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DIALOG INFÖR DETALJPLANERING 

Detta dokument är en sammanfattning av det som framkommit under den medborgardialog som kom-
munens planavdelning i november 2015 genomförde med allmänheten. Resultatet från medborgardialogen 
utgör, ihop med andra planeringsförutsättningar, ett viktig underlag för kommunens arbete att ta fram en ny 
detaljplan för centrala Skärhamn. 

Gällande byggnads- och detaljaplanerplaner inom Skärhamns centrum är till stor del inaktuella och behöver 
förnyas. Medborgardialogens inriktning har därmed varit att klarlägga en bild av nuläget – hur Skärhamns 
centrum fungerar idag – samt att utforska vilka behov för förändring och utveckling som finns – en önskad 
framtidsbild för Skärhamns centrum. 

MEDBORGARDELTAGANDE

Medborgardialogen genomfördes vid en workshop enligt Cultural planning-metoden i Akvarellmuseet den 
24:e november 2016. Vid workshopen deltog runt trettio personer. Resultatet redogör för att trafiksituationen 
uppfattas problematisk – med få övergångsställen, avsaknad av tydliga vägmarkeringar, räcken och osäkra 
möten mellan bilar och gående, cyklister och andra fordon.  Fler och tydligare mötesplatser efterfrågas i det 
offentliga rummet och flera önskemål om ett annat innehåll på dagens torg återkommer hos flera deltagare. 
Vidare önskas förbättrade förutsättningar för ett levande samhälle året om med förbättrad service och kom-
mersiellt utbud. 

Den 28:e januari 2014 genomfördes en workshop enligt samma metod i Skärhamn. Tillfället var inte bundet 
till någon specifik detaljplan utan öppet i förhållande till medborgarnas tankar och önskemål kring Skär-
hamn som ort. Arbetet fortsatte och fördjupades med workshops för barn, ungdomar och tre specifika tillfäl-
len rörande ”stråket”. Resultaten från detta arbete finns i rapporten ”Skärhamns själ – en rapport om medbor-
garens röster”. 

Den workshop som genomfördes den 24:e november 2016, som denna rapport redogör för, hanteras som 
ett tillägg till tidigare arbete. Här har syftet varit specifikt ställt mot den påbörjade detaljplanen för centrala 
Skärhamn och båda rapporter lyfts med som ett underlag till framtagande av planhandlingar för det specifika 
planområdet. 



Deltagarna fick inledningsvis svara på åtta frågor. Nedan följer sammanfattningar av alla de alla svar som delta-
garna skrev ner. 

Fråga ett: Var på Tjörn du, alt. var i Skärhamn bor du?
Merparten av alla deltagarna bodde i Skärhamn. Både i och direkt kring planområdet men även från andra 
adresser runt om i orten och några enstaka hade sina adresser på andra ställen än i Skärhamn. 

Fråga två: Vill du att ni ska bli fler i Skärhamn?
Ett nära inpå fulltaligt antal av deltagarna har svarat ja, vissa med förbehåll om att det ska ske med hänsyn till 
var, hur och på rätt sätt. Exempelvis inte i centrum, med hänsyn till befintlig bebyggelse osv. 

Fråga tre: När du får besök, vad i Skärhamn visar du dem?
Havet, skärgården, naturen, hamnen, akvarellmuseet, in bland de gamla husen, Toftenäs vandringsstig, Ham-
neberget, Atene med magasin, Art Institute, badplatser, kyrkan, Nordevik, området kring Saga, stråket, hela 
gamla Skärhamn, gamla hus, vattentornet, magasinen, butiker. 

Fråga fyra: Är du särskilt stolt över något i Skärhamn, om ja, vad? Är det något du vill lyfta upp i Skär-
hamns gamla centrum? 
Kopplingen till havet och närhet till natur och bad är något som återkommer. Öarna utanför samhället, Ak-
varellmuseet, sjöfartsmuseet och Atene. Mest av allt lyfts den äldre bebyggelsemiljön fram - de trånga gator-
na, magasinen, den lite ruffiga framtoningen och att bebyggelsen håller ihop. 

Fråga fem: Vad anser du vara Skärhamns centrums identitet?
Många har svarat att Skärhamn inte har ett centrum utan att det istället är en splittrad ort med flera mötes-
platser och platser som skulle kunna definieras som centrum – gamla torget, södra hamnen, delta, kyrkan. 
Gällande identitet svarar flera deltagare att magasinen är viktiga, de äldre husen och hur de ordnar sig längs 
med berget. Flera har synpunkter på att torget i centrum skulle kunna vara mer identitetsskapande men att 
lekplatsen och de dåligt ordnande ytorna där drar ner upplevelsen av torget som mötesplats. 

Fråga sex: Vilken slags näring vill du ska etablera sig i Skärhamn? I centrum?
Torghandel återkommer, folktandvården, apotek vid vårdcentralen, fler arbetstillfällen, livsmedel säger de 
flesta, gallerier, restauranger som öppnar upp sig mot havet, skoaffär, affär för äldre, enklare mat och florist. 

Fråga sju: Vad skulle du önska fanns som inte finns idag?
Mer bostäder, flera matställen, mer och bättre service, flera poängterar att det kan finnas flera centrum, mer 
dynamik, minigolfbana, mötes- och samlingsplatser, fler övergångställen, mer gröna platser, fler bänkar, torg-
handel. 

Fråga åtta: Hur tror/vill du att Skärhamns centrum ser ut i framtiden, om 20 år?
En plats att träffas på, en trevlig plats, fler åretruntboende och barnfamiljer, ett levande samhälle, verksam-
heter i magasinen, inte mer sommarboende, promenadstråk genom samhället, ta tillvara på den unika äldre 
miljön, välbevarade miljöer, saluhall, båttaxi, mer växter, fler bänkar. 



