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L i v s k v a l i t e t  å r e t  o m

Morgonen börjar med ett uppfriskande bad vid Skeppsbroplatsen. 
Träbryggorna är mjuka mot nakna sommarfötter och ute på udden 
kan man soltorka mot de varma klipporna på Röduddens spets. Vid 
vattenlinjen finns bastun som redan hunnit bli en favorit.

Vi tar morgontidningen under armen, kikar in på spa´t och bokar varsin 
massage till i eftermiddag. Går förbi gymmet, där inne svettas det på 
löpbanden medan morgonbrisen blåser mjukt här ute på kajen. Vi tar 
träningen i morgon istället.  

Att flanera längs gångfartsgatan Canninggränd väcker tankar som inte 
går riktigt att sätta fingret på. Det är något bekant över dessa kvarter, 
trots att de är alldeles nya. Kanske är det klätterrosernas doft, gårdarnas 
smitvägar eller markbeläggningen som tydligt känns under fötterna. 
Platsen väcker minnen av lata dagar, får andetagen att gå ända ner i 
magen. 

Vi stannar till utanför en av de många små butikerna, som ännu inte 
har hunnit öppna. Fönstershoppar en ny jacka som kommer passa bra i 
september när höstvinden börjar rulla in. Grannbutiken säljer kuddar 
som skulle passa utmärkt i soffan. Vi får komma tillbaka senare.

Kaffet serveras med gratis påtår på fiket. Det blir favoritfrukosten, den 
med scones och blåbärssylt, som så ofta på söndagar. Tidningen läser vi 
från pärm till pärm.

Med mat i magen tar vi promenaden upp till Stenbrottsparken, passerar 
genom den gröna lekplatsen. Vi slår oss ner vid grillplatsen på berget, 
utsikten är bedövande vacker i förmiddagsljuset. Stenbrottsparken 
är mäktig med sina metallspänger, sprängblock och gabionmurar. 
På kvällen är det upplyst på ett sätt som gör att stenen känns mjuk 
och varm. Vi tar hissen ner och fortsätter mot Västertorget. Även 
hit har morgonmotionärerna hunnit, de som avslutar med en stund 
i utegymmet. Vi slår oss ner vid kajkanten på en av de där stora 
träbänkarna med perfekt lutning på ryggstödet. Kikar på båtarna 
som långsamt glider förbi. Glassen som vi har i handen köpte vi på 
paviljongkiosken, den som har hembakta rån.

Vi nickar till en sekund i solen innan vi hör vår kompis ropa “Hej, hej!” 
från sin båt. Efter att hon lagt till tar vi sällskap via Marknadsstråket, 
med sina härliga marknadsstånd, bort till Broplatsen. Idag blir det 
räkor till lunch. Från uteserveringen har vi utsikt över den nya bron till 
Bojarkilen, den provcyklade vi förra veckan. 

Efter maten flanerar vi längs strandpromenaden vidare mot Konst-
bryggan. Här är husen av en annan typ, med fasader som flörtar diskret 
med platsens historia som industriområde. Det kontrasterar fint mot den 
mer småskaliga bebyggelsen vi tidigare passerat genom. Och så skyddar 
de gott mot blåsten. Vår vän fönstershoppar boende istället för kläder, 
drömmer om att byta lägenheten i närorten mot en här. Lockas av de 
generösa balkongerna, utsikten, livsstilen. 

Vi vandrar Brogatan ner och hinner titta förbi gården med den 
ljuvliga kaprifolen innan det är dags för den inbokade massagen. Vår 
kompis passar på att uträtta några ärenden innan vi träffas igen vid 
Skeppsbroplatsen. Vi är mjuka i axlarna och hon visar upp en påse med 
nyshoppade Sebago Docksides. 

Vi slår oss ner vid restaurangen jämte spa´t, beställer in något torrt och 
kallt. Här blir vi sittandes tills kvällssolen långsamt slukas av havet.

---------------------------------

Canning-området erbjuder fantastiska möjligheter. Vårt förslag 
påvisar kvaliteter i den byggda miljön som lockar både boende 
och besökare. En modern skärgårdsomgivning med spännande 
platser och aktiviteter att upptäcka, med bekanta gaturum fulla av 
överraskningar. Berg och tegel möter grönska och trä. Modernt står 
mot klassiskt, hårt mot mjukt. I fonden finns bron som guide. 

