Väg för Strana

Process och metod

Hälleviksstrand

Nedan presenteras de olika
metoder vi har använt oss
av i processen.

Orust idag
Upptäck hela ön.

Förslag för en hållbar utveckling
i Hälleviksstrand

Platsbesök
Upplev platsen.

Backcasting
Steg för steg mot visionen.

Stocken
Hälleviksstrand
Edshultshall

Mollösund

Historien, miljön och de olika utmaningarna
som små samhällen på Orust västkust står inför
intresserade oss. Vårt team skapades på grund
av vår gemensamma vilja att arbeta med frågor
som rör en hel ort. Vi valde Hälleviksstrand
för att dess storlek passade vårt projekt och
för att där fanns goda möjligheter att arbeta
med en medborgardialog. Involverandet av de
boende i Hälleviksstrand har varit en viktig
del i vårt projekt. Genom att exempelvis ordna
en workshop på orten har vi tagit till oss både
information och ideer från ortsborna som vi
har fört vidare in i formandet av våra projekt.
Processen resulterade i ett antal föreslagna
punktinsatser som tillsammans formar en väg
för Hälleviksstrand att följa mot en hållbar
framtid.

Platsanalys
Använd arkitektens redskap.

Hälleviksstrands Främjande och Lokalen
Få stöttning från den lokala samhällsföreningen.

Workshop
Planera tillsammans med lokalinvånarna.

Intervjuer som ett komplement
Hitta nyckelpersoner för relevant information.

Följ vägen

Vision och mål

Återkoppling
Involvera invånarna i designprocessen.

Projektet är inte bara en väg i betydelsen om en plan att följa. Vi föreslår också att en verklig, fysisk
väg byggs i Hälleviksstrand. En tydligt väg i formen av ett tryggt promenadstråk som kopplar ihop
samhället. Detta stråk ska också länka samman de olika interventionerna vi föreslår.

Vår vision för Hälleviksstrand handlar om att skapa en landsbygdsnorm istället för en stadsnorm.
Orter som Hälleviksstrand kan inte ha all den service och samma möjligheter som större orter och
städer har på grund av dess storlek. Istället erbjuder dessa småsamhällen livskvalitet på ett annat sätt
än i staden. Genom att utveckla dessa kvaliteter som till exempel närheten till naturen och en stark
ortskänsla, kan ett alternativt till det hektiska stadslivet skapas.

Develop emerging local businesses and industry
Creating local jobs for the future.

Develop emerging local businesses and indus
Creating local jobs for the future.
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Creating local jobs for the future.
Design quality housing for everyone
Dealing with water and future floodings
Build more rentals and develop a variety of housing typologies.
Both adapting and protecting.

Kommunicera via handskisser.
Strengthen the local community
For example sharing knowledge, space or resources.

Design quality housing for everyone
Build more rentals and develop a variety of housing typologies.

Dealing with water and future floodings
Both adapting and protecting.

Strengthen the local community
Develop emerging local businesses and indu
For example sharing knowledge, space or resourc
Creating local jobs for the future.

Strengthen the local community
Support ecosystem services
For example sharing knowledge, space or resources.
Develop emerging local businesses and industry
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Creating local jobs for the future.
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Implement public spaces in different scales
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Promote consumption of local food
Support
ecosystem
Privilege production on Orust.
Work with nature instead of against.
Design meeting places with all year round activities

Design quality housing for everyone
Build more rentals and develop a variety of housing typologies.

Dealing with water and future floodings
Both adapting and protecting.
Design meeting places with all year round activities
Implement public spaces in different scales and for different target groups.

// Hälleviksstrand är ett livfullt samhälle året runt för människor i
olika skeden i livet. Historien, kulturen och naturen är närvarande.
Människor som bor i Hälleviksstrand har en hållbar livsstil och är
välinformerade om miljö och lokala frågor. //

Develop emerging local businesses and industry
Creating local jobs for the future.

EKONOMISK

Design quality housing for everyone
Build more rentals and develop a variety of housing typologies.

Design quality housing for everyone
Build more rentals and develop a variety of housing typologies.

Visionen kompletteras av dessa sju mål för det framtida Hälleviksstrand:

Dealing with water and future floodings
Both adapting and protecting.

Design meeting places with all year round activities
Implement public spaces in different scales and for different target groups.
Dealing with water and future floodings
Both adapting and protecting.

