
Lunnaparken och entrén till 
centrum - även del av Åråsvägen
Lunna parken fortsätter utvecklas till ett välbesökt promenadområde där det 
är möjligt att ta en �ka och titta ut över Skoghallsådran och båttra�ken. Kors-
ningen Industrileden och Åråsvägen är en tydlig entré till centrum och plat-
sen är tydliggjord. Som oskyddad tra�kant är det enkelt och säkert att ta sig 
över Industrileden. Gc-vägen längs norra delen av Åråsvägen upplevs trygg.

Handelsplatsen - centrum, 
Åråsvägen och Clevevägen
Centrum utgör handlarnas och restaurangernas utegård och dessa 
funktioner ska stärkas i området. Det ska blir än mer attraktivt att 
ta sig till Skoghall för att handla, äta och besöka evenemang. Det 
ska �nnas platser och aktiviteter för stora och små. Området har 
livats upp, gjorts tryggare och ombonat med växtlighet och belys-
ning (gärna e�ektbelysning av träd och Kollerstenarna).

Lillängsvägen
Lillängsvägen ska utgöra en trevlig, spännande och 
tydlig entré till Lillängsviken. Vägen och dess belysning 
ska ha en mänskligskala. De oskyddade tra�kanterna ska 
känna sig trygga. Det ska �nnas platser för vila och inter-
aktivitet. Finns det möjligheter att tillsammans med om-
givande fastigheter skapa trevliga ytor och blomsterar-
rangemang ska detta utnyttjas. Området ska upplevas 
som välskött. 

Lillängsviken
Lillängsviken ska nyttja rummet storslagenhet med utsikten 
över Vänern, kanske kan platsen utgöra en entré till Vänern. 
Det ska �nnas platser för sol, bad och lek. I framtiden kan 
det vara aktuellt med turbåtar ut till skärgården från Lill-
ängsviken eller Lillängshamnen. Det är viktigt att rummets 
storslagenhet inte går förlorad och att den fria horisonten 
inte bryts av ex pirar eller vågbrytare. Platsen utgör även en 
tydlig entré till stråket som går mellan Grytudden och Mör-
udden. Ett kallbadhus kan placeras längs vikens kant, det är 
viktigt att det är enkelt att nå.

Lillängshamnen
Lillängshamnen ska utgöra en målpunkt och mötesplats där det är 
liv och rörelse. Det ska vara tryggt och trevligt att �anera i området 
och titta på båtarna påväg till Mörudden eller Grytudden. Det ska 
�nnas plats för verksamheter, matställen, parkering och platser att 
sitta. Som sjöväga eller landväga turist ska det vara enkelt att 
orientera dig. Karaktären i området ska föra tankarna till skärgår-
den och småbåtshamn.

Byx�ckstorget
Gamla Byx�ckstorget ska återta sin plats som torgyta där olika 
funktioner (torg, mötesplats, parkering, handel, evenmang mm) 
samspelar. Måldbilden är en piazza. De olika tra�kantslagen ska 
samspela. Området ska koppla ihop centrum med Lillängsvägen 
och utgör en naturlig mötesplats där man ser och syns. Det ska 
kännas tryggt och säkert att vistas på platsen. Det ska �nnas olika 
hängställen. Ett konstverk kan vara välkomnande.

Övergripande tankar och förslag
Karta 3 

Ta bort asfalten, 
ska det anläggas 
parkering bör 
detta göras med 
armerat gräs 

Förtydliga entrén

Bredda refugen

Röj undervegitationen

Skapa en 
upphöjning

Klä in husen med 
växter

Kan ytan användas 
som duk?

Förtydliga vart 

Förtydliga 
upphöjningarna

Öka tillgängligheten, 
ta bort staketen, 
skapa en “trapp” vid 
Cleve

Putsa upp  
kollestenarna  

Skapa mer 
sittytor i solen

Se över växtligheten i 
hela området 

Återskapa en 
torgyta, piazza. 

-
sas på lika vilkor.

Skapa intres

-

santa sitt ytor 
som även pryder 
platsen, bygg en 
bänk kring trädet

Ta upp höjdskill-
naderna med en 
bred trapp

Förbättra fa-
Ny busshållsplats

Kan ytan nyttjas för 
annat när den inte 
nyttjas för parkering

Lunden ger platsen 
dess historia och är 
ett vackert inslag i 
stadsbilden

Bredda trottoarerna och 
samordna dessa med Ham

-

maröbostäders gångvägar

-park som paus
-rum och vackra 

planteringar som 
för tankarna till 
Vänern

Höj korsningen 
för att sänka 
farten

Gör en fastighets-
reglering i samband 
med breddning

Möjlig plats för 
kallbadhus?

Skapa en tydligare 
entré med information, 
sittytor, vattenspegel 
att leka i

Sol och badbrygga
Sandstrand?

Ordnad parkering

Bevara det storslagna

Ta bort träd som 
skymmer och byggnader 
som skämmer

Plats för en restaurang, 
verksamheter?

Uteservering

Skapa en zon för 
gående och smalna 
av gaturummet och 
se över belysningen

Parkering?

Mot Mörudden

Tydliggör promenad

-

stråket.


