WORKSHOP 14.01.2014
FÖR KLÄDESHOLMEN
Här presenteras resultatet av de workshop som hölls för Klädesholmen i januri 2014. Den första kartan sammanfattar
positiva och negativa platser, den andra kartan visar situationen idag och den tredje på möjligheter inför framtiden.

MEDBORGARFÖRSLAG

POSITIVT
•
•
•
•
•
•

Badplatserna
Vattentornet
Parken
Utsiktsplatserna
Skolan och närmrådet
Området runt bron
(”isbjörnen”- magasinet)
Sjöbodar/hotell på lilla”ön”
Promenadstigar
Lekplatser
Affären
Fint område vid båtplatsen
(vid hästviksvägen)
Skridskodamm på vintern
Barn och ungdomsverksamhet i kyrkan

•
•
•
•
•
•
•

KOMMUNIKATIONER OCH TRAFIK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOSTÄDER OCH VERKSAMHETER
•

NEGATIVT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hamnområdet (entrén)
Korsning industrivägen
Området runt kyllagret
Vissa vägar dåliga
Fult vid båtplatsen (häst
viksvägen)
Parkeringar
Hastigheten och vägens
utformning vid entrén
Området med lager och
stora sjöbodar längs
med strandgatan
Vattentorn
Bibliotek
Svårt att nå vissa bad 		
och på vissa ställen 		
saknas det stegar

Bygg rondell i korsningen vid industrivägen
Mer infoskyltar för parkering, bussar, vändzon
Se över tillgänglighet och parkering för bussar
Segway station
Separera gc-väg vid strandgatan + räcken
Bredda gångväg
Koncentrera parkering till entrén
Flytande p-hus
Nya parkeringar i hamnområdet
Integrera parkering i byggnader
Utveckla hamnen och småbåtshamn
Nya båtplatser och bryggor
Kajakuthyrning

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrera bostäder med andra verksamheter
ex; ateljeer,café och övrig kultur/fritid
Förstärk torget
Mer enhetlig miljö i hamnen
Bevara småindustri
Fiskbil på sommaren vid affären
Förtäta på vissa ställen i hamnen
Utfyllningar?
Måla vattentornet
Bygg lägenheter och hyresrätter+småhus
Bygg ej högt, bevara siluetten på ön
NATUR, KULTUR OCH FRITID

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevara området runt vattentornet öppet
Bevara den kulturhistoriska miljön runt skolan
Utveckla vandringsleder runt hela ön
Kulturstråk från hamnplan till skolan
Bevara ”Isbjörnen”magasin
Gympa i parken
Bastupub, vedeldad bastu med vandringsled
Konstgräsplan för fotboll
Kulturhus/ Aktivitetshus / Fritidsgård

KARTA : PLUS OCH MINUS

Teckenförklaring
Negativa platser

Positiva platser

KARTA : NULÄGE
Hög hastighet på väg!

”Här är det bra för
barnfamiljer att bo lungt,säkert,tryggt!
Positivt med barn och
ungdomsverksamhet
i kyrkan. Negativt då
det är dyrt!”

Vem äger
holmen?

Här är det djupt!
Höga hastigheter,
osäkert för barn!

Massa bussar
som gnisslar.
Info för buss?
Dålig sikt-buskar!

Öppet hav, känsligt
område här!

P

i

Fin badplats för barn!

Viktigt med bibliotek!

Fin gångväg
och badplatser!

P

Teckenförklaring
Cykelbana

Bad

Promenadstig

Busshållplats

Elljusspår

Lekplats

Kajakuthyrning

Tennisbana
Boulebana

Uthyrning segelbåt

P

Övernattning

Fiskeplats

Plats för djupgående båt

Skola

Marina

Klättring

Camping

Bra tältplats

Rastplats

Fornlämning

Utsiktsplats

i

Viktigt att bevaka
tillgängligheten!

Arbetsväg!

Skräpigt med
småbryggor!
Rivöfjorden
- förråd idag?

Här parkerar
Pmånga idag!

P

Viktig miljö
kring bron!

Badplats svår att nå!

Gen kurva
för bussar!

Parkering

Fågelskådning

Rastplats för hund

Vyn mot vattentornet
- olämplig att bygga!

Sällsynta paddor
och fjärilar!
Fin park!

Valters damm skridskoåkning!

Fin badplats!

Flotte!

P

Kyllagret måste
kanske vara kvar!
Fin badplats!