Människor i alla livsskeden har möjlighet att bo permanent i Hälleviksstrand
Hälleviksstrand är flexibelt och fungerande under hela året
I Hälleviksstrand kan du uppleva livskvalitet; arbete, service och aktiviteter finns på
ett lantligt vis
Samhällsgemenskapen är stark, invånarna gör aktiviteter tillsammans och delar ting
mellan varandra
Naturen, kulturen och historien är bevarad och utvecklad
Mobilitet fungerar på ett säkert, trevligt och hållbart sätt
Infrastrukturen är uppbyggd på ett respektfullt sätt med förbättrad säkerhet och
skydd mot klimatförändringar

Design attractive and safe environments for pedestrians and bicycles
For the sake of the climate and public health.

Design meeting places with all year round activities
Implement public spaces in different scales and for different target groups.

Support ecosystem services
Work with nature instead of against.

Make the necessary car use more sustainable
For example promoting electric cars and co-traveling.

Design attractive and safe environments for pedestrians and bicycles
For the sake of the climate and public health.

Make the necessary car use more sustainable
For example promoting electric cars and co-traveling.

Support ecosystem services
Design attractive and safe environments
for pedestrians
and bicycles
Work with nature
instead of against.

Implement public spaces in different scales and for different target groups.
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Support ecosystem services
Work with nature instead of against.

EKOLOGISK

Promote consumption of local food
Strengthen the local community
Privilege production on Orust.
For example sharing knowledge, space or resources.
Design attractive and safe environments for pedestrians and bicycles
For the sake of the climate and public health.

Promote environmental awareness

Promote environmental awareness
Make climate change visible/raise awareness.
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of against.Design eco-friendly using local resources
Promote
environmental
awareness
Designand
meeting
places with allfor
year
round activities
Design attractive
safe environments
pedestrians
and bicycles
Make climate change visible/raise awareness.
Using materials and craftsmanship from nearby.
Implement public
different
and forhealth.
different target groups.
For thespaces
sake ofinthe
climatescales
and public
Promote consumption of local food
Privilege production
on Orust.
Design eco-friendly
using local
resources
Using materials and craftsmanship from nearb

Designa attraktiva och säkra miljöer för
cyklister och gående
- För klimatet och folkhälsans skull.

Design meeting places with all year round activities
Make climate change visible/raise awareness.
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Design meeting places with all year round activities
Build more rentals and develop a variety of housing typologies.
Both adapting and protecting.
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Promote consumption of local food
Implement public spaces in different scales and for different target groups.
Make climate change visible/raise awareness.

Implement public spaces in different scales and for different target groups.
Design eco-friendly using local resources
Using materials and craftsmanship from nearby.

Make the necessary car use more sustainable
For example promoting electric cars and co-traveling.

Designa miljövänligt
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Promote consumption of local food
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konsumtion
Privilege production
on Orust.
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For example promoting electric cars and co-traveling.
Creating local jobs for the future.

Optimize the land use
Dealing with water and future floodings
Densify within the built environment.
Both adapting and protecting.

Utveckla nya företag
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- Skapa nya lokala arbeten för
framtiden.
Strengthen the local community
For example sharing knowledge, space or resources.

Design meeting places with all year round activities
Implement public spaces in different scales and for different target groups.
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Privilege production on Orust.

Design attractive and safe environments for pedestrians and bicycles
For the sake of the climate and public health.

Promote environmental awareness
Make climate change visible/raise awareness.

Make the necessary car use more sustainable
For example promoting electric cars and co-traveling.

Support ecosystem services
Work with nature instead of against.

Design meeting places with all year round activities
Implement public spaces in different scales and for different target groups.
Support ecosystem services

PlaneraWork
för
with ekosystemtjänster
nature instead of against.
- Arbeta med naturen istället för emot.

Design meeting
places with all
yearlocal
round
activities
Design eco-friendly
using
resources
Implement public
spaces
in different
scales and for different
target groups.
Using
materials
and craftsmanship
from nearby.

Design eco-friendly using local resources
Design
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from nearby.
Using materials and craftsmanship from nearby.
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the land use
Densify within theOptimize
built environment.
Densify within the built environment.

Strengthen the local co
For example sharing knowledge, s

Optimize the land use
Densify within the built environment.

Design eco-friendly using local resources
Using materials and craftsmanship from nearby.

Make the history present
Use the rich culture to lift the community.
Design quality housing for everyone
Build more rentals and develop a variety of housing typologies.

