De funktioner man finner på Bollmora torg i
dagsläget är nedanstående.
Parkering för besökare till centrumanläggningen samt lastining och lossning av varor till
denna. Kiosk för försäljning av snabbmat samt
en mindre scen. Enstaka verksamheter nås
dessutom från torget.

9.

5.
7.

Eftersom Bollmora torg har en rad brister vad gäller utformning och innehåll är frågeställningen
hurvida vi kan omgestalta platsen med utgångspunkten att människan ska stå i fokus naturlig.

Offentlighet

1.

Rumslighet

Offentlighet

2.

Säkerhet

Byggnader och markbeläggning har sällan den utformning och karaktär som krävs
för att upplevas som offentlig. Svårt för
besökaren att uppleva om man är offentlig Underhållet är på flera håll bristfälligt
eller privat.
vilket ger en otrygg känsla.
4.

Aktiviteter

5.

3.

2.

8.

1.
4.

6.
3.

Tillgänglighet

Storskalig lastning och losning gör platsen
otillgänglig för alla besökare.

Figur 19. Torgets geografiska avgränsning (eget material).

Rumsuppdelning

Den rumsliga uppbyggnaden är ofta otydlig och odefinierad. Bristfällig
rumsuppdelning gör det svårt att veta
Flertalet nödvändiga aktiviteter nås endast inifrån gallerian. Valfria samt sociala om platsen är offentlig, halvoffentlig,
aktiviteter är mycket begränsade vilket ger halvprivat eller privat. Torget förmedlar/
representerar inte Tyresö kommun.
torget låg funktionell betydelse.
6.

Miljöpsykologi
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3.3.3 Utformning
I dagsläget uppfattar man Bollmora torg som Tyrresö centrums baksida utan funktioner för kommunens invånare och besökare. Platsen upplevs inte ha de egenskaper som man kan förvänta sig
av ett centralt offentligt område som Bollmora torg. Flertalet av bristerna har uppstått på grund av
att centrumkomplexet vänder sin verksamhet inåt vilket skapar funktionsmässigt innehållsfattiga
ytor i den närmaste omgivningen utanför. Ett oanvänt torg ger inga direkt incitament för att förändra platsen men kommunen måste vidta en rad åtgärder för att folk ska börja använda och trivas
på kommunens mest centrala ytor. Vid inventering av Bollmora torg har dess egenskaper bedömts
som bristfälliga utifrån verktygen i mallen under avsnitt 3.2 Verktyg vid omgestaltning av Bollmora torg. Detta beskrivs i nedanstående celler som tillsammans med respektive bild visar platsens
utformning i dagsläget.

Utformning

7.

Organisering

8.

Tillhörighet

Markbeläggningen är inte avgränsad vilket
gör det svårt för besökare att orientera sig
på platsen samt strukturera den efter sin
Stora parkeringsytor främjar ej kontakter
utan gör det endast möjligt för besökare att funktion. Gestaltningslagarna är på många Få aktiviteter ger en känsla av att vara
håll otydliga
ta sig till och från Bollmora torg.
exkluderad platsen.
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9.

Kommunikation

Många platser är svåra för besökaren att
förstå hur de ska användas. Ytorna upplevs
som isolerade och får ett felaktigt användande.
25

Figur 18. Inventering (eget material, bilder tagna på Bollmora torg)

4. Planförslag
4.1 Planförslag Bollmora torg
Planförslaget bygger på de tre teorierna kring Offentlighet, Rumslighet och
Miljöpsykologi. I nedanstående lista syns vilka konkreta åtgärder som föreslås för
Bollmora torg.
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Förklaring
1. Bebyggelse
ny kompletterande bebyggelse med tillgänglig verksamhet utifrån torget.
2. Handel
öppen yta för torghandel och marknader.
3. Promenadsstråk
på gångtrafikanters vilkor, förbinder Bollmora torg med mer perifiera områden Nord/Nordväst.
4. Trädäck
av trä i söderläge. Kan även nyttjas som scen.
5. Vattenlek
naturligt inslag av vatten.
6. Aktivitetsområde
för barn och ungdomar.
7. Trädlund
för avkoppling och upplevelser med trädplacering, växter/blommor.
8. Gräsyta
för lek och rekreation.
9. Biltillgängligt område
för kortare av och påstigningar.
10. Skärmtak
för buss och taxiresenärer.
11. Centrumentre
tydlig och inbjudande entre för besökare till köpcentret.

SKALA 1:1000
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Figur 20. Planförslag (eget material)
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4.2 Illustrationsbilder
Tydliga axlar gör det lätt för besökare och andra boende att orientera sig i området. Väl synliga entreer gör det lättare att förhålla sig
till platsen och och känna sig välkommen. Med goda sittmöjligheter behöver inte äldre
alternativt funktionshindrade känna
obehag över att inte
finna platser att vila
på. Soldäcket är ett
välkommet tillskott
kring sommaren, då
den kan användas
både som scen och
plats för rekreation
samt avkoppling.
Denna utgör även
goda möjligheter för
barn att leka kring.

På samtliga bilder syns Tyresö centrum i bakgrunden.

Verksamheten i centrumkomplexet har kompletterats med
bostäder, vilket är viktigt för att platsen ska vara levande även
under stängningstid. Detta tillsammans med bland annat butiker,
caféer, grönska och lekplatser skapar ett rikt utbud av aktiviteter
för alla besökare i området. På nya Bollmora torg leds trafiken
igenom istället för runt köpcentret som i dagsläget, vilket gör
det betydligt smidigare för besökare att göra små korta besök,
vilket ger ökad tillgänglighet. När föraren passerar infarten
märks stor skillnad eftersom man nu befinner sig på fotgängarens
vilkor.
Figur 21. Illustrationsbild (eget material)

Genom att
göra det
möjligt för
invånare att
både se och
höras skapas
gemenskap
och samhörighet. Här
ser vi det
offentliga
torget, den
halvoffentliga loftgången
och slutligen
bakom dessa
det privata hemmet. Med denna tydliga uppdelning är det möjligt för invånarna att beakta och
iakta varandra, samt veta hur platsen används.

Figur 23. Illustrationsbild (eget material)

Figur 22. Illustrationsbild (eget material)
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