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Förändringsförslag

Inledning

Då Kvarnholmen och delar av Malmfjärden är ett riksintresse för 
kulturmiljövård finns det inte utrymme för speciellt stora förändringar 
av bebyggelsestrukturen. Däremot finns det möjligheter att utveckla 
de stråk och platser som finns idag liksom att skapa nya. Framförallt 
finns möjligheter att förändra stråkens och platsernas användning. 

Utifrån analysen föreslår jag ett antal förändringar som ska förbättra 
möjligheterna till att bättre utnyttja centrum genom de stråk som 
jag identifierat. Målet med detta är att skapa förutsättningar till 
ny centrumbebyggelse utanför Kvarnholmen. Jag vill även göra de 
centrala områdena mer tillgängliga för gång- och cykeltrafikanter. 

Nedan följer en enklare strukturkarta där jag visar de förändringar på 
Kalmars stadsstruktur som jag föreslår. Efter det följer förslag med mer 
detaljerade förändringar i de områden och stråk i omvandlingsområdet 
där jag tidigare identifierade styrkor och svagheter. Efter det kommer  
en analys av de effekter som dessa förslag skulle ha på integrationen. 
Sist kommer ett förslag på fördjupning av ett av områdena.
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Stråk

Huvudidén med de strukturella förändringarna är att förstärka befintliga 
stråk men även att skapa nya stråk. De tre öst-västliga stråken som 
jag ser som viktiga är exempel på detta. Genom att låta Esplanaden, 
ett befintligt stråk, fortsätta via Norra Kanalgatan når den till slut hela 
vägen till Malmfjärden. Det andra öst-västliga stråket skapas genom att 
Unionsgatan får fortsätta västerut genom Rostadsparken och österut 
över Systraströmmen och kopplas till Södra Kanalgatan och slutligen 
till Ängöleden. Båda dessa stråk sträcker sig från Lorensbergsleden 
i väster till de båda sidorna om Fredriksskanskanalen, vilket skapar 
möjlighet för flöden in till centrum. Det tredje öst-västliga stråket som 
jag vill förstärka är Erik Dahlbergs väg. I det fallet är det dock stråkets 
storskaliga karaktär jag vill förändra, inte dess längd. 

Genom att förlänga Östra Sjögatan till Fredriksskans på andra sidan 
Fredriksskanskanalen skapas ett nytt nord-sydligt stråk. Av de befintliga 
stråken nord-sydliga stråken vill jag öka utnyttjandet av den rumsliga 
potential som finns både längs med Norra vägen, Fredriksskansgatan 
och Västra Sjögatan.

För att vattenytorna i centrala Kalmar ska bli mer tillgängliga vill 
jag öppna upp Fredriksskansområdet som idag är slutet. Förslaget 
innebär att det finns möjlighet för gång- och cykeltrafikanter att 
uppleva naturen kring hela Malmfjärden, vid Lindöfjärden och vid 
Ängöfjärden. Dessa områden kan också vara intressanta för fortsatt 
bostadsbebyggelse. Om så är fallet så är det viktigt att ta till vara de 
naturvärden som finns och att inte bygga bort möjligheten att ta del 
av fjärdarna.

Principkarta över utvecklade befintliga och nya stråk.



50 51

Bebyggelse

För att centrumhandeln ska kunna utvidgas till Malmen måste den i 
första läget få växa inom Kvarnholmen för att på så vis skapa tydliga 
handelsstråk. Den naturliga riktningen på en ökad handelsetablering 
på Kvarnholmen blir då åt nordväst, mot Malmen. Detta innebär att 
ökade möjligheter för handel bör ges på gator som Västra Sjögatan, 
Strömgatan, Fiskaregatan och norra delen av Larmgatan. Ett bra läge 
för en galleria är den nuvarande brandstationen. De östra delarna av 
Kvarnholmen med sin äldre och småskaliga bebyggelse bör fortsätta 
användas som idag. 

För att skapa en tydligare kontakt mellan Kvarnholmen och Malmen 
har jag försökt skapa en fortsättande struktur på båda sidor. Viktigast 
här blir de eventuella nya byggnader precis norr om Malmbron då de 
direkt antyder att det finns en fortsättning på stråken. Den största 
delen av handeln utanför Kvarnholmen bör också ligga på detta 
område, det vill säga kvarteren mellan Trädgårdsgatan, Norra vägen 
och Esplanaden. 

Viss utökad handel bör även ske på de västra delarna av Esplanaden 
och på fortsättningen av Norra vägen. Handel bör också tillåtas på 
Fredriksskansgatan, något som fortsätter centrum även norrut och 
som även kan skapa en bredare användning av Stagneliusskolas gård 
och norra Kanalgatan som passager. I övrigt är Fredriksskansområdet 
mer aktuellt för bostäder.

Förslag på platser för ny bebyggelse.

