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Som ett led i filosofin att ett entréskapande arbete främjar trafiksäkerheten i området övergår därför 
Arkösundsvägen, efter att man passerat genom cirkulationsplatsen, till karaktären av bygata med 
storgatstensbeläggning i kombination med upphöjda övergångställen när man som bilist närmar sig 
centrumdelen. Övergången från landsväg till bygata förväntas resultera i minskad fordonshastighet 
genom samhället. 
 

                 
Fig. 169, 170., 171. Bilden längst till vänster visar korsningen vid hyreshuset där cirkulationsplatsen föreslås anläggas. Den mellersta bilden föreställer 
Arkösundsvägen förbi livsmedelsaffären och bilden längst till höger Fyrvägen mot Liss-Lindö. Arkösundsvägen och Fyrvägen har en snarlik dimension,  
trots deras olika funktion i vägnätet – ett missförhållande som är genomgående för Arkösunds vägnät i sin helhet.  
 
Separera olika trafikslag - anläggandet av en separat gång- och cykelväg samt trottoarer i området skulle 
dels verka positivt för framkomligheten i området genom att dessa åtgärder förhindrar att fotgängare och 
cyklister upptar bilisternas ytor, dels bidra till att trafiksäkerheten i hög grad förbättras.  
Anläggandet av en separat gång- och cykelväg utmed Arkösundsvägen genom Vikbolandet till 
Norrköping skulle öppna upp porten för besökare som färdas på fot eller till cykel till Arkösund och 
förbinda samhället med sin omgivning för dessa. Tillgängligheten för dessa trafikanter skulle därmed 
främjas. Gång- och cykelvägen skulle även kunna generera i en ökad turism. 
Generellt bör en utveckling av trafikmiljön i Arkösund ske med utgångspunkt från fotgängares och 
cyklisters behov. Detta skall uppnås dels genom åtgärder som redan nämnts - det vill säga anläggandet 
av en separat gång- och cykelväg och trottoarer, dels genom anläggandet av gårdsgator (gator där bilister 
framför sina fordon på fotgängare och cyklisters villkor), fler övergångställen i området samt genom 
fartdämpande åtgärder såsom övergång till bygata, annan markbeläggning, väggupp, vägkuddar och/eller 
utplacering av blomlådor på gator etcetera. 
 

                       
Fig.172,173. Två olika vyer av samma väg, Arkösundsvägen. Den vänstra bilden visar vägpartiet vid stationshuset och  
livsmedelsaffären, den högra bilden samma vägs sträckning ut mot hamnpiren med marknadsbodarna i gatulivet.  
Trafikmiljön på Arkösundsvägen för gående och cyklister är bristfällig och bör förbättras bland annat genom anläggande  
av övergångsställen och en separat gång- och cykelväg. 
 
 

Att kunna erbjuda goda parkeringsmöjligheter centralt, såväl för dagsturister som boende, bedöms som 
angeläget vid en utveckling av Arkösund. Dock skall utrymmen för parkeringsytor även finnas i perifera, 
icke-centrala delar av området, till exempel i skogsmiljö. Den bristfälliga parkeringssituationen i 
samhället föreslås åtgärdas genom att fler, men mindre, parkeringsytor upplåtes i området då dessa inte 
stör sin omgivning lika mycket som ett stort parkeringsfält. Parkering skall främst ske i anslutning till 
Arkösundsvägen. Det blir därmed lätt att få överblick över tillgängliga parkeringsplatser. Övriga 
parkeringsytor bör utplaceras med stor omsorg så att hög framkomlighet bibehålles, samtidigt som de 
inte får förta områdets estetiska kvaliteter, varför de bör vara insprängda i vegetation i form av till 
exempel trädrader.  
Antalet parkeringsplatser bör täcka normalbehovet av besökare en sommardag. Båtturister behöver 
kunna lasta båten på ett bekvämt sätt. Fler korttidsparkeringar (cirka två timmar) föreslås i sjönära lägen. 
Tiden på skogsparkeringen skall vara obegränsad. Utanför högsäsong anses inte några särskilda 
parkeringsregler behövas. 
Som ett led i att förbättra trafiksituationen på Arkösundsvägen föreslås att vägen rätas ut samt breddas. 
Dessa åtgärder skulle dels främja trafiksäkerheten, dels sänka restiden mellan Arkösund och Norrköping 
för pendlare. På sikt är vägen även i behov av en omasfaltering på vissa partier. 
Förutsättningarna för pendlande mellan Arkösund och Norrköping bör även förbättras genom ökad 
bussturtäthet och fler hållplatslägen i samhället. 
Tillgängligheten för båttrafiken till centrumdelen främjas genom anläggandet av en kanal och en 
hamnbassäng i direkt anslutning till det offentliga stråket. Här kan den båtburne lägga till för att handla 
eller utnyttja annan service, varuleveranser lasta av sitt gods, taxi- eller guidebåtar invänta sin kunder 
och så vidare.  
 
 

         
Fig.174, 175, 176. Förutsättningarna för pendlande mellan Arkösund och Norrköping bör förbättras dels genom en upprustning av Arkösundsvägen, dels 
genom ökad bussturtäthet och fler hållplatslägen. 
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S T Ä R K  D E T  O F F E N T L I G A  L I V E T ! 
 

         
Fig. 177, 178, 179.  

 
Problembild 
Arkösund saknar ett offentligt liv och upplevs ha en privat atmosfär. Antalet offentliga och 
halvoffentliga ytor är begränsade. Samhället måste göras tillgängligt , ”öppnas upp”, för såväl den 
tillfällige besökaren som de boende i området. 
 
Förslag på åtgärder 
En viktig del i att främja framväxten av ett offentligt liv i Arkösund består i att man utvecklar och 
detaljstuderar samhällets offentliga stråk, det stråk som löper från Arkö Livs i väster till hamnpiren i 
öster. Det är längs detta stråk service, varor, restauranger och aktiviteter finns samlade och i 
förlängningen det stråk där människor rör sig i Arkösund. En förändring av detta stråk skulle få stor 
inverkan på det offentliga livet på orten. Stråkets utbud bör utökas med fler funktioner i kombination 
med att en publikdragande magnet läggs i anslutning till stråket, till exempel ett torg där marknader, 
konserter, teaterföreställningar, utomhusbio eller andra publika evenemang kan anordnas. 
 
 

 
Fig. 180. Karta föreställande det offentliga stråket i Arkösund. 