Make climate change visible/raise awareness.

Optimize the land use
Densify within the built environment.

Promote environmental awareness
Make climate change visible/raise awareness.

ARKITEKTURSKOLA

SOCIAL

Make the history present
Use the rich culture to lift the community.

Promote environmental awareness
Make climate change visible/raise awareness.

STRATEGIER

Design attractive and safe environments for pedestrians and bicycles
For the sake of the climate and public health.
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Promote environmental awareness
Make climate change visible/raise awareness.
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Densify within the built environment.

For example promoting electric cars and co-traveling.

Make the necessary car use more sustainable
For example promoting electric cars and co-traveling.
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Privilege production on

Make the history present
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Make the history present
Use the rich culture to lift the community.
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Optimize the land
Densify within the built en

Support ecosystem services
Work with nature instead of against.
Promote consumption of local food
Privilege production on Orust.

Förslag för en hållbar
utveckling
i Hälleviksstrand

13

N

Gång- och cykelväg
till skolan
Ökad säkerhet längs
vägen mot skolan kommer
möjliggöra för barnen att
cykla eller gå till skolan.

10
Samåkningsbuss
mot Göteborg

5

Människor som pendlar
mellan Hälleviksstrand och
Göteborg kan
resa tillsammans.

Lerkilen

Många bäckar små gör en stor å

11

Vi föreslår både små och större projekt för att göra
Hälleviksstrand till ett mer hållbart samhälle. Vi har tittat
både på vad Hälleviksstrand behöver och passande platser för
framtida utveckling. Dessa har sedan slagits ihop för att forma
våra slutliga förslag. Den input vi fått från vårt samarbete
med boende och verksamma på orten har spelat en stor roll i att
utforma dessa projekt.

Ett nytt fågelskådningstorn
och en ny bryggpromenad
ger förstärkt
naturupplevelse.

Ansluta
den västra
strandpromenaden

12

Utökad
hamn
old town more
lively all
year round.)

3
1
7
Nu
Now

10

11
12

8
16

9

Nya hyreshus i attraktivt
läge med havsutsikt.

badplatsen skulle kunna
flyttas hit.

8

Skapa en
båtpool och
hyrbåtar

6

Längre fram
i tiden
Further
in the
future

Dela på en båt istället
för att alla ska äga
en egen.

Tid
Time

1 17Revitalizing
Hamnplan
7 tid/skala-diagram.
Clearify nature trails På detta sätt
De
interventionerna
är alla utplacerade i ett
kan de olika interventionerna lättare förstås i jämförelse med varandra. Vissa
apartments
2 Build
8 Creating
a boat
pool
and rental
boats
förslag
är rental
små och
kan genomföras relativt snabbt
medan
andra
behöver
större
investeringar för att kunna genomföras. Tid och skala beskriver inte bara vad
Business
hotel
for sharing
3 tar
9 Newatt
harbour
for local
boats
som
kortast
tidand
utancentre
snarare
vad som är viktigast
genomföra
snart
och vad
som kan vänta en längre tid. Ibland ska ett projekt ses som nästkommande steg
4 Improving
the bath
area
Carpool alla
bus to
Gothenburg
efter
att ett annat
har realiserats.
Genom att10
genomföra
våra
interventioner,
ska vår vision för Hälleviksstrand ses som uppfylld.
Lerkilen: bird watch tower and paths

11

Connecting the west boardwalk

6

Developing the playground

12

Improve the west bath place

ARKITEKTURSKOLA

13
14

16

125
250
Create0an investment
company

17

Possible site for a grocery store

Hamnplan

Skapa ett
investeringsbolag
Ett företag som kan
investera i Hälleviksstrand,
exempelvis genom att köpa
och utveckla attraktiv
mark.

Place for smarten up boats
Sites for future rentals

Företagshotell och
verktygsbibliotek
Omvandling av den mekaniska
verkstaden till en plats för
företag och gemensamt ägande.

16

Walk- and bike path to school

15

1
Utveckling för att ge
nytt liv till hamnplanen.

Tid och skala.

5

3

- (Aquaculture? Algies?)

13

Om
någrayears
år
In
a few

Hyreshus

- (Sidewalk from center to the playBåtarna som nu ligger vid
ground)
17

14

2

för lokala båtar

- (Long term parking solution, where
to place the parking we take away.)
4

Möjlig plats
för en mataffär

På dessa platser ytterligare
hyresrätter kan byggas
vid behov.

