
 

 

 
 Inkommit via e-post 1 augusti 2019  

1. Hamnen skulle kunna bli så mycket mer än vad den är idag. Man skulle med två 

förändringar kunna göra väldigt stor och positiv skillnad för besökare. Om jag fick 

drömma skulle jag dels omvandla hela det centrala området i hamnen till en bilfredad 

”piazza” där människorna har förtur och kan röra sig fritt. Parkeringen i mitten har 

potential att bli topp fem mysigaste platserna för en sommarkväll i Sverige men idag är 

det som sagt parkering. Tänker att just parkering finns det gott om på andra sidan 

hamnen. Piazzan skulle också kunna ha något kommersiellt inslag med lite sittplatser och 

möjlighet att köpa mat. Inga höga byggnader som förstör utsikt utan mer något lite kafé 

eller gatukiosk (se en bifogade referensbilder). Del två av drömmen :-) är att hela 

området från seglarskolan ut till hamnkontoret skulle kunna lyftas. Idag är det ganska 

”stökigt” och inte så högkvalitativt. Igen så är det ett av Sveriges finast områden som 

man skulle kunna göra mer roligt med. Inte minst tycker jag det vore kul om det blev mer 

kommers, det är idag tydligt att hamnens aktörer idag inte kan möta efterfrågan med 

långa köer som resultat. Jag förstår att det såklart varierar med säsong och kanske per 

timme med väder men jag tror det ganska lätt skulle gå att hitta entreprenörer för 

diverse småverksamheter under sommaren. Det skulle kunna vara allt från en creperia, 

till glasskiosk, till uthyrning av krabbfiskeutrustning, gatuskiosk med fokus på skaldjur, ett 

mini-boende, uthyrning av surf/vattenskidor, till korvkiosk.. Bifogar en ref bild på en 

”mini-kiosk”. Och det finns säkert hundra idéer till.

         
    

                 



 

 

     
 

2. Lite på samma tema så är går det att lyfta området runt Ica både visuellt och 

kommersiellt. Min tanke kring Fabriken fastigheten är att det som var butik skulle kunna 

omvandlas till en liten saluhall med närproducerat kött och grönt. Jag tror det skulle 

kunna vara en fin liten affär även om det bara är öppet två månader per år. 

 

   
 

 