Simskola!

Turistinformation

Sällsynt natur/djurliv

Mataffär

Vacker naturplats

Kafé / restaurang

Sportanläggning

Bensinstation

Kulturhistoriskt intressant/
värdefull miljö.

Kommentarer

Solvägg!
Måste vara kvar!

Bröllopsfotografering!

P

Stickgränd!

Mycket trafik
längs gatan!

P

P

KARTA : ÖNSKELÄGE

Bevara fin siluett
från bron över
Koholmen!

Fler sjöbodar - generellt
tillgängliga för allmänheten!

Flytande
p-hus!

Teckenförklaring

Inga bostäder vid
vattentornet!

Bredda gångvägen!

Mer handel och arbete!
Kreativt centrum!

Inga fler bostäder här
finns på andra ställen!

Lokalisera besökstrafik
till början/entren!

Hamn!

P

Glöm cykelbana, hellre
promenadstig runt hela ön!

Skapa förutsättningar
för verksamheter!

Räcken behövsseparera gc-väg!

Bevara fria ytor!

Negativa platser

Bevara småindustri!

Positiva platser

Tänk på utformning!

Förstärk ”torget”!

Bättre kommunikationer!

Skylta P hela Möjlig båtplats
med pir?
vägen in!

Mer enhetlig
miljö i hamnen!

Kan man förtäta här?

Segway station!
Bygg om och höj här!
Bostäder och i bv
parkering + hotell!
Kulturhus!
Bygg om bibliotek till mix
Ny trafiklösning. P
av kultur/fritidshus/cafe/gym/
Hamnrondell +
galleri/liten bibba/bostäder! Bastupub!
skylt återvändsg.!
P Konstgräsplan för fotboll!
Behåll öppen
värdefull miljö
P
Bevara vattentornet!
för allmänhet!
Färg på vattentornet?
Vandringsleder med bilder
och information från
Bygg brygga och
Mer tillgängligt Gympa i
1700tal till nutid!
vandringsled!
för promenad! parken!
Vandringsled med bastu
(ex dyrön) = fler besökare?

Småhus - bostäder!
Fiskbil på
sommaren!

Dra vägen runt!

Fixa badstegar
till alla badplatser!

Ta även med
denna del(ö) i de
nya planerna!
Möjlighet att
fylla ut här?

Teckenförklaring

Teckenförklaring

Cykelbana

Bad

Cykelbana

Bad

Promenadstig

Busshållplats

Promenadstig

Busshållplats

Elljusspår

Lekplats

Tennisbana
Boulebana

Kajakuthyrning

Uthyrning segelbåt

P

Parkering

Vedeldad bastu!

Lekplats

Elljusspår

Miljön runt skola
+ kyrka = unik och
måste bevars vid
P ombyggnad!
P
Tennisbana
Boulebana

Kajakuthyrning

Bygg brygga och
vandringsled!

Uthyrning segelbåt

Fågelskådning

Övernattning

Fågelskådning

Fiskeplats

Plats för djupgående båt

Fiskeplats

Lyft området kring kyrkan sommartid bara parkering!

Bygg lägenheter
+ hyresrätter!
Övernattning

Marina

Klättring

Camping

Klättring

Camping

Bra tältplats

Rastplats

Bra tältplats

Rastplats

Fornlämning

Utsiktsplats

Fornlämning

Utsiktsplats

Turistinformation

Rastplats för hund

Sällsynt natur/djurliv

Mataffär

Sällsynt natur/djurliv

Mataffär

Vacker naturplats

Kafé / restaurang

Vacker naturplats

Kafé / restaurang

Sportanläggning

Bensinstation

Sportanläggning

Bensinstation

Kulturhistoriskt intressant/
värdefull miljö.

Kommentarer

Kulturhistoriskt intressant/
värdefull miljö.

Kommentarer

i

Aktivitetshus!

Plats för djupgående båt

Kulturstråk
hamnplan till skolan!

Skola

Rastplats för hund

Skola

Parkering

Isbjörnen ska
bevaras = unik!
Möjlig ny KIFF
verksamhet!

Magasinstyp
med bostäder,
café och
ateljeer!

Marina

i

Fritidsområde
för ungdommar,
bibliotek/ateljeer!

Garage ersätts
med bostad +
garage!
Bygg ej högt här!

Turistinformation

Vändplats!

Justera befintlig
byggrätt!