9
- (Something about how to make the

5

17

Plats
för framtida
hyreslägenheter

- (Propose a possible site for a maritime centre? Good to have something
job creating.)

3

7

15

Den äldre badplatsen kan
förbättras genom att sätta
dit en stege och en bänk.

1

1:4

Om invånarantalet ökar och
en ny mataffär vill öppna
är detta en bra plats för
ytterligare service.

Förbättra den
västra badplatsen

15

1:

6
Utveckla av den befintliga
lekplatsen till en trevlig och
aktivitetsfylld mötesplats.

2

1:

Göra stigarna
överskådliga genom att
sätta upp skyltar
att följa.

Lekplatsen

Skala
Scale

1

Tydliggöra
naturstigarna

En kort strandpromenad förbi
de nya sjöbodarna kan skapa
en sammanhängande slinga
runt halvön.

Sex av våra förslag har vi valt att designa mer detaljerat än
de andra. Detta betyder inte nödvändigtvis att dessa sex är mer
betydelsefulla, snarare att vi ansåg att dessa var intressanta
för oss att titta närmare på.   

1:

500m

14

4
Badplatsen
Förbättring och utvidgning
av den befintliga
badplatsen.

Plats för att
rengöra båtar
En plats i anslutning till
båtvarvet där båtfolk kan tvätta
och måla sina båtar på ett
miljövänligt sättway.

1:50 0.5,1,2
Masterprogram - Arkitektur och planering för hållbar utveckling 2017/2018
Designstudio Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället: ORUST - Den rurbana ön
1:100 1,5
Designstudio del B / Fördjupningsprojekt
Johanna Galleron, Roberto Garnfeldt, Marine Kerboua, Sandra Olsson

1:

1:

1
1
2

Hamnplan

Hyreshus

7

rental
apartments
2 Build
Clearify
nature
trails

Centrum
Build rental
apartments

8

3 Business
hotel
for sharing 14
Creating
a boatÅretruntboende
pool and
and centre
rental boats

9

4 harbour
Improving
area
New
for the
localbath
boats

Business hotel and centre for sharing

13

15

Clearify2 nature
Buildtrails
rental apartments

10 for
Carpool
to Gothenburg
16 Create11
an investm
Conn
5 bus
Lerkilen:
bird watch tower and paths
Sites
future
rentals
Varför företagshotell?
Hälleviksstrand erbjuder en storslagen kust och vacker natur men en sak som fattas
är arbetsplatser. En kombination av dessa två kan locka människor som vill bo och
arbeta i den vackra miljö som den svenska västkusten erbjuder. Ett litet företagshotell
kan vara lösningen på detta.

10

5 Lerkilen:
watch tower and paths 16
Carpool
bus to bird
Gothenburg

11 Connecting
the company
west boardwalk
6 Developing
the playground
Create
an investment

5

Lerkilen: bird watch tower and paths

11

6 Developing
theboardwalk
playground
Connecting
the west

12 Improve
the
west bath
place
Possible
site
for
a
grocery
store
Förslag på plats

6

Developing the playground

12

Skapa ett bilfritt
område med specifika
platser skapade för
veckovisa events så
som en matmarknad med
lokalproducerad mat.

Improve the west bath place

I Hälleviksstrand behövs fler hyresbostäder då höga fastighetspriser gör det svårt
för alla att ha råd att bo på orten. Idag är det brist på hyresbostäder för vissa
målgrupper, främst yngre och äldre personer. En bra sak med hyresbostäder är
att dessa säkerställer att de som flyttar in bor där permanent och inte bara i korta
perioder varje år.

Marknadsplats

Möblera
lokalt

Använd lokala
hantverkare för att
återta platsens
identitet som
mötesplats genom
anpassad möblering.

Matproduktion

Utveckla en plats för
lokal matproduktion av
frukt och grönsaker
som kan delas
invånarna emellan.

Plats för hyreshus
Vi föreslår flera platser där nya hyreshus kan byggas i Hälleviksstrand. Den plats vi har
fokuserat på och som vi tror skulle passa att börja med är den större parkeringsplatsen
som finns i direkt anslutning till den mekaniska verkstaden. Nuförtiden används inte
parkeringsplatsen så mycket.
Situationsplan
Vårt förslag på denna plats är att bygga tre
tvåvåningsbyggnader med fyra lägenheter i
varje och ett parhus. Parhuset kommer erbjuda
möjligheten att hyra en större bostad, passande
för den yngre familjen. Vi har utformat området
så att alla lägenheter får havsutsikt.