 
 
 
 

Öka antalet offentliga och halvoffentliga ytor - skapa rum som kan utgöra arenor där spontana möten 
mellan människor äger rum. Människor dras till andra människor. Av central betydelse är därför att 
skapa publika rum dit människor kan bege sig när de vill delta i det offentliga livet. En tydligt avgränsad 
plats med uppehållsmöjligheter skapar ramen för ett sådant liv. Platsen bör, för att den framgångsrikt ska 
kunna utgöra en scen för den offentliga atmosfären, vara lokaliserad till stråk där människor rör sig, 
kunna erbjuda goda uppehållsmöjligheter, fina utblickar samt ha ett bra solläge.  
Typiska offentliga och halvoffentliga platser är torg eller marknadsplatser, parker, 
vandringsleder/promenadstråk, hamn- och badanläggningar med bastumöjligheter, lekplatser där såväl 
barn som föräldrar emellan kan umgås, utsiktsplatser, minigolf- och boulebanor etcetera. 
Platser i nära anslutning till vatten brukar bli populära ytor för besökare och boende. För den offentliga 
atmosfären skulle därför iordningställandet av en kanal med hamnbassäng i nära anslutning till det 
offentliga stråket betyda mycket. På ömse sidor om kanalen skulle man kunna göra havet tillgängligt för 
allmänheten genom att erbjuda strandpromenad på kanalens träkaj. Utmed kanalen skulle även med 
fördel boende i kombination med affärs- och kontorsverksamhet kunna förläggas. Såsom utgörande 
”samhällets vardagsrum” skulle dessutom en torgyta med uppehållsmöjligheter ha goda förutsättningar 
att bli en välbesökt mötesplats under förutsättning att den placerades i kanalens och hamnbassängens 
närhet.  
 

       
Fig.181, 182, 183. Platser i nära anslutning till vatten och hav brukar ha goda förutsättningar att stimulera ett offentligt liv. 

 
Här, utmed kanalen, skulle Arkösundsbon eller den tillfällige besökaren kunna spatsera omkring och 
njuta av ett sjudande båtliv, handla en glass vid kanalkiosken, slå sig ner på ett av trappstegen till det nya 
torget, solbada i den stekande eftermiddagssolen och umgås med likasinnade. 
Offentliga byggnader i anslutning till offentliga eller halvoffentliga platser gynnar effektivt framväxten 
av ett offentligt liv, varför en ökning av antalet byggnader för offentliga ändamål bör ske. Offentliga 
byggnader kan bestå av allaktivitetshus, gemensamhetslokaler, hembygdslokaler, 
sport/gym/rekreationslokaler, badanläggningar etcetera. Då människor gärna söker sig till 
karaktärsstarka byggnader, till exempel stationshuset, missionshuset, villa Kungsberget, villa Odén 
etcetera, i Arkösund, bör användningen av dessa byggnader vara sådan att de är tillgängliga för 
allmänheten. Det är dem inte i dagsläget, utan används som bostäder eller annan privat verksamhet, ett 
faktum som försvårar en tolkning av samhällets historia och karaktär. Byggnaderna är även starkt 
identitetsskapande och bör således vara öppna för allmänheten. 
På sikt bör därför användningen av dessa byggnader ändras genom att de införskaffas av en aktör som 
verkar i allmänhetens intresse, till exempel Norrköpings kommun. 
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Stationsbyggnaden skulle kunna användas som gemensamhetslokal, missionshuset fungera som 
hembygdsmuseum etcetera för att på så vis värna om allmänhetens tillgänglighet till dessa byggnader 
och i förlängningen medföra ett ökat offentligt liv. 
 

             
Fig.184, 185, 186, 187. Stationshuset, missionshuset , villa Kungsberget och villa Odén tillhör några av Arkösunds mest karaktärsstarka byggnader och  
är även starkt identitetsskapande åt samhället. De tjänar i dagsläget privata syften, men bör på sikt göras tillgängliga för allmänheten som en del av 
utvecklingen av det offentliga livet på orten. 
 
 
Även anläggandet av promenadstråk bör betraktas som ett av fundamenten bakom ett rikt offentligt liv i 
ett samhälle. I området finns målpunkter såsom nya kanalen och hamnbassängen, livsmedelsaffären, 
hotellet, hamnpiren, Badholmarna, Kvarnberget, Nordanskog etcetera. Hur man till fots närmar sig dessa 
målpunkter är viktigt för upplevelsen av området i sin helhet. Gångstråken syftar till att förbinda 
målpunkterna med varandra. På promenadstråken uppstår spontana möten mellan människor på ett 
kravlöst vis. ”Söndagspromenaden” fyller således en viktig social funktion för många människor. 
Gångstråken bör förläggas så nära vattnet som möjligt men samtidigt vara gena och ligga nära 
bebyggelse. Förslaget syftar till att skapa promenadstråk mellan centrumdelen och hamnpiren, mellan 
centrumdelen och Nordanskog, utmed kanalen och hamnbassängen, runt och på Kvarnberget, runt 
Badholmarna samt utmed Arkösundsvägen. 
Anordnandet av olika publika evenemang stärker det offentliga livet. Viktigt är att de olika evenemangen 
anordnas året runt och inte enbart under sommarsäsongen. De bör dessutom återkomma vid ett och 
samma tillfälle varje år så att de kan bli en tradition att besöka. Exempel på evenemang kan vara 
marknadsdagar, festivaler, segelregattor, tävlingar, konsert-/ teater-/ eller bioföreställningar på öppna 
torgytor etcetera.  
 
 

         
Fig. 188, 189, 190. Såväl anläggandet av gångstråk som anordnandet av publika evenemang är viktiga inslag i strävan att stärka det offentliga livet. 
Gångstråken bör placeras så nära vattnet som möjligt som ett led i att tillvarata samhällets sjönära läge och bidra till upplevelsemässiga kvaliteter. 