Från det mjukt rundade parkeringshuset i söder ser man 
byggnader i anslutning till Röudden som trappar ner mot havet. 
Västra Hamngatan byter karaktär strax efter sjukhuset, de nya 
gångfartsgatorna markerar i bredd och materialitet att tempot är 
annorlunda. Huvudstråket leder blicken mot bron, längst med gatan 
finns butiker och fasader som tar steget ner på gatan. Här är skalan 
mindre, husen har träfasader och bekanta tegeltak. I anslutning 
till Norra Torget trappar skalan upp. Byggnadvolymerna gestaltas 
med varierade våningsantal för att ge en böljande “skyline” mot 
havet. Husen har rika fönster, generösa balkonger och indragna 
takvåningar. Byggnadernas fasader är variationsrika men samtidigt 
sammanhållna, med lugna material som återkommer men skiftar i 
nyans. Från Röudden kan det anas att många byggnader har gröna 
biotoptak. 

Med inspiration från klassisk kvartersstad inramas gårdarna i de 
centrala delarna av hus i lägre skala, små komplementbyggnader och 
grönskande staket med inramande entréportik. Medvetet lämnas 
inte för stora släpp mellan husen och mellanrummen gestaltas med 
noggrannhet. Insprängt i den småskaliga kvartersstrukturen finns 
även kommersiella lokaler. 

Kvarteren med högre exploatering erbjuder en behaglig boendemiljö 
med grönskande gårdar och välartikulerade hörn som uppmuntrar 
till aktivitet. Ljusa, öppna lokaler i byggnadernas bottenvåningar ger 
ett levande kvarter även i ögonhöjd. 

Gångfartsgatorna erbjuder kantstensparkering för att ge bra access 
till verksamheterna. Delar av området lämnas utan underliggande 
parkeringsgarage för att generera låg biltäthet i de småskaliga 
kvarteren. Istället samlas parkeringsplatser i ett garage i anslutning 
till Röudden. Garaget gestaltas som en förlängning av berget och 
erbjuder också tillgänglig access vidare upp på berget.

Torgen har en medveten och bearbetad markbehandling som stärker 
sambandet mellan hav, berg och byggd miljö. Ytorna möbleras för 
rekreation och aktivitet. De olika platsernas skilda karaktär lyfts 
fram, med verksamheter och aktiviteter av olika slag. Skalan på den 
närliggande bebyggelsen förtydligar platsens karaktär.

CANNINGGRÄND är ett verklighetsförankrat, genomförbart förslag 
med goda intentioner och kvaliteter. 

Sitplan
1:1000 (A1) 
1:2000 (A3) N
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restaurang och spa

infoplats

Sitplan - utsnitt
1:500 (A1) 
1:1000 (A3) 

tillgänglig badplats i perfekt solläge

kajakbrygga

vattennära bastu

lekplats med vatteninslag

utsiktsplats med grillmöjligheter

Röudden tillgängliggörs med 
trappsteg och access via naturhiss 

Skeppsbroplatsen
Livsnjutarplatsen med urban karaktär! Här finns bl.a. utmärkta badmöjligheter 
i fantastiskt vindskyddat solläge, restaurang och spa. 

Stenbrottsparken/utsiktsplatsen
Spännande, levande “bergspark” som leder upp till toppen av Röudden, där 
det finns grillplats och vindskyddade sittplatser. Här kan boende och besökare 
blicka ut över havet (och de nya kvarteren!). Har även access via p-husets 
trappa och hiss.

Lekplatser
I anslutning till Stenbrottsparken samt vid Skeppsbroplatsen finns lekplatser. 
Dessa inspireras av sin omgivning, med sten och vatten som tema.

grönska integreras i hårdgjorda 
ytor, t.ex. vid parkering 

rumsskapande möblering och 
ljusättning längs strandpromenad

CANNINGGRÄND



utegym med havsutsikt

marknadsstånd/eventyta

konstpir

vattennära servering

brygga med sittplatser i solläge

grönskande gårdar med odling

bearbetad markbeläggning

blomstrande planteringar

cykelparkering på gård och gata

synlig dagvattenhantering

sprängstenen synliggörs 

handelslokaler i attraktiva lägen

lekplats i anslutning 
till stenbrottspark

Sitplan - utsnitt
1:500 (A1) 
1:1000 (A3) 

Västertorget
En plats för rekreation, stillsam som aktiv. Här finns bekväma 
sittgradänger, en glasskiosk och utegym med fantastisk utsikt. 

