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KLAUZÁL TÉR - ADATGYŰJTÉS

MEGLÉVŐ ERŐFORRÁSOK

KÖZÖSSÉGEK

MAROM

Nagydiófa egyesület

Zsidó fiatalok egyesülete

AZÉRT

Focizók

játszótériek

ÓVÁS

SIRÁLY

Kádár étkezde Böske brigád

Szindikátus egyesület

INGATLANOK

VÁROSRÉSZ
-

LAKÁSÁLLOMÁNY (IVS)

zsidónegyed-világörökség

plázák elszívó hatása

kávézók, teraszok,...
KÖZÖSSÉGI ÖSZTÖNZÉS

zsúfolt beépítés fellazítása

turisztika

rossz szociális helyzet
rossz lakásállomány, kicsi lakások

tranzit kerület

alacsony komfortfokozatú lakások

foghíjak parkosítása

mélygarázs

fasoros, gyalogos utcák

játszóterek

belső udvarok
piac

ZÖFI

KLAUZÁL TÉRIEK INFORMÁLÁSA,
hogy az ő terük a legjobb!

Mire használja? Mire használná?
Hol lakik?
Mit szeret benne?
Min változtatna? Mit nem szeret benne?
Tud-e helyi közösségekről, eseményekről?
Ki ő? Nem, kor, család?
Intézmény, épület, ami jó lenne?

zöld

sport
gyerekek-fiatalok

pihenés

közbiztonság

szervezés

kutyások

jó helyen

beszélgetés

feszültségek

üres ingatlanok

nyugodt sziget

ESZKÖZÖK

körúton belül

egyedüli tér

tér piaccal

nagy zöld, nyugalmas sziget a város szívében

kiadó ingatlan

kiadó sarki üzlethelyiség

öko - szelektív hulladék gyűjtés

idősek otthona a belvárosban!

hegedűmester

óriási kutyafuttató - jó, csak büdös

elhagyatott játszótér - óvoda tulajdona

teljesen üresen álló sarki üzletsor! + pince

foghíj - jelenleg
építőanyag telep

foghíj - parkoló

üres fsz-i
ingatlanok

elhanyagolt 13.ooo m2
zöldfelület

foghíj - jelenleg használatlanul

nyilvános illemhely - jelenleg nem üzemel

ivókút - nem üzemel

ivókút - nem üzemel

hirdetőfelület -
5 db van a téren

kerítés - teljesen elvágja
a teret a térfaltól

kerítés és úttest - nincs kapcsolat a tér és a térfal között!

skandináv ház - senki
nem tud róluk a környéken

kerítés és domb - vizuális és fizikai határ
a tér és a térfal között!

üres ingatlan + postaláda!

ping-pong asztalok! - sokat használják őket

üres önkormányzati ingatlan

üres ingatlan

kádár étkezde

fogasház - üres ház
kulturális célú

ideiglenes
hasznosítása

szabdalt, burkolt terecske a tér közepén-
sok magányos paddal!

piac - most próbálják újraéleszteni

szökőkút - nem működik!

ÜZLETEK, SZOLGÁLTATÓK

- kárpitos
- villanyszerelési szaküzlet
- festék, tapéta
- vásárcsarnok
- élelmiszer o-24
- cipő, zip-zár
- vegyeskereskedés - vegyiáru, illatszer
- VALI divat
- könyvesbolt
- kisállat kereskedés
- hangszerbolt
- fodrászcikk kisáruház
- címerhimző
- divatáru
- whirlpool - szervíz

- kádár étkezde
- klauzál étterem
- galéria - könyvesbolt
- egészség centrum
- fodrászat
- SARK kávézó
- nyilvános wc
- ELLÁTÓ bár
- építész iroda
- Skandináv ház
- idegenforgalmi szakkönyvtár
- szabóság
- fidesz képviselet

bokros, kihasználatlan terek

parkőr pavilonja -
jelenleg nincs őr

Választott tér - Klauzál tér

- nagyobb tér piaccal (amely jó vonzerőként hat)
- nagy zöldfelülete a belváros egyik tüdejeként
működik
- a nagykörúton belüli elhelyezkedése miatt még
jól kapcsolódik a belvroshoz
- a környéken kevés a tér, ezért elég sok
embernek jelenti a közteret
- elég sok a helyi lakos, lokálpatrióta itt, amely
segítheti a rehabilitálását
- jól ellátott terület, minden megtalálható
- térfalakkal jól határolt terület
- elég nagy tér nagyobb rendezvényeknek is

Kaszinó

kaszinó - autonóm közösség
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régi állapot egyike

a tér közepe régen a 2-es villamossal

"szórólap" 2.o