 
 
 

Centrumdelen skulle kunna utvecklas som offentlig plats genom utvecklingen av det offentliga stråket, 
anläggandet av kanalen och hamnbassängen med sin funktionsintegrering samt torgytorna.  
Miljön kring piren och hamnen skulle kunna utvecklas till en välbesökt arena för det offentliga livet 
genom sitt vattennära läge och utgörande ”den yttersta spetsen” av samhället och även Vikbolandet. Här 
bör man skapa ett småskaligt fiskeläge med sittplatser varifrån man kan betrakta fiskeriverksamheten 
och den öppna horisonten. Hamnpiren och centrum kopplas samman med ett gångstråk med små 
marknadsbodar på vardera sida - åtgärder som förväntas kunna medföra ett rikare offentligt liv. 
Även Kvarnberget med sin vackra kuperade terräng med fina utblickar ut mot havet skulle kunna utgöra 
en plats för spontana möten och ett offentligt liv genom etablerandet av gångstråk kring och på berget, 
utsiktspunkter samt utomhusscen (på den nedbrunna restaurangens sockel) med dans, skådespel, 
bioföreställningar etcetera. 
Badholmarna, en av de historiskt sett stora attraktionerna i Arkösund, utvecklas genom att öarna förbinds 
med varandra genom träbroar så att man kan gå runt området. Här, på den gamla hussockeln bildas en 
utomhusscen som komplement till den på Kvarnberget samt förbättrade bad- och rekreationsmöjligheter. 
På Badholmarna skulle, vid sidan om Kvarnberget, en del av midsommarfirandet kunna äga rum för att 
på så vis manifestera sin offentliga roll inför allmänheten. 
Nordanskogsområdet skulle kunna profilera sig som en offentlig plats genom att man utmed 
strandpromenaden bland annat anlägger sandstränder med bad, utplacerar små handelsbodar, bastu, 
minigolf- och bouleanläggningar samt genom anläggandet av en samlingslokal ute i vattnet med 
angöringsmöjligheter för båttrafiken. 
 
 

 
Fig.191. Torgytan – själva symbolen för ett rikt offentligt liv och manifesterandet av det sociala. 
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U T V E C K L A  D E  E S T E T I S K A  K V A L I T E T E R N A ! 
 

             
Fig. 192, 193, 194, 195. 

 
Problembild 
Arkösund präglas i dagsläget av stora estetiska brister. Den övergripande gestaltningen av samhället 
behöver med bakgrund av detta en översyn. Att förstärka ortens estetiska kvaliteter är en viktig del i 
utvecklingen av samhället och betraktas som angeläget vid strävan att skapa ett attraktivt område som 
människor väljer att besöka samt bosätta sig i. En viktig frågeställning är hur man kan bevara karaktären 
av skärgårdsbygd samtidigt som exploatering sker i området, varför en eventuell exploatering bör utgå 
från skärgårdsmiljöns naturmässiga kvaliteter och strävan efter att hålla denna intakt. En 
områdesgestaltning är även ofta en avvägning mellan allmänna och privata intressen. De privata 
intressena tenderar i hög utsträckning att få överhanden i förhållande till de allmänna. Centralt vid en 
utveckling av samhället är därför att via olika gestaltningsmässiga åtgärder värna om allmänhetens 
tillgänglighet till Arkösund. 
Området besitter redan i dagsläget stora visuella kvaliteter, främst i form av närheten till havet, 
skärgårdslandskapet samt den kuperade terrängen. Samhället vilar dessutom på ett intressant historiskt 
arv genom sin fiskeri- och varvsverksamhet och som ”lustställe” för det tidiga 1900-talets societetsskikt, 
något som givit avtryck inte minst i bebyggelsestrukturen. Utgångsläget för en upprustning av området 
är således gott och syftar till att framhäva och förstärka ortens befintliga estetiska kvaliteter och särdrag 
för att dessa skall komma till sin rätt. Det finns gestaltningsmässiga kvaliteter i Arkösund, det gäller bara 
att ta vara på och förädla dem. 
 
Förslag på åtgärder 
Som ett första led i att förstärka samhällets estetiska kvaliteter föreslås att få till stånd en mer 
stadsmässig karaktär av Arkösund. Detta för att man som besökare och boende ska få upplevelsen av att 
faktiskt befinna sig i ett samhälle. Stadsmässighet är ett ofta använt och svårdefinierat begrepp; i detta 
fall syftar det på att införliva en rak, men samtidigt knyckig, struktur med tydliga siktlinjer och axlar som 
står i kontrast till skärgårdens organiska utseende. Vidare ökad täthet, bildandet av stadsrum/gaturum, 
uppehållsplatser i form av torg, sittgrupper och trappor, övergång till annan markbeläggning, enhetlighet 
i material, färgsättning och detaljutformning samt ordnad vegetation i form av trädalléer etcetera. 
 

                          
Fig. 196, 197, 198, 199, 200.  Exempel på stadsmässiga element – gaturum, stadsrum, armatur, markbeläggning samt ordnad vegetation i form av trädalléer. 

Arkösund karaktäriseras av en gles bebyggelsestruktur, främst i form av friliggande villor härstammande 
från sekelskiftet och framåt. Villorna ligger oftast långt in på tomterna. Bebyggelsestrukturen har till viss 
del sin upprinnelse i att sekelskiftesvillorna med tillhörande markområden vanligen tog stora utrymmen i 
anspråk i det jungfruliga skärgårdslandskapet och strävade efter att förläggas till områden, gärna högt 
belägna, som präglades av en tilltalande utsikt över havet. Utblickar styrde således i hög grad 
lokaliseringen. Att terrängen på vissa partier i området är starkt kuperad, och därmed innebar 
komplikationer i samband med byggnation och lämnades oexploaterade, är även det en naturligt 
bidragande orsak till denna glesa struktur.  
En annan starkt bidragande orsak till den glesa bebyggelsestrukturen är att samhället i hög utsträckning 
tillkommit i frånvaro av reglerande planinstrument. Området upplevs därför som spontant framvuxet och 
oordnat. Att samhället vuxit fram på ett spontant vis har visst sin charm, men i Arkösunds fall har den 
medfört att visuella kvaliteter såsom siktlinjer mot havet, tydliga fondmotiv, axlar etcetera i den 
befintliga strukturen gått förlorade samt att områdets inbördes delar saknar en övergripande koppling 
med varandra. Att få till stånd en tydligare ortstruktur med utgångspunkt från estetiska kvaliteter samt 
förbättrad integration av områdets olika delar ses därför som angeläget vid en utveckling av samhället. 
Den befintliga bebyggelsestrukturen bör förtätas genom att de ”luckor” eller ”ödetomter” som finns i 
samhället nyttjas vid nyexploateringar. Att exploatera dessa tomter skulle medföra en mer 
sammanhängande struktur. 
 

            
Fig. 201, 202, 203. Exempel på ”luckor” eller ödetomter i den befintliga bebyggelsestrukturen. Förtätning bör i första hand ske på dessa redan utstakade 
tomter, en åtgärd som skulle resultera i en mer sammanhängande bebyggelsestruktur. De nya byggnaderna på fastigheterna bör placeras med hänsyn till 
siktlinjer, axlar och rumsbildningar. 