Broplatsen
Det stadsmässiga torget, med handel och restauranger i direkt 
anslutning. Här kan gäster lägga till med båten för att besöka 
området. Perfekt för evenemang för olika slag. En aktiv, flexibel 
plats.

Marknadsstråket
Här ställer matvagnarna upp när det är event + man kan köpa 
frukt/fisk på helgen.  

Rosenplatsen
Erbjuder väldoftande blomsterprakt i direkt anslutning till 
Västertorget. Här finns även gemensamma odlingslotter för 
boende i området.

Konstbryggan
Här samsas permanenta större skulpturer med temporära 
utställningar.

Äppellunden
I anslutning till äldreboendet finns en praktfull äppellund. Denna 
ger en social oas i den nya bebyggelsen, som dessutom bär frukt 
på hösten.
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Sektioner
1:500 (A1) 1:1000 (A3) 

 = permanenta = temporära = under bostadshus   = på gård = stråk     = Stenbrottsparken

= i p-hus (ej inräknade)   = kajparkering (ej inräknade) = Skeppsbroplatsen   = Utsiktsplats

= kantstensparkering (ej inräknade)  = för restaurang/spabesökare (ej inräknade) = Lekparker     =Rosenplatsen

= Västertorget    =Marknadsstråket

= Broplatsen     =Konstbryggan

= Äppellunden    =Infopunkt (utanför bild)

Verksamhetslokaler

Sektion B-B

Upplåtelseform Parkering Platsbildningar och stråk

 = hyresrätt (21%)         = bostadsrätt (79%)

Sektion A-A
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Fasader
Skala 1:200 (A1) 1:400 (A3) 

Bearbetade tegelfasader mot  Skeppsbroplatsen

Biotoptak, detaljrik markbeläggning, gårdar med odling, gårdsbutiker

Uppglasade entréer med platsbildande belysning Ljusa verksamhetslokaler Typfasad - CanninggrändStörre skala på bebyggelse ut mot vattnet

Mindre skala mot gågator och grönskande gränder Typfasad - Skeppsbroplatsen

Typfasad - Broplatsen och Västertorget
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Det lilla extra 
 
Som de flesta svenska städer lever Strömstad verkligen upp på sommaren. En idé vi har är att planera komplement-
byggnader så att de kan användas som förråd för gemensamma utemöbler på vintern, men också kan öppnas upp mot 
gatan och bli små handelsbodar där man kan hyra in sig under sommarsäsongen. Kanske sälja hantverk, driva kiosk eller 
cykelkök?

Vyer
 
I vårt förslag har Röudden kvar sin särställning som Cannings landmärke, om än bekransat av bebyggelse och folklivet den medför. 
Den havsnära bebyggselsen ges ett modernt intryck med stora balkonger och glasytor mot vattnet medan den inre delen av området 
ges träfasader, spröjs och sadeltak. Denna skärgårdsstil känns väl igen från otaliga platser längs Bohusläns pärlband och lockar 
besökare från hela världen att vandra dess pittoreska gator och gränder. Vid det södra brofästet ligger ett högre hus på 7+1 indragen 
våning. Huset är strategiskt placerat. Det markerar brofästet samtidigt som det i sitt norra läge inte skuggar övrig bebyggelse. Det är 
också på tillräckligt avstånd för att inte konkurrera med Röudden.

