FÖP Grebbestad

Grönstruktur och friluftsliv
Kustlandskapet med dess speciella karaktär är starkt bidragande till Grebbestads
identitet som samhälle. Bergen inne i samhället har här särskild betydelse.
Med grönstruktur menas både stora och små grönområden som är väl sammanlänkade med stråk. Stråken kan vara strand- och brynzoner, vegetationsridåer kring
vattendrag såväl som gång- och cykelstråk och vandringsleder. Grönstrukturen har
betydelse ur många aspekter. Genom att värna om landskapets skönhetsvärden
bibehålls det identitetsskapande för bygden samtidigt som en god boendemiljö
säkerställs på längre sikt. En bra grönstruktur ger förutsättningar för ett attraktivt
friluftsliv nära boendet. Den biologiska mångfalden gynnas också av en väl fungerande grönstruktur.
Den stora efterfrågan på mark för bostäder i Grebbestad gör det särskilt viktigt att i
ett tidigt skede planera för en långsiktig hållbar grönstruktur.
Bad, båtliv och sportfiske är av stort intresse för det rörliga friluftslivet utmed hela
kuststräckan.
Strandområden, markanta höjdpartier och obebyggda områden nära havet är betydelsefulla för rörligt friluftsliv. Sådana sammanhängande och sammanlänkande
områden är därför viktiga att behålla i Grebbestads närhet. Det gäller naturligtvis
områden där det finns etablerade och invanda gångstigar, men det är också viktigt
att man kan ströva fritt på stränder och berg för att njuta av naturen och utblickar
över havet. Mindre grönområden nära bostadsbebyggelse är ofta betydelsefulla för
närrekreation.
Terrängen öster och nordost om Grebbestad används för både idrott och rörligt
friluftsliv. Här finns vandringsleder och motionsslinga i anslutning till idrottsplatsen Siljevi. Området erbjuder flera utflyktsmål som Greby gravfält och Falkeröds
hembygdsgård.

En viktig del av områdets grönstruktur är tillgängligheten till stränderna.

Bergen inne i samhället har stor betydelse
för Grebbestads identitet.
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Grönstrukturen i Grebbestad är grovt illustrerad på denna bild
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Värdefulla naturområden som
Kuserödsmyren gynnar den biologiska
mångfalden och är till glädje för
närrekreation

I terrängen kring Siljevi och Brattås finns strövområden med utrymme för olika
typer av aktiviteter

Överväganden
•

Sammanhängande områden för närrekreation och rörligt friluftsliv ska bibehållas.

•

Hävdade gångstråk, utsiktsplatser och utflyktsmål ska säkerställas och tillgängligheten till strandområden underlättas vid fortsatt planering.
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