 
Vid en bebyggelseförtätning i såväl den befintliga strukturen som på ”ej utstakad mark”/ jungfrulig mark 
bör man ta hänsyn till siktlinjer mot havet mellan huskropparna, förstärka gatornas/vägarnas fondmotiv 
genom nybyggnad alternativt ombyggnad av befintliga fondbyggnader, förstärka axlar i befintlig struktur 
genom nytillskott av byggnader som placeras utmed axeln samt tydliggöra befintliga stadsrum genom 
nya byggnaders placering kring dessa. Förtätning i befintlig ortstruktur kan även ske via nyplantering av 
vegetation. Även nyplanteringen av träd och buskar bör sträva efter att förstärka de estetiska kvaliteterna 
och placeras med omsorg. Trädrader kan till exempel användas för att förstärka axlar och siktlinjer i den 
befintliga strukturen.   
Förutom förtätning genom nybebyggelse och nyplanteringar utifrån visuella utgångspunkter som ett 
verktyg för att skapa ordning och en mer sammanhängande befintlig ortsstruktur, kan samhällets 
inbördes delar bindas samman genom anläggandet av offentliga ytor såsom torg, parker, gångstråk 
etcetera.  
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Vid en nyexploatering av bebyggelse bör man sträva efter att skapa täthet med kvalitet genom 
förslagsvis intima bymiljöer med olika karaktär som står i ett motsatsförhållande till den befintliga glesa 
bebyggelsestrukturen. En tätare bebyggelsestruktur har även den naturliga fördelen att den på ett mer 
yteffektivt vis tar marken i anspråk. Genom att nybyggnation koncentreras till ett begränsat markområde 
bibehålls en större del av landskapet intakt och naturmässiga värden undgår att förloras. En tät struktur 
bidrar även till att dragning av vägar, el, vatten och avlopp underlättas, en ökad trygghet och samverkan 
grannar emellan kan uppnås samt mikroklimatmässiga fördelar. 
 

       
Fig. 204, 205, 206. Att skapa täthet eftersträvas vid en nyexploatering av bebyggelse i Arkösund. 

 
Avsaknaden av ett tydligt centrum är påtagligt i Arkösund och behöver accentueras. Med begreppet 
centrum syftas i detta fall på ett samhälles koncentration av funktioner kopplade till en bestämd plats. 
Det första en besökare i Arkösund frågar sig är var i området han kan återfinna centrum – är det månne 
vid hamnpiren med sin bensinmack, vid hotellet eller vid livsmedelsaffären? En ort förknippas ofta med 
dess centrum, och det utgör en av de mest bestående intrycken av ett tillfälligt besök i en stad eller ort. 
Centrumdelen bör således utformas med stor omsorg. Rumsligt behövs i Arkösund en central plats med 
bebyggelse som manifesterar samhällets centrum. Fasaderna behöver viss reslighet för att skapa väggar 
alternativt fond åt centrumytan, hus i två eller 1½ anses som tillräckligt. Stora upplevelsemässiga 
kvaliteter skulle uppnås om centrumytan lokaliserades vid vattnet eller med utblickar mot detta. Detta 
som ett led i att utgå från platsens befintliga förhållanden genom att tillvarata Arkösunds största resurs – 
dess vattenkontakt. Uppehållsmöjligheterna bör vara särskilt gynnsamma, då ett centrum ofta får 
funktionen av uppehållsplats för många människor, och kan bestå av utplacerade sittgrupper i grönska 
samt sekundära sittplatser i form av trappsteg ner mot vattnet eller till omgivande byggnader.  
 

                  
Fig. 207, 208, 209. Avsaknaden av ett tydligt centrum är påtagligt i Arkösund. Rumsligt behövs en central plats med bebyggelse som manifesterar  
samhällets centrum. 

 
 

Centrumytans markbeläggning bör bestå av en kombination av stor/- och smågatsten för att på så vis 
markera rörelseriktningar och funktioner, förbättra orientering, skapa gränser samt åstadkomma vackra 
mönster. Pollare i granit, armatur samt trädrader kan markera centrumytans yttersta gränser. Övergången 
till en centrumyta kan även förtydligas genom anläggandet av en cirkulationsplats i dess närhet eller 
genom övergången till en gårds/-bygata. 
 
Att som besökare ha kännedom om att man ”äntrar” ett samhälle har stor betydelse för upplevelsen av 
detsamma. Ett område som enbart ”flyter ut”, eller rättare sagt saknar övergångar, försvårar 
orienterbarheten och skapar ett tillstånd av desorientering. I alltför hög utsträckning har människor som 
besökt Arkösund ställt sig själva frågeställningen ”var börjar egentligen samhället?”, och lämnat området 
fortfarande ovissa på svaret. Det är således viktigt att skapa en tydlig entré till Arkösund samhälle, detta 
för såväl den som kommer åkandes eller gåendes utmed Arkösundsvägen som från sjösidan med båt. Ett 
områdes entré kan framhävas genom en cirkulationsplats, att gatan/vägen ändrar karaktär och dimension 
till exempel från landsväg till bygata, övergång till annan markbeläggning till exempel storgatsten, 
hastighetsdämpande åtgärder såsom minskad vägbredd, vägbulor, vägkuddar, blomlådor etcetera, genom 
vegetation till exempel att gatan/vägen får karaktären av trädallé samt genom att ökad täthet och stads/-
gaturum kring gatan/vägen åstadkommes genom bebyggelse alternativt vegetation i liv med gatan. 
Tillskapandet av ett samhälles entré går alltså ut på att skapa synliga övergångar i någon form. Den allra 
enklaste formen av entrébildning är att anlägga en portal kring vägen som man kan färdas igenom med 
ortsnamnet monterat väl synligt på ställningen. Portalen kan vara konstnärligt utformad och betraktas 
som en del av platsens offentliga konst. Utformningen av portalen bör knyta an till områdets karaktär 
och identitet. I Arkösunds fall bör konstruktionen gestaltas med utgångspunkt från ett marint tema, till 
exempel genom att man färdas under en segelduk uppspänd på ett iögonenfallande vis.  
Från sjösidan skapas entrén till Arkösunds samhälle genom anläggandet av kanalen och hamnbassängen 
med sina angöringsplatser, broar, torgytor, byggnader samt kommersiella verksamhet. 
 