Nytt parkeringhus vid Södra Uddegatan
 
Mjukt rundat för att följa det naturliga stråket från centrala Strömstad. En ljus, lätt volym med halvgenomsiktlig fasad 
med grönskande vajerplantering. Parkeringshuset har entréer från två håll för att minska “trycket” på utfarter mot Västra 
Hamngatan. Ger plats för 72 stycken bilar.
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Exploateringsdata Konceptboenden
Seniorboende 
Med lång erfarenhet av att bygga konceptboenden för en senior målgrupp runt om i landet finns nu 18 
färdigställda referensanläggningar. Den bärande tanken är trygghet, gemenskap och glädje. Genom att 
täcka över kvarterets innergård med ett glastak kan vi förlänga våren, sommaren och hösten, tider när 
spontana möten uppstår så lätt. Målbilden är att efterlikna ett klimat från Rivieran men att bygga detta 
i Sverige, något som blivit omskrivet och omtalat på alla orter vi etablerat oss. I den stora inglasade 
vinterträdgården kan man slå sig ner med fikakorgen under palmerna, olivträden eller vid citronträden 
och bara njuta. Man kan också ta del av alla de aktiviteter som anordnas i huset, allt ifrån bouletävlingar, 
bridekvällar, fester, studiecirklar till utflykter och föreläsningar. I huset finns också en gästlägenhet där 
besökande barn och barnbarn kan övernatta. Anläggningen har också en lokal för extern service så som 
t.ex. fotvård, vaccination, hemtjänstlokal eller sköterskemottagning allt efter hur behovet förändras. Detta 
konceptboende har visat sig fördröja behovet att kommunal hemtjänst så väl som behovet av kommunalt 
vård- och omsorgsboende. Här tar man hand om varandra därför att man blivit bästa vänner. Vår tids 
största folksjukdom, ensamheten, är utrotad i i denna boendeform.

Emeritus Livsstilsboende

Vårt förslag till utveckling av Canning bygger på en stor variation där många olika människor kan 
finna sitt framtida boende. Som ett komplement vill vi därför även bygga Emeritus Livsstilsboende, ett 
boende som riktar sig till aktiva människor där barnen är på väg, eller redan lämnat boet. Anläggningen 
uppmuntrar till fysisk aktivitet och självklart finns därför ett gym i bottenvåningen. För den som vill sätta 
guldkant på tillvaron kan man besöka husets egen spaanläggning, ta ett avkopplande bad i jacuzzin, träffa 
vännerna i bastun, eller boka in sig för en härlig spabehandling hos någon av terapeuterna. Restaurangen 
som har fullständiga rättigheter kan även erbjuda matlagningskurser, ordna högtidsdagar och har hand 
om husets egen vinkällare. Personalen på anläggningen erbjuder också alla tänkbara hushållsnära tjänster 
och service som boende kan önska sig. Anläggningens faciliteter riktar sig även till  allmänheten vilket 
gör huset öppet och välkomnande för alla, oavsett om man bor i huset eller ej. En tillgång för området och 
staden.

Äldreboende

Vi vill inleda en dialog med kommunen för etablering av ett äldreboende. Vi tror att detta tillför kvaliteter 
i området så till vida att det finns boende för alla generationer. Etablering i närheten av vårt seniorboende 
för 55+ kommer att ge naturliga synergier för båda anläggningarna såväl som för målgrupperna. Om 
ett äldre par i seniorboendet drabbas av att ena parten blir så fysiskt dålig att äldreboende blir aktuellt, 
så känns det tryggt att inte behöva sätta sig på bussen till andra änden av staden utan bara gå tvärs över 
gatan för att kunna umgås.

Miljöprofil

I vår vision är Canninggränd en stadsdel som underlättar för de boende att 
leva miljösmart. Inte bara genom energisnåla och miljösmarta hus utan även 
genom att uppmuntra till ett levnadssätt som begränsar invånarnas ekologiska 
fotavtryck. Att ta cykeln istället för bilen uppmuntras genom bra cykelparkering 
nära bostadsentréerna med god säkerhet och gott om laddningsstationer för 
elcyklar, självklart drivna med solceller. Bilpooler är en självklar service som 
underlättar att minska bilkörandet.

Ljusa och generösa sopstationer uppmuntrar till källsortering och kompostering 
som i slutändan kan användas till lokal odling.

Äldreboendet kommer LEEDcertifieras och konceptboendet för 55+ kommer 
Svanenmärkas. Ytterligare använder vi trä i stor utsträckning därför att det är ett 
klimatsmart material som binder genererar syre och binder koldioxid.

Social hållbarhet

Blandningen av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar i området ger ökad 
integration och valmöjlighet för de boende. Olika människor har olika behov. 
Här ska man kunna bo kvar, allt eftersom livssituation och önskemål förändras. 
Här finns hyresrätter, instegsbostadsrätter, radhus, havsnära lägenheter med 
generösa ytor, 55 + boende och äldreboende. Hyresrätterna blandas in i 
området, vilket främjar samhörigheten inom stadsdelen. Bostadsrätter liksom 
hyresrätter byggs med uttalat hög ambition, vilket gör skillnaden mellan olika 
upplåtelseformer svår att urskilja. 