Gångfartsområde
Behåll den
större bryggan
för större
båtar.

Njut av
havskontakten

Attraktiv
företagslokal

Prioritera
fotgängare, arbeta
med olika material
för att visuellt
demonstrera detta
för biltrafiken.
Centrum får nytt liv
genom att i flera steg
förvandla platsen till en
mötesplats med välbesökt
service.

Fokus på fotgängare
Vi föreslår att plantera mer växtlighet
och placera nya lokalproducerade
möbler i området. En annan större
förändring handlar om att prioritera
gående och låta området runt den
centrala byggnaden vara bilfri.

Varför ett verktygsbibliotek?
För att stärka samhället och minska den onödiga konsumtionen
föreslår vi en lokal i direkt anslutning till företagshotellet som
kan innehålla en gemensamhetslokal med fokus på att dela
ting och kunskap. Ett utrymme där lokalinvånarna kan låna
bland annat verktyg tillsammans med en yta för att skapa
nytt eller reparera exempelvis en cykel.
Den befintliga villan
bevaras

Attraktiva sittplatser med integrerat översvämningsskydd
Alldeles vid vattenkanten har vi designat ett nytt trädäck med integrerade möbler som
inbjuder till att njuta av havskontakten året om. I ett längre perspektiv kan detta däck med
trappor mot havet höjas upp och fungera som en lösning för att hantera stigande havsnivåer.

ARKITEKTURSKOLA

Utbyta verktyg
och maskiner

Utbyta verktyg,
plats att meka/laga saker,
mötesplats

Dela lokaler
och kunskap

Fruktträd
Allmänheten

Verktygsbibliotek

Företagshotell

Mekanisk
verkstad

Dela verktyg
och lokaler

Arbetsplatser,
möjliggör nya
verksamheter
Maskiner tillgängliga för allmänheten
för utveckling av lokalt hantverk

Företagshotell och
gemensamhetslokal

Ett parhus med två
större lägenheter

Dagvattendamm för att
hantera regnvatten från
bergen i norr

Mekanisk verkstad

Badplats
(projekt 4)

Återinföra adekvat service året om
Förslaget innebär också att återinföra service, som
till en början kan vara tillfällig i form av en matbil
eller en matmarknad. I ett längre perspektiv kan
andra ideér om att lokalproducera mat vara ett
sätt att stärka det lokala utbytet och gemenskapen
i denna del av samhället.

12 siteImpro
Possible
for a
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En bra plats för ett företagshotell är tillsammans med den befintliga mekaniska
verkstaden. Det kan inkluderas i den existerande byggnaden som en utbyggnad eller
som en helt ny byggnad. På denna plats får företagshotellet en vacker havsutsikt
tillsammans med möjligheten att dela utrymme, kunskap och maskiner med den
mekaniska verkstaden.

Några parkeringsplatser sparas, dessa
kan delas mellan boende, arbetande och
besökande till badplatsen

Båtbrygga
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Improving the bath area
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Ge platsen nytt liv
Platsen har potential att vara
trevlig plats året runt och bli en
plats som tar tillvara på invånarnas
behov. Huvudtanken är att liva
upp platsen och göra den mer
attraktiv.

Genom en ny design vid
strandlinjen inbjuder platsen
till att stanna upp och njuta
av det vackra havet. Trappsteg
mot vattnet fungerar också som
översvämningsskydd.

7

Revitalizing Hamnplan

Folk ser Hälleviksstrands
centrum som en yta
organiserad
runt
en
central byggnad omringad
av bilvägar. De ser platsen
mer som ett landmärke
där de kan mötas för att
sedan gå till ett annat ställe,
istället för en mötesplats
där de kan spendera tid
tillsammans med vänner.

3

Revitalizing Hamnplan

Tre lägenhetshus med fyra
lägenheter vardera

Gemensam trädgård
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4

Business hotel and centre for sharing
Improving the bath area
Badplatsen

5
6

Rekreation
Lerkilen:
bird watch tower and paths
Organiserad
återvinningsstation
med trästaket runt

Bilparkeringar på
Developing the playground
armerat gräs

9

New harbour
for local boats
4 Improving
the bath area
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10

Developing
the
playground
Carpool 5bus Lerkilen:
to Gothenburg
company
bird watch tower and 16
pathsCreate an
116investment
Connecting
the
west
boardwalk

11

6 Fågelskådningstorn
Developing
the playground
Connecting
the
west boardwalk

12

Improve the west bath place

Lerkilen

Lekplatsen
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Projekt nummer 2 och 3

Bastu

Grillplats

Hälleviksstrands
badplats
har blivit så pass populär
att det kommer människor
från omgivande områden
för att bada där. Då
badplatsen
idag
är
väldigt liten blir den ofta
trång på sommaren. Idag
används den lilla holmen
mest
för
bilparkering
och vattenområdet delas
mellan
badande
och
båttrafik.