Trots att Arkösund ligger i direkt anslutning till havet passerar detta obemärkt förbi den bilburne 
besökaren på Arkösundsvägen, ett resultat av de byggnader av icke-permanent karaktär, sopstationer 
samt vegetation som återfinns utmed strandlinjen. ”Var är havet?” undrar man från bilvägen. Därmed 
försummas ett av samhällets största kvaliteter - det havsnära läget, ett faktum som påverkar den totala 
upplevelsen av området. Ett viktigt inslag i utvecklingen av Arkösund är därför att synliggöra havet. 
Detta kan åstadkommas genom att man förstärker befintliga samt skapar nya stadsbyggnadselement i 
form av axlar, siktlinjer och blickpunkter - åtgärder som bör betraktas som en naturlig del i arbetet att 
skapa förhöjda estetiska kvaliteter i Arkösund. Befintliga axlar, som även utgör siktlinjer, utgörs av 
Arkösundsvägens och Nordanskogsvägens sträckning mellan hyreshuset och lokstallet, mellan lokstallet 
och hamnpiren samt Fyrvägens sträckning väster om livsmedelsaffären mot Liss-Lindö. Axeln/siktlinjen 
utmed Arkösundsvägen och Nordanskogsvägen har lokstallet som blickfång eller fondmotiv, 
axeln/siktlinjen mellan lokstallet och hamnpiren har lokstallet och bensinmacken som blickfång samt 
axeln/siktlinjen utmed Fyrvägen utgöres av en sekelskiftesvilla som blickfång (se fig. 208). I en 
utveckling av Arkösund bör axeln/siktlinjen utmed Arkösundsvägen och Nordanskogsvägen förtydligas 
genom trädallé med insprängda parkeringsytor, armaturer samt övergång till annan markbeläggning, 
axeln/siktlinjen mellan lokstallet och hamnpiren bör markeras med marknadsbodar, trädrad och 
armaturer samt slutligen bör axeln/siktlinjen utmed Fyrvägen accentueras genom trädrad och armaturer. 
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Nya axlar och siktlinjer bör orienteras mot havet för att skapa ökad vattenkontakt i samhället. De nya 
blickfången och fondmotiven bör även till stor del bestå av vattenytor. Kvarnberget med sitt centrumnära 
läge och kuperade terräng har goda förutsättningar att utgöra ny blickpunkt. På berget bör den befintliga 
restaurangsockeln med sitt läge ovanför centrumdelen användas som utgångspunkt för att skapa 
blickpunkt. 
Genom att förstärka befintliga samt skapa nya axlar, siktlinjer och blickpunkter/fondmotiv förbättras 
även orienteringen i området. 
 
Ökad vattenkontakt i samhället bör - förutom genom axlar, siktlinjer och blickpunkter/ fondmotiv med 
havet som utgångspunkt – skapas genom anläggandet av en kanal i centrumdelen med tillhörande 
hamnbassäng, offentliga ytor i form av torg i vattennära lägen, strandpromenader utmed nya kanalen, 
runt Kvarnberget, runt Badholmarna samt utmed strandlinjen mot Nordanskog. 
 
Ett gestaltningsprogram bör tas fram på ett tidigt stadium för att erhålla kontroll över den övergripande 
gestaltningen av samhället. Gestaltningsprogrammet ska värna om att enhetlighet i material, färgsättning 
och detaljutformning uppnås och har således stor inverkan på slutresultatet av områdesgestaltningen. 
 
 

 
Fig. 210. Axlarna/siktlinjerna ”Hyreshuset – Lokstallet”, ”Lokstallet – Hamnpiren” samt ”Fyrvägen”. 

         
 

       
Fig. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218. ”Serial vision” genom Arkösunds samhälle från den bilburnes perspektiv. Bilderna ska avläsas från vänster till 
höger. Den höga radio- och TV- masten är det första man som bilist på Arkösundsvägen kan skymta av Arkösund. När man väl börjar närma sig själva 
samhället framträder det gula hyreshuset på vänster sida om vägen. Därefter, på samma sida om vägen, uppenbarar sig korsningen Fyrvägen – 
Arkösundsvägen med villa Kungsberget och livsmedelsaffären Arkö Livs. Tittar man vid samma tillfälle mot höger sida framtecknar sig det röda 
stationshuset. Lokstallet agerar från denna vy som gatufond. Vidare, när man passerat stationen och lokstallet framträder på vänster sida villa Gråbo (tidigare 
personalbostad och tvättstuga åt hotellet), som trots namnet har en gulmålad fasad. Mittemot Gråbo, på bilistens högra sida är hotellet beläget (även det med 
en gul fasadfärg. Efter att man passerat hotellet kantas vägens högra sida av ett antal rödmålade marknadsbodar med vita ”knutar”. Slutligen, efter att man 
passerat bodarna, befinner man sig på vägens ändpunkt – hamnpiren – och havet tar vid. Av denna serial vision av Arkösund samhälle kan bland annat dras 
följande viktiga slutsatser; avsaknaden av tydlig entré och centrum är påtaglig då övergångar saknas samt utblickar mot vattnet från vägen saknas förutom på 
själva hamnpiren. Samhället och det närliggande havet passerar därmed närmast obemärkt förbi den bilburne på Arkösundsvägen.   
 

 

 
Fig. 219. En plats estetiska kvaliteter har stor betydelse för upplevelsen av platsen. 
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Delområden: 
 
Centrumdelens estetiska kvaliteter föreslås utvecklas genom att: 
- skapa stadsmässighet. 
- skapa täthet i såväl befintlig som ny ortsstruktur. 
- accentuera centrumytan. 
- markera centrumdelens entré. 
- skapa stads-, gatu- och gårdsbildningar. 
- anlägga en kanal med hamnbassäng. 
- skapa gavelställd bebyggelse utmed kanal samt bebyggelse i gårdsformation intill Kvarnberget. Den 

nya bebyggelsen kan hämta inspiration från sekelskiftesvillorna men bör också utformas med 
moderna inslag. Husen bör ha ett varierat uttryck inom en viss, på förhand bestämd, ram.  

- anlägga offentliga ytor med uppehållsmöjligheter i vattennära lägen. 
- skapa promenadstråk utmed vattnet. 
- skapa ökad vattenkontakt genom axlar, siktlinjer och blickpunkter mot havet. 
- införa fler, men mindre, parkeringsytor insprängda i trädalléer istället för stora parkeringsfält. 
- rusta upp för området karaktärsstarka byggnader såsom stationsbyggnaden, missionshuset, villa 

Kungsberget etcetera. Hotellet har i olika etapper byggts till på ett vis som inte är estetiskt tilltalande 
och bör därför byggas om. 

- plantera trädalléer. 
- anlägga sandstrand. 
- förbättra bryggstrukturen. 
- införa markbeläggning i stor- och smågatsten. 
- införa detaljer som knyter an till det marina temat, till exempel små vattenkanaler mellan 

huskropparna, marinarmatur i form av Albertslundslyktor, pollare i grovhuggen granit, cirkelformade 
fönster på byggnader etcetera. 