Gemensamma ytor utformas så att personer som vistas mycket i hemmet, till 
exempel pensionärer, föräldralediga och små barn har nytta och glädje av dem. 
Vi avser att kombinera aktiviteter som tilltalar olika brukargrupper och åldrar. 
En trevlig utomhusmiljö och umgängeslokaler skapar dessutom ett tryggare 
område, där alla tillsammans rår om och ser efter det gemensamma. 

Dagvatten

Genom att synliggöra dagvattenhanteringen kan den bidra till en levande 
närmiljö. Vattenspeglar och biotoptak är både vackra och funktionella. 
Regnträdgårdar på gården eller längs stråk är intresseväckande och 
pedagogiska. Konceptboendet för målgrupp 55+ tar tillvara på regnvatten och 
leder det till bevattningstankar som nyttjas för bevattning av vinterträdgården.  

Avfallshantering

Utöver plats i den egna bostaden för separering av matavfall finns även tillgång till 
gemensamma miljörum som är strategiskt belägna, ljusa och trivsamma. Här sker 
avfallssortering och återvinning men finns även utrymme för oplanerade möten, t.ex. 
vid “ge bort-bänken”, där man kan lämna färdiglästa böcker och urvuxna kläder som 
kan komma grannarna till nytta. På gården finns även möjlighet till kompostering 
som i slutändan kommer till nytta i lokal odling.

Mobilitet

Vårt förslag uppmuntrar människor till att bryta beteenden genom att förenkla, 
förbättra och möjliggöra hållbara val. De mer önskvärda alternativen erbjuds som det 
enkla och självklara valet genom en medveten planering av bostäderna och livet kring 
dem.

Nyckeln till att minska bilens ytbehov och plats i stadsbilden ligger i att främja andra 
trafikslag - och då främst cykeln. Cykelstråken inom området måste vara gena och 
utförda bra rent tekniskt för att upplevas som säkra. Lättillgänglig, välgestaltad 
cykelparkering som även är anpassade för lastcyklar och elcyklar (både för kort- 
och långtidsparkering) samt synliga tvätt- och pumpstationer gör valet att ta cykeln 
enklare. Punkan på däcket kan fixas i den gemensamma cykelverkstaden som de 
boende har tillgång till.

Parkeringsplatser i området anpassas så att användandet av bilpool underlättas. 
Laddningsstolpar för elbil synliggör alternativ till besin och diesel. 

På gårdarna och vid Rosenplatsen 
finns odlingslådor av mer 
permanent karaktär.

Gemensamma ytor i huset kan 
användas för plantuppdragning, 
förvaring av redskap och över-
vintring av känsliga växter. 
Dessa utrymmen kan även 
användas som vanliga förråd. 

Odlingsmöjligheter finns i 
bostaden, på balkongen, på 
gemensamma gårdar och vid 
Rosenplatsen.

Byggnadens energiförbrukning 
minimeras genom bl.a. ett 
energieffektivt klimatskal 
med tät, välisolerad fasad. 
Ljusinsläpp anpassas för att 
ge vackra nischer och leda 
ljuset in i rummen. Dagsljuset 
värnas genom anpassad 
fönstersättning. Möjlighet till 
solceller ges på tak.

BTA bostäder: 

inkl. äldreboende     33 895 kvm

exkl. äldreboende     29 695 kvm

BTA verksamheter: 

torgpaviljonger ej inräknat  1 740 kvm

Totalt antal lägenheter:   

inkl. äldreboende     366 st

exkl. äldreboende     312 st

Totalt antal p-platser:   298 st

på mark inom fastighet   45 st

under hus       175 st

i gemensamt p-däck insprängt  
under Stenbrottsparken    80 st

Äldreboende
BTA 4200
54 lägenheter

BTA 3760
BOA 2820
37 lägenheter

Konceptboende 55+
BTA 5400
62 lägenheter

BTA 1680
21 lägenheter

BTA 1170
BOA 850
12 lägenheter

BTA 1180
BOA 890
12 lägenheter

BTA 2480
28 lägenheter
4 radhus

BTA 2790
BOA 2090
28 lägenheter

BTA 3170
BOA 2380
31 lägenheter

BTA 3570
BOA 2680
35 lägenheter

BTA 4520
BOA 3570
45 lägenheter
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vy - Canninggränd
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