REKOMMENDATIONSKARTA

Strandområde med sjöbodar. Se FÖP (R19)

STORA KAJEN/RICHTERS/BADIS:
Centrumområde
Centrumområde vid hamnen som idag
innehåller handel, verksamheter och bostäder. Områdets karaktär med magasinen vid
vattnet och den äldre bebyggelsen vid berget
bör bevaras. Allmänhetens tillgänglighet
inom området och särskilt vid vattnet skall
prioriteras. Se även FÖP (R12). Verksamheter
och handel ska prioriteras före boende särskilt
i områdena nära vattnet och byggnadernas
nedre plan.

RENINGSVERKET: Havs- och
turismanknuten verksamhet
I bergrummet som frigörs vid
reningsverkets avveckling bör en
användning som gynnar havs- eller turismanknuten verksamhet
prioriteras.

KRÅKHOLMEN:

KVARNBERGET-BUSSPLANEN:

Utredningsområde
Utveckling av hamnanläggning/brygglänk

Parkeringsplatser
Parkering genom ny insprängning i
Kvarnberget bör utredas/övervägas,
alternativt nytt parkeringsdäck vid
bussplanen övervägas. Parkeringsutrymmena bör kunna användas för
båtuppställning vintertid. Parkeringsdäck vid bussplanen kan eventuellt
även inrymma byggrätt för ex. handel.
Parkering genom utfyllnad vid kajen
kan övervägas som alternativ lösning.

KVARNBERGET:
Utredningsområde för bostäder

TANKBRYGGAN:
Havsanknuten
verksamhet

Ny länk till Badholmen
GUDMUNDSSKÄRET:
Utredningsområde
Pontoner mellan Gudmundsskäret och Oxnäs

INGRID BERGMANS
TORG: Båtplatser för
dagsbesökare

BADHOLMEN: Rekreationsområde
Rekreationsområde där allmänhetens
tillgänglighet skall prioriteras. Badplatsen
bör förbättras, med t. ex. anläggande av
soldäck samt åskådarplats för segeltävlingar. Ordnad grillplats bör anläggas.
Befintlig verksamhet bör kunna utvecklas,
kallbadhus anläggas samt mindre servering eventuellt kunna medges. Den öppna
gräsytan bör i huvudsak bibehållas.
Nytt hamninlopp
Vågbrytare behöver anläggas

Strandområde med sjö-

TANKBRYGGAN

Handikapplats (gäst)

Plats för
uthyrningsbåtar

SÖDRA - NORRA HAMNGATAN OCH
GALÄRBACKEN: Gångfartsområde/Gågata
Gång- och cykeltrafiken skall prioriteras framför
fordonstrafik. Utformningen av gatan och
anslutande områden bör vara anpassad i första
hand för gång-/cykeltrafik men samtidigt ha
bra tillgänglighet för behovstrafik, d.v.s. sophämtning, varutransporter, boende, funktionshindrade, omlastningstrafik till fastbåtplatser
etc. Korttidsparkering för bl. a. omlastning behöver anordnas för behovstrafik inom området.

bodar. Se FÖP (R19)
Öppet strandområde. Se

FÖP (R18)
Strandpromenad
Passage för strandpromenad bör
underlättas genom t. ex. anläggande av en trapp över bergsknallen.

FISKEKAJEN: Fiske/Havsanknuten verksamhet

Strandpromenad bör anläggas.

MJÖLKEKAJEN/CENTRUMBRYGGAN
Centrum/Turism/Hamn
Möjligheten till nytt bryggdäck (en Fjällbacka
brygga) där vattendjupet sänks p.g.a. motfyllnader
i samband med stabilitetsåtgärder bör övervägas. I
området bör rymmas byggrätt för turistinformation,
hamnkontor, gästhamnsservice samt ev. turistinriktad handel/servering. En bra ordnad plats för
annonsering och informationsskyltning bör finnas.

BRANDPARKEN-INGRID BERGMANS TORG:
Park
Bra sittmöjligheter bör finnas. I parken vid Ingrid Bergmans Torg bör lekplatsen kunna utvecklas.

VETTEBERGET
Gång-/cykelväg (föreslagen)
Gång-/cykelväg (befintlig)
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