- införa offentlig konst. 
- avlägsna öppna diken framför centrumdelen. 
- lokalisera centrumdelens sop- och återvinningsstation till en mindre iögonenfallande plats. 
- utarbeta på ett tidigt stadium ett gestaltningsprogram för centrumdelen så att enhetlighet i material, 

färgsättning och detaljutformning uppnås. 
 
Hamnpirens och hamnmiljöns estetiska kvaliteter föreslås utvecklas genom att: 
- förstärka det betongfundament på vilken piren vilar för att genom denna åtgärd undvika de 

sättningar, eller ”ojämnheter i plan”, som kännetecknar piren i dagsläget. 
- utveckla piren som vistelserum istället för rörelserum. Detta genom att införa markbeläggning i 

smågatsten istället för asfalt, sittgrupper med bord placerade med utsikt mot vattnet etcetera. 
- anlägga träbrygga utmed piren som dels fungerar som angöringsplats för båtar, dels som 

promenadstråk. 
- piren markeras genom att kantas av stenblock, utplacerade utefter träbryggan. Stenblocken skulle 

kunna erbjuda  angöringsmöjligheter för båtar samt fungera som sekundära sittplatser i samband med 
bad, fiske, grillning etcetera. 

- värna om känslan av att befinna sig i ett levande småskaligt fiskeläge genom att låta den lite stökiga 
charmen med småskjul vara kvar. Småskjulen bör kläs in med utanpåliggande träpanel för att göra 
platsen mer inbjudande. 

- omsorg om detaljer genom att införa armatur med marint inslag, till exempel Albertslundslyktor samt 
pollare i granit förbundna med kätting sinsemellan för att därigenom markera ”entrén” till piren.  

- införa offentlig konst på pirens yttersta spets för att markera att detta är fastlandets eller Vikbolandets 
yttersta gräns mot öster och havet. 

- placera en ”vägvisare” eller skylt på piren som visar avstånden fågelvägen och riktningarna till 
fjärran städer såsom Norrköping, Nyköping, Söderköping, Stockholm, Riga, Tallinn etcetera.  

 
Kvarnbergets estetiska kvaliteter föreslås utvecklas genom att: 
- anlägga promenadstråk på och kring berget. Strandpromenad utmed bergets strandlinje. En del av 

promenadstråken föreslås kantas av Albertslundslyktor. 
- anlägga sandstrand med badbrygga i anslutning till berget och promenadstråk. 
- skapa siktlinjer mot hav och centrumdel genom rensning av vegetation. 
- belysa delar av berget så att det blir synligt kvällstid från centrumdelen och havet. 
- skapa blickpunkter från land och hav mot berget genom att anlägga utomhusscen för diverse 

aktiviteter på bergets västra sida mot centrumdelen, kontorshotell på bergets norra sida mot Liss-
lindö samt bebyggelse mot Badholmarna på bergets östra sida.  

- den föreslagna utomhusscenen på bergets västra sida förses med segeldukstak som belyses med 
lampor underifrån så att platsen blir synlig även på kvällstid ”som en lykta i mörkret” klättrandes på 
bergssluttningen betraktat från centrumdelen. Även olika ljusspel föreslås ha utomhusscenen som 
utgångspunkt. Dessutom ska miljön i sin helhet kring utomhusscenen rustas upp genom 
stenbeläggning, armatur, sittgrupper, ”åskådarläktare” samt trappor. Utformningen ska delvis ske 
utifrån ekologiska utgångspunkter genom att dagvatten omhändertas via anlagda vattenrännor och 
damm (se fig.307).  

- det föreslagna serviceboendet/andelslägenheterna/kontorshotellet på bergets norra sida samt den 
föreslagna bebyggelsen på  bergets östra sida framhäver och förstärker terrängens kuperade karaktär 
genom att ”terasseras” utmed bergsidorna ner mot havet. Bebyggelse ordnad i olika nivåer inordnar   

      sig även effektivt till landskapet. Genom att tillvarata bergets nivåskillnader uppnås  
      dessutom fina utblickar mot havet från den nya bebyggelsen (se fig.301). 
 
Badholmarnas estetiska kvaliteter föreslås utvecklas genom att: 
- öarna återfår sin attraktion genom upprustning samt rensning av vegetation. 
- en upprustning av den gula övernattningsstugan på Badholmarna äger rum. Stugan är något av det 

första man möts av som besökare till öarna och bör därför kännas inbjudande. Huset fyller en viktig 
funktion såsom entréskapande element åt öarna och bör således vara kvar på befintlig plats.  

- broar anläggs i syfte att förbinda öarna med varandra och skapa strandpromenad för allmänheten. 
Broarna bör vara i trä och gestaltas med stor omsorg. Mellan fastlandet och Badholmarna skapas ett 
vattenrum avgränsat av broarna. Det avgränsade vattenrummet tillför området visuella kvaliteter och 
en särart. 

- den befintliga hussockeln på en av öarna rustas upp och målas med vitkalkad färg såsom utgörande 
ett vattennära komplement till utomhusscenen på Kvarnberget.  
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- en sandstrand anläggs i anslutning till hussockeln och promenadstråket. Den vita sandstranden 
kommer att utgöra en effektskapande kontrast till de grå granithällarna. 

- stämningsskapande ljussättning används för att göra öarna framträdande även kvällstid. Till exempel 
kan de föreslagna broarna ljussättas underifrån för att markera vattenrummet samt förbättra 
orienteringen i området. Albertslundslyktor, som utplaceras med omsorg, kan användas för att 
tydliggöra promenadstråket på kvällen. 

 
Nordanskogsområdets estetiska kvaliteter föreslås utvecklas genom att: 
- en strandpromenad anläggs utmed Nordanskogsvägen som förbinder området med centrumdelen. 

Nordanskogsvägen förses med stenbeläggning och trädallé samt kantas av Albertslundslyktor. Utmed 
vägen uppföres även på ena sidan marknadsbodar i ett för området lämplig utformning.  

- det vattennära läget tillvaratas genom att sandstränder anläggs på platser som i dagsläget består av 
grus- eller gräsytor. Sandstränderna anläggs i nära anslutning till promenadstråket utmed vattnet. 

- anlägga ett ”vattentorg” med byggnader vilandes på träbryggor. Vattentorget ska dels agera blickfång 
för de gående och cyklandes utmed strandpromenaden, dels utgöra fondmotiv för föreslagen 
vägsträckning genom området. Torget förväntas därmed bidra till starka visuella kvaliteter.  

