klart eller på gång redan nu (och vi åter- 
kommer med mera vid ett senare tillfälle):

Parkering

•   Gratis tvåtimmarsparkering i centrum fortsätter på samma  
sätt som hittills. 

Marknadsföring

•   Stadskärneföreningens medlemmar genomför kampanjen 
”Eslöv gillar dig”. Tanken är att tillsammans bygga stolthet  
och sprida en positiv känsla bland kunder och besökare.  
Kampanjen lanseras i december och fortsätter under 2020. 
Den omfattar en symbol som kommer att användas i och 
utanför butikerna och i medierna samt artiklar/videos med 
personprofiler från Eslövs handel. Syftet är att låta medbor- 
gare komma närmre näringsidkarna och lyfta fram vad Eslöv 
har att erbjuda. 

Skyltning

•   Projektet kommer att skylta med information om ombygg- 
naden på byggstaket kring arbetsplatsen.

•   Vid behov bistår kommunikatören näringsidkarna med att  
ta fram skyltar för dem.

•   Entreprenören skyltar om avstängningar och omledning av 
trafik.

•   I dag visas information om projektet på monitorer hos HSB 
(den enda aktören kring torget som sagt ja till detta), på 
järnvägsstationen och i Stadshusets foajé. Efter nyår kommer 
information också på monitorerna hos ICA Kvantum. Skärmen 
vid motorvägen är däremot inte lämplig för detta ändamål.

Så hanterar vi utmaningarna kring ombyggnaden av Stora torg
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Information och skyltning

•   När ombyggnaden börjar kommer vi att hålla korta informa-
tionsmöten en gång i veckan för dem som bedriver verksam-
het kring torget – både för att berättar om vad som ska hända 
den närmaste tiden och för att samla upp frågor.

•   På Stora torgs webbplats storatorg.eslov.se finns redan i dag 
information om projektet och om hur Stora torg kommer att  
se ut efter ombyggnaden. Ungefär var femte vecka skickar vi 
också ut ett digitalt nyhetsbrev, som alla kan prenumerera på. 

•   Hos många av handlarna kring torget finns en folder som 
beskriver projektet. Kontakta kommunikatören om de tar slut, 
så kommer han med flera.

•   När ombyggnaden kommer igång kompletteras informationen 
med regelbunden annonsering i Eslövsbladet och Skånska 
Dagbladet. Vi kommer också att kunna ha mindre möten  
och informationsträffar inne på Hotell Stensson. Därifrån har 
vi också fin utsikt över torget.

Byggnation

•   Vid behov kommer gångbroar eller liknande att finnas på  
plats så att det alltid är möjligt att komma in till butiker och 
fastigheter.

… och så här ser tidplanen ut:

•   Byggstart onsdag den 8 januari (med reservation för vädret).
•   Den första etappen ska vara klar vid årsskiftet 2020/2021. 
•   Målsättningen är att uteserveringarna längs Köpmansgatan 

och utanför Hotell Stensson ska kunna öppna redan till 
midsommar 2020. Här finns en morot för entreprenören i 
form av en bonus på en miljon kronor.

•   Den andra etappen av ombyggnaden berör Östergatan/ 
Västergatan kring torget. Den inleds när den första etappen  
är färdig, och ska vara klar vid årsskiftet 2021/2022.

Tack för att ni deltog i dialogmötet!
Anmäl er gärna till Stora torgs nyhetsbrev om ni inte redan  
får det: storatorg.eslov.se/stora-torgs-nyhetsbrev