Utökad sandstrand
Säkrare område
för mindre barn
Ny byggnad med
omklädningsrum

Liten brygga på ett
större djup

Grått blir grönt
Vi föreslår att badplatsen utökas och
förbättras för att göra den till en mer
attraktiv mötesplats för människor i olika
åldrar, året om. Genom att ta bort en stor
andel av parkeringsplatserna kan vi utöka
grönytan och den lilla stranden för att sola
och ha picknick. Ytor där barn kan leka och en
grillplats är funktioner som vi vill lyfta fram.

Fåglar och ekosystemtjänster
Strandängen med dess grunda vatten, vass och omgivande varierande natur
är en bra livsmiljö för fåglar. Detta har bekräftats av biologen Thomas Liebig
som identifierat 99 arter där. Vi vill utveckla detta område vidare genom
ekosystemtjänster och upplevelsen av naturen som främsta strategier.
Bryggpromenad och fågelskådning
Vi föreslår en ny flytande bryggpromenad som på den östra sidan blir en säkrare
alternativ till huvudvägen att gå på. I mitten tänker vi oss ett fågelskådningstorn
för att titta på fåglarna ovanför vassen. På västra sidan av strandängen föreslår
vi istället en öppen rastplats för en paus med vacker utsikt. Utspridda längs
promenaden vill vi placera ut möbler och designat platser för att uppmuntra
till att stanna upp och njuta av naturen. Skyltar med information om de olika
fågelarterna är också en av våra ideér.
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Rekreation
the west
bath place
Possible12
site Improve
for a grocery
store

En plats för rekreation
för alla året om
För att lösa problemet
föreslår vi byggandet
av ett växthus med
grönsaksodling året om.
Ytan kan också användas
som en vinterträdgård.
Vidare kan bänkarna vi
föreslår skydda mot vind
och regn för att främja
användandet av området
även vintertid.

Nya växter och djur
Vi föreslår också plantering av en blandning av växter som är väl anpassade till
att klara översvämningar. Slutligen föreslår vi att återigen använda en del av
strandängen som betesmark för att minska spridningen av vassen. Dessutom är
djuren en viktig del i ekosystemet.
Kyrka

En översvämningsåtgärd
Ett annat mål för området är att
skapa en säker gångväg längs
bilvägen. Denna väg är också
designad för att omhänderta
dagvatten. Vi föreslår att sänka
gräsytan som används som
fotbollsplan för att tidvis använda
den som en regnvattenpark. På
detta sätt kommer fortfarande
den andra delen av lekplatsen
vara
tillgänglig
även
vid
översvämning.

Betesmark

Rastplats

Prioritering
Genom att placera en strandpromenad runt hela området skapas attraktiva
platser för att både promenera och sitta och njuta av havet. Tillsammans med en
strategiskt placerad tillgänglighetsramp ökar detta tillgängligheten till området. Ett
trädäck sammankopplar också badplatsen med den nybyggda bastun och Lokalen
(Hälleviksstrands främjandes föreningslokal). Vi har valt att flytta båtplatserna från
viken av säkerhetsskäl och för att få ett trevligare badvatten. Istället föreslår vi en
plats för kanoter och kajaker på andra sidan av badplatsen.

Conne
1611 Create
a

Förstärkt mötesplats
Folk pratar om lekplatsen
som en viktig mötesplats
för alla som bor i området,
både småbarn, yngre
och äldre. Som det är nu
är lekplatsen välbesökt
sommartid.
Dock
är
den tom och inaktiv
under vintern fast den
borde vara en plats där
människor kan umgås
året om.

Genväg till
toaletterna

Kajakramp
Utomhusdusch

Sites for10
future
rentalsbus
5 Carpool
Lerkilen:
bird
watch tower and paths
to Gothenburg

Naturligt dike

Fågelskådningstorn
Stenbro

Trädäck
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