- låta den nya bebyggelsen för privata ändamål utgå från landskapets förutsättningar och ta hänsyn till 
rådande terräng och siktlinjer. Nyexploateringen ska inordnas på ett omsorgsfullt vis i landskapet och 
sträva efter att bibehålla detta så intakt som möjligt. 

- skapa blickpunkter genom att låta den nya bebyggelsen anläggas på områdets höjdpartier. 
- skapa siktlinjer mot havet genom rensning av vegetation. 
- befintlig sop- och återvinningsstation flyttas till en mer undanskymd plats. 
- öppna diken utmed Nordanskogsvägen avlägsnas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Fig. 220.                                          Fig. 221. Den gula byggnaden markerar entrén till           Fig. 222. Småbåtshamn vid blivande centrum med  
Arkösund – en pärla vid kusten?     Badholmarna.                                                                    Arkö Livs i bakgrunden. 

 

       
Fig. 223. Puben och livsmedelsaffären avslutar      Fig. 224. Villa Kungsberget har fina arki-           Fig. 225. Hotellet är utbyggt i flera etapper och har  
raden av hus.                                                            tektoniska kvaliteter, men behöver  underhåll.    förlorat sin ursprungliga charm genom att utbyggnaderna 
                                                                                                                                                              mot vattnet saknar estetiska kvaliteter. 

 
 

        
Fig. 226. Hamnpiren förr, med småskjul och båtar.   Fig. 227, 228. Hamnmiljöns nuvarande gestaltning uttrycker ointresse för den yttre miljön. 

 
 

       
Fig. 229. Restaurangen på Kvarnberget som den såg ut    Fig. 230.Utsikt från sockeln från den nedbrunna    Fig. 231. Kvarnberget har en hel del fina  
innan den brann ner.                                                           restaurangen.                                                             gångstråk som är bevarandevärda. 

 
  

    
Fig. 232. Landsvägen mitt i Arkösund.                       Fig. 233. Utmed Arkösundsvägen löper öppna diken. 

 
64



                               
 

                                                                                                                                                                                   UTVECKLA ARKÖSUND! 
   - ett förslag till bebyggelse, planstruktur och utveckling av skärgårdssamhället Arkösund i Norrköpings kommun. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Examensarbete av Martin Larsheim, programmet för Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola. 

 

 

S K A P A  F Ö R U T S Ä T T N I N G A R  F Ö R  A K T I V I T E T E R ! 
 

       
Fig. 234, 235, 236, 237.  

 
Problembild 
Arkösund upplevs händelsefattigt. 
 
Förslag på åtgärder 
Vimlet som förebild. Myllrande stadsliv. Att det under perioder ska myllra av aktivitet och rörelse i 
Arkösund. Ett myller som idag saknas i området. För att skapa ett vimmel krävs att man kan bo och 
verka på en och samma plats, funktioner måste fungera och finnas inom rimligt avstånd, det måste finnas 
platser att sitta och ha trevligt på och så vidare. Kriterierna för att skapa aktivitet i ett samhälle kan te sig 
närmast obegränsade. Så även i Arkösund. Det är därför av stor vikt att vid en utveckling av Arkösund, 
såsom utgörande en plats för aktiviteter, utgå från dess specifika förutsättningar. 
Arkösund är inte ett samhälle man landväga passerar på väg till någon annan ort där det ligger med sitt 
ensliga läge på Vikbolandets yttersta spets. Man måste med andra ord ha ett syfte att besöka orten om 
man beger sig till Arkösund. Det är därför angeläget att samhället i sig själv kan uppbringa en sådan 
attraktivitet och funktions-/serviceutbud att människor väljer att besöka orten. Arkösund har, med 
utgångspunkt från det sjönära läget och den vackra omgivande skärgården, goda förutsättningar att skapa 
just aktiviteter och få till stånd en attraktivitet. 
 
Bilden av Arkösund i folks medvetande har, trots samhällets endast sekellånga historia, varit föremål för 
förändring. Vid sekelskiftet var Arkösund som samhälle starkt förknippat som utgörande ett sommarnöje 
för societeten; under mitten av 1900-talet var det istället den särskilt gynnsamma fiskerinäringen som 
bedrevs på orten som präglade den allmänna uppfattningen om området. Detta förhållande har genom 
årtiondenas gång förändrats; idag saknar Arkösund en identitet som motsvarar de nyss nämnda. Dagens 
samhälle är varken en sommarvistelseort för välsituerade medborgare, än mindre ett område beryktat för 
sin fiskeriverksamhet.  
 
En viktig del i arbetet att skapa ett samhälle som lockar människor till sig är därför att renodla en 
identitet. Människor strävar efter att associera en ort med något. En ort behöver en tydlig identitet för att 
människor ska kunna ta till sig de speciella egenskaper som utmärker en plats; de kännetecken som gör 
denna unik. Att samhället förknippas med någonting, vad det än må vara men med fördel bör detta 
någonting vara av en positiv karaktär, har stor betydelse för områdets framtida utveckling. Med 
anledning av detta bör en utveckling mot en tydligare identitet av Arkösund, i vilken man tar tillvara 
områdets alla goda egenskaper, ses som en viktig faktor i att attrahera människor till samhället.  
 
Anordnandet av årligen återkommande aktiviteter, utgående specifikt från området, ses som ett 
betydelsefullt medel för ett identitetsskapande av samhället. Arkösund med sitt vackra 

skärgårdslandskap och tydliga marina anknytning i form av fiskeri-, segel- och varvsverksamhet samt 
forna status som semesterort för Norrköpingsborna borde i betydligt högre utsträckning än vad som sker 
idag anordna publika evenemang i form av segelfestivaler, regattor, skärgårdsturer med guide, 
båtbyggartävlingar, marknadsdagar, konserter, utomhusföreställningar inom teater- och 
biografverksamheten etcetera. 
 
För att en aktivitet ska kunna uppnås i ett samhälle krävs även att det finns rum eller ytor där en sådan 
kan uppehålla sig. Typiska aktivitetsytor, traditionellt sett, utgör torgen, parkerna och de offentliga 
stråken. Dessa rum skapar goda förutsättningar för aktiviteter i sin egenskap att fungera som 
mötesplatser åt människor. Här uppstår planerade eller spontana möten på ett kravlöst vis utanför 
hemmet. Andra aktivitetsytor kan utgöras av badanläggningar, marknadsstråk i form av handelsbodar, 
utsiktsplatser, gång- och cykelstråk etcetera. Vid en utveckling av Arkösund är det därför viktigt att 
tillvarata befintliga aktivitetsytor samtidigt som nya skapas. Med bakgrund av att människor gärna söker 
sig till vattennära platser, bör aktivitetsytorna med fördel placeras i närheten till vatten. 
 