STYRKOR MÖJLIGHETERSVAGHETER

HOT

Havet
Miljön 
Kultur
Igenkännande
Nära havet
Ett levande gammalt centrum hela året
Fantastisk miljö
Bebyggelsen (mycket är bevarat)
Unik miljö
Förbättringspotential
Utsikten
Historia
Det oförstörda
Hamnen är fin
Promenadstråket
Atenéplan och de gamla sjöbodarna/magasinen
Små butiker
Café
Nära havet
Hela hamnområdet
Gammal genuin kärna
Att gå genom samhället och se havet utan bilar mellan husen
Tätbebyggt område med smala gränder

Trafiken
Hastigheten
Avsaknad av övergångsställen
Behov av trevliga mötesplatser
Behov av bättre bänkar
Fattas ett skönhetsråd i Skärhamn
Hopplös trafikmiljö
Ingen cykelväg
Livsfarlig lekmiljö
Inga dagvattenbrunnar
Dåliga rör för VA
Trångt längs vägen
Genomfart
Tung trafik
Torget är ”dött”
För mycket asfaltsdominans på flera platser
Svårt att parkera
Fult med parkeringsplatser
Otydligt stråk kring torget
Torget är omysigt
Splittringen mellan Södra Hamnen och torget
Svårt att driva verksamheter året om i centrum pga av för lite folk på 
vintern
Blockpolitiken
Svågerpolitik som hindrar kreativa idéer
Det saknas en helhetssyn för den framtida utvecklingen

Större utrymme för mötesplatser både inomhus och utomhus
Stora möjligheter med rätt styrning
Ta fram det gamla genuina
Utveckla verksamheter - affärer och hantverk
Använd bryggområdet
Stor förbättringspotential
Bra ytor till marknadsplatser
Bra idéer finns
Kan utvecklas till en än mer kreativ miljö med verksamhter
Satsa på småskaligt turistboende
Utveckla tydligare gångstråk
Inte ett nytt torg utan en ny mötesplats
Södra hamnen kan bli ett modernt centrum
Vacker miljö att visa upp och bevara
Närheten till hamnen och havet
Vacker utsikt
Många promenerar runt i området
Kulturvärden
Varsamhet och bevara
Lyssna
Akvarellmuseet är känt, fler aktiviteter kan välkomnas
Stort kulturintresse för att utveckla Skärhamn
Natur 
Kultur
Ta emot att välkomna Tall Ship Race
Skapa en trädgård för västkustväxter som pardang till Akvarellmuseet 

Deltidsboende
Trafiksituationen
Privatisering
Flykt av verksamheter från centrum
Kommunens fokus på Södra Hamnen
Dåligt underlag, dåligt förankrade idéer
Liten vilja att lyssna
Att torgbegreppet försvinner

Avsaknar av övergångställen
Brist av cykelvägar
Huspriser
För hård exploatering
Magasinen kan försvinna när de blir boende
Storskaliga byggnader
Ökade kommunala utgifter
Att samhället skall få enkelriktad trafik

Att badplatsen i Tubbeviken förstörs
Att äldre bebyggelse inte bevaras på ett fint sätt
Att det inte blir ett åretruntsamhälle
Trafiken behöver hanteras med enkelriktitat nor-
rifrån ”Thairestaurangen”, förbjuda tung lastbils-
trafik och vägräcken längs Hamngatan 5-7 samt 
”Pringelskurva”. 



NULÄGESKARTA - SKÄRHAMNS CENTRUM

”Vildmark”

Dålig sikt

Dåligt utnyttjat torg

För stor lekplats

Inte längre centrum

Atenés magasin/bänkar

För få parkeringar

Vårdcentral

Fattas övergångsställe

Fattas övergångsställeFungerande gångväg

Få sittplatser

Bryggprome-
naden sköts ej

Privatiserade 
magasinsmiljöer

Saknar koppling mellan 
stråket och ångbåtsbryggan

Ångbåtsbryggans bänkar 
och badstege

Kulturhistoriska
skyltar

Stora variationer 
mellan säsonger

Stråket är bra

Farlig 
kurva



NULÄGESKARTA - SKÄRHAMNS CENTRUM

POSITIVA PLATSER
NEGATIVA PLATSER



ÖNSKESKARTA - SKÄRHAMNS CENTRUM

Riv huset och bygg ett nytt i 
magasins-stil likt Atenés samt 
omge det med grönska. 

Centraliserad transport till 
verksamheter. Kör ut med min-
dre bilar från t.ex Kållekärr

Cykeltaxi från parkering utan-
för tätort

Bättre öppetider över alla 
säsonger

Den gamla bebyggelsen ska 
finnas kvar

Tydligt promernadstråk genom 
gamla Skärhamn

Bättre parkbänkar och sittplat-
ser inom hela området

Behåll magasin-
skaraktären

Tvåtimmar-
sparkering

Större pap-
perskorgar

Övergångs-
ställe

Skyddsräcke 
Atené

Skylt till torget

Äldreboende

Mötesplats

Torghandel

Plats för kryssningsfartyg

Något trevligt med sittplatser

Snyggt stenlagt

Badstege

Torghandel

Sanera torget - ”gör om gör rätt”

Kajakut-
hyrning

Apotek 
Folktandvård

Minigolfbana

Minigolfbana

Minigolfbana

Park

Grönska

Allmäntill-
gänglighet

Trevlig 
badplats

GångvägBänkar

Fina hus runt 
torget och bra vat-
tenkontakt

Gör området my-
sigt med plats för 
bord och stolar

Restaurang med 
kontakt till vattnet

Restaurang på båt

Hastighetsdämpare

Bättre underhåll av 
ångbåtsbryggan

Båttaxi


