
Kvällens program

18.30 Presentation av pågående arbete 
och av skissförslag för platser i staden

19.10-19.45 Fika med diskussion
Fika serveras i matsalen och kartunderlag för 
diskussion finns på borden.

19.45-20.30 Samtal med utgångspunkt i presenterade förslag 
och tankar från fikadiskussionerna.

Kvällens moderator är Anders Olsson



UTGÅNGSPUNKT
Strukturen för det 
som inte ska 
bebyggas

Naturområden
Parker
Lekplatser
Torg
Mötesplatser
Stränder
Utsiktsberg

Fördjupad översiktsplan (FÖP)



Bebyggelse







KUSTEN

• Stärka kontakten med 
havet

• Stärka ”svaga delar” av 
stråket



Del av presentationen 
Att angöra en brygga, 
Chalmers 2011



STRÖMSVATTNET

• Koppling till större 
naturområden

• Inriktning hälsa, motion 
och fritid

• Hantering av dagvatten





Vägen från detaljplan till färdig plats

Dialog
Arbetsgrupper
Allmänna möten

Utformning
Idéförslag

Beslut
Prioritering och budget



Exempel - multiarena Skee Lionshov
2015 Medborgarförslag

2017 Arbetsgrupp

2017-18 Två dialogmöten

2018 500.000 investeringsbudget





Synpunkter
Plagen
• Ändra ingenting – platsen är bra som den var 

• Gör lekplatsen bättre

• Ge plats för större evenemang

• Gör en uteservering utanför Göstases

• Sittgradängerna närmast gångpromenaden behövs

• Ta bort granhäcken så att Plagen går ända till Kulturhuset

• Ankaret bör flyttas

• Ankaret ska vara kvar

• Ge Plagen en slät beläggning som passar för olika aktiviteter 











Idéskiss Plagen





Synpunkter
Oskarsplatsen

• Ändra ingenting – platsen är bra som den är

• Rör inte träden som finns idag

• Gör en lekplats i södra delen







Idéskiss Oskarsplatsen



Laholmen



Idéskiss Laholmen





Synpunkter
Stadsparken

• Gör ytan mer flexibel - sommar och vinter

• Stäng av Skolgatan och gör park





Idéskiss Stadsparken



Idéförslag till förändring av
Strandpromenaden

utmed 
Strömstad centrum

VästArkiekter 2012  



Synpunkter
Skeppsbroplatsen/Canning
• Låt parkeringen vara kvar

• Använd parkeringen för evenemang

• Gör bättre bad vid Röudden

• Spräng inte berget

• Bygg gångbro runt Bojarkilen

• Gör gångpromenad runt Röudden

• Gör gångbro innanför varven i stället









Del av 
centrum

Inte bostäder

Mötesplats

Skurveskär

Torskholmen









Synpunkter
Strömsvattnet

• Snygga till området mellan Statoil och gymnasiet

• Fler aktiviteter längs Strömsvattnet, ex. utegym, skatepark

• Gör om Gallerian till bostäder



Strömsvattnet



Bränneriängen
En del av stråket 
längs 
Strömsvattnet

Publika 
verksamheter i 
bottenplan

Hantering av 
dagvatten

Strandskydd

Avgränsning mot 
gallerian





Förslag konstnärlig utsmyckning

Taubes favoritinstrument (svensk luta) samt tärna, Västkustens 
fågel som kan symbolisera mor "Julia". Idéförslag från Sinisha.







Övriga synpunkter

Levande centrum
• Fler och billigare p-platser

• Småbutiker och 
restauranger är viktiga för 
en attraktiv stadskärna

• Kommunens allmänna 
platser måste bli bättre

• Större evenemang måste 
kunna få plats i centrum

Medborgardialog
Bjud in Strömstadsborna till dialog innan 
kommunen bestämmer saker

Parkering
• Bygg inga p-hus

• Ta inte bort några markparkeringar i 
centrum

Torget
Strömstad behöver inga nya cykelbanor

Strömstad behöver bättre cykelbanor

Ombyggnaden i somras blev inte bra



Diskussionsteman

• Kuststråket 

• Strömsvattnet

• Fritid 

• Evenemangsytor 

• Levande centrum 

Återsamling i aulan kl. 19.45



Fler tillfällen för dialog

Tisdag 30 oktober 
kl. 18.30-20.30 på Skagerack
Tema: Fördjupad översiktsplan – Bostäder, trafik, grönstruktur

Onsdag 31 oktober 
kl. 18.00-20.00 i Skee skola
Tema: Fördjupad översiktsplan - Skees utveckling 



Här kommer du att hitta sammanställning av dagens möte:

www.stromstad.se
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