En viktig del i arbetet att skapa aktivitet är dessutom att utveckla Arkösunds rekreationsmöjligheter. 
Rekreationsmöjligheterna i området är i dagsläget begränsade och bör utökas. Stor efterfrågan finns på 
barn- och familjeaktiviteter, båt-, kanot- och cykeluthyrning, anläggande av tennis-, boulebana, fler 
fotbollsplaner samt gång- och cykelstråk. Även ökad tillgång på gäststugor och vandrarhem ses som 
eftersträvansvärt som i ett led att underlätta för besökare samt få till stånd en förhöjd turism och aktivitet. 
 

     
Fig. 238, 239, 240. En viktig del i att skapa aktivitet i ett samhälle är att skapa rum eller ytor där en sådan kan uppehålla sig, till exempel torgytor eller 
marknadsstråk. 

 
Även funktionsintegrering av affärs- och kontorsverksamheter kombinerat med boende betraktas som en 
viktig åtgärd i att få till stånd en aktivitet i Arkösund. Genom att kombinera olika funktioner med 
varandra åstadkoms en förlängd dygnsaktivitet. Aktiviteten i ett funktionsintegrerat bebyggelseområde 
upphör inte i samband med att affärerna och kontoren avslutar sin verksamhet på kvällen eller inför en 
ledighet, utan fortgår i varierad styrka tack vare boendeintegreringen under en betydligt längre del av 
dygnet än vad som annars vore fallet. När den kommersiella aktiviteten avslutats, tar de boende vid. De 
går promenader eller tar sig en joggingrunda, rastar sina husdjur, grillar på innergårdarna, samspråkar 
med sina grannar etcetera.  
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En annan viktig komponent som ofta är förbisedd, men likväl har stor betydelse för aktivitetsnivån är att 
trots att Arkösund ligger mitt i den Östgötska skärgården ter sig samhället för besökaren som tämligen 
isolerat från sin omgivning. Närliggande områden som Arkö, Hästö, Aspöja etcetera upplevs som mer 
fjärran än de i verkligheten är. Till denna upplevelse bidrar starkt att förbindelserna med dessa områden i 
dagsläget är tämligen begränsade. De boende i dessa områden tar sig oftast dit med egna båtar efter att 
de parkerat sina bilar på långtidsparkeringen i Arkösund. Tätare båtförbindelser med omgivande 
skärgård skulle därför medverka positivt till en aktivitetshöjning i samhället. Ren upplevelsemässigt 
skulle även känslan av Arkösund som en ”återvändszon”, eller som en sista utpost mot havet, delvis 
upphöra om samhället på detta vis ”närmade” sig sin omgivning.  
 

 
Fig. 241. Vid en utveckling av Arkösund är det viktigt att tillvarata befintliga aktivitetsytor samtidigt som nya skapas. 

 
 
Delområden: 
 
Centrumdelen ska utvecklas som aktivitetsplats genom: 
- kanalutbyggnad med hamnbassäng. 
- ny segel- och motorbåtshamn vid hamnbassäng. 
- nya torgytor anläggs; ett ”vattentorg” vid kanal och ett ”landtorg” utmed Arkösundsvägen. På 

torgytorna kan olika evenemang anordnas såsom festivaler, marknader, utomhusauktioner, konserter, 
skådespel, dans, utomhusbioföreställningar, ljusspel etcetera. 

- funktionsintegrerade byggnader utmed kanal; affärsverksamheter i entréplan, kontor och boende på 
övre våningar. 

- strandpromenad utmed kanal. 
- kanalbyggnad innehållande fiskrestaurang med rökeri samt utgörande festlokal. 
- kiosk vid hamnbassäng. 
- ökade rekreationsmöjligheter genom anläggande av sandstränder, tennisbanor, basket- och 

fotbollsplan, boulebana, cykeluthyrning, kanot- och vindsurfinguthyrning, dykning-, sportfiske- och 
skärgårdsguideturer samt bastustuga. 

- byggande av gäststugor i havsnära läge. 
- nytt hållplatsläge för tur- och taxibåtar. 
 
Hamnpiren och dess hamnmiljö ska utvecklas som aktivitetsplats genom: 
- marknadsbodar utmed Arkösundsvägen. 
- förbättrade uppehållsmöjligheter genom sittgrupper och sekundära sittmöjligheter. 
- gång- och cykelväg som leds fram till hamnpiren. 
- ökad fiskförsäljning med rökeri på hamnpir. 
- ökad hamns- och varvsverksamhet. 
- ökad tur- och taxibåtsverksamhet till angränsande öar. 
 
Kvarnberget ska utvecklas som aktivitetsplats genom: 
- uppförandet av bostäder samt andelslägenheter/kontorshotell. 
- att den befintliga husgrunden på bergets västersluttning utgör utomhusscen som arena för dans, 

skådespel, konserter, ståuppkomik, bioföreställningar, ljusspel, midsommarfirande etcetera. 
- att fungera som Arkösunds ”stadspark” genom anläggande av gångstråk på och runt berget utmed 

vattnet. Utmed gångstråken kommer uppehållsmöjligheter genom bänkar, sittgrupper etcetera att 
anordnas.  

- anläggande av sandstränder och badpaviljong. 
 
Badholmarna ska utvecklas som aktivitetsplats genom: 
- träbroar som förbinder öarna med varandra i kombination med strandpromenad. 
- att befintlig husgrund får utgöra utomhusscen som ett vattennära komplement till Kvarnbergets scen. 

Delar av midsommarfirandet kan äga rum på Badholmarnas utomhusscen liksom dans, skådespel, 
konserter etcetera. 

- anläggande av samlingslokal. 
- anläggande av sandstränder med dusch, bastu, toalett och omklädning. 
 
Nordanskog ska utvecklas som aktivitetsplats genom: 
- anläggande av ett vattentorg med café, servering och gemensamhetslokaler, bastu, hållplatsläge för 

båttaxi, bryggplatser för segel- och motorbåtar etcetera. 
- uppförandet av bostäder. 
- etablerandet av ett nytt offentligt stråk utmed Nordanskogvägen genom uppförandet av 

marknadsbodar, kiosk och turistinformation. 
- ökade rekreationsmöjligheter genom anläggande av strandpromenad/gång- och cykelstråk, 

gångstigar, sandstränder med badbrygga, minigolf- och boulebana samt båtuthyrning. 
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