Förslag på platser för nya målpunkter
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Delområden

Fredriksskans 

För att ta vara på den potential som finns i Fredriksskansområdet 
så kommer träningsplanerna att behöva omlokaliseras. Detta 
blir egentligen inte något problem då dessa följer med när 
fotbollsverksamheten flyttar till området väster om E22. Kommunen 
har även beslutat att även i fortsättningen använda idrottsplatsen, 
något som jag i mitt förslag tagit hänsyn till. Detta innebär ändå att 
det finns stora centrala vattennära markytor vilka det finns möjlighet 
att utveckla.  

Mitt förslag blir att bebygga området och att försöka ta tillvara på 
dess vattennära egenskaper. Jag föreslår en ny gång- och cykelbro 
över Fredriksskanskanalen. Denna placeras då så att den blir en 
blir en förlängning av Östra Sjögatan och som då fortsätter på 
Fredriksskanssidan på udden längst ut, Kärringalåret. Gång- och 
cykelvägen fortsätter sedan norrut på Fredriksskansområdet, förbi 
idrottsplatsen för att sedan följa vattnet västerut och anslutas till 
Jutegatan. Detta stämmer också överens med Kalmar kommuns strävan 
om att göra staden mer tillgänglig för gång- och cykeltrafikanter. 

För att ta tillvara den rumsliga potential som finns i området föreslår jag, 
utöver gång- och cykelnätet, bostadsbebyggelse. Verksamheter skulle 
med fördel kunna finnas i bebyggelsens bottenvåning, främst längs 
med Fredriksskansgatan. Någon form av mindre bebyggelse skulle 
även kunna ske på Kärringalåret. Denna byggnad skulle då behöva ha 
mycket hög arkitektonisk kvalitet då får en så central plats i centrala 
Kalmar, något som skulle göra platsen intressant för en målpunkt. 
Användningsområde för denna skulle kunna vara restaurang, museum 
eller någon form av utställningsverksamhet, om det finns vilja att 
förlänga kulturstråket. Parkområdet Rävspelet bör dock behållas. För att 
området inte ska kännas storskaligt så föreslår jag ett flertal kopplingar 
till Fredriksskansgatan, liksom till Norra Kanalgatan. Någon av de nya 
gatorna i området skulle med fördel kunna anslutas till Strandgatan. 

Principskiss över Fredriksskansområdet med föreslagna stråk. Gult motsvarar ny 
bebyggelse.
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Fredriksskansområdet sett från Ängöbron Lokaliseringen för den nya bron sett från Södra Kanalgatan

Fredriksskansgatan sett från norr Fredriksskans sett från Västra Sjögatan
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Södra Kanalgatan

Södra Kanalgatan är även den en gata vars rumsliga potential inte 
utnyttjas i dagsläget. Exempelvis finns idag inga entréer alls vända 
mot gaturummet. Av Kvarnholmens sex infarter så går tre till Södra 
Kanalgatan. Vid två av dessa tre möts man av parkeringsplatser. Dessa 
områden med parkeringsplatser är väldigt intressanta då de omsluts 
av stråk med hög övergripande integration. 

Mitt förslag är att tillföra bebyggelse till delar av parkeringsområdena. 
Ytorna mellan Fredriksskansbron och den föreslagna bron vid Östra 
Sjögatan är väldigt intressanta då detta är stråk med väldigt hög 
rumslig integration och likaså entréer till centrum. Ytan mellan Västra 
och Östra Sjögatan är ett bra läge handel och kontorsverksamheter. 
I de nya kvarteren österut kan även bostäder tillåtas. Längst bort 
mot Ängöleden bör någon mindre bullerkänslig verksamhet finnas, 
förslagsvis kontorsverksamhet. Ett stråk in från Fredriksskans in via 
Östra Sjögatan skulle även leda direkt in mot Stortorget och ge större 
förutsättningar för rörelse där, något som i sin tur ger förutsättningar 
för att centrum kan vidgas österut.

Ett annat intressant entréläge är det vid Ängöbron. Södra Kanalgatans 
koppling till Malmbron tas upp på nästa punkt. För att stärka det nya 
områdets integration i närområdet är det också viktigt att det har 
kopplingar till närliggande stråk. En lösning på det är exempelvis att 
låta Strömgatan fortsätta genom området och få ytterligare kopplingar 
till Södra Kanalgatan och Fiskaregatan. 

Då området idag är parkeringsplatser så måste de uteblivna platserna 
ersättas, exempelvis med ett parkeringshus. Likaså är det viktigt att 
tänka på bebyggelsens höjd då bebyggelsen längs med Fiskaregatan 
är förhållandevis låg. Det är även viktigt att ta hänsyn till siktlinjerna till 
Domkyrkan från Malmen och Ängöleden. Ytan mellan Södra Kanalgatan 
och Fredriksskanskanalen består mestadels av en sluttande gräsyta. 
Denna sträcka skulle kunna tas tillvara bättre, förslagsvis med någon 
typ av trädäck.

Principskiss över området vid Södra Kanalgatan med föreslagna stråk. Gult 
motsvarar ny bebyggelse.
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Lokaliseringen för den nya bron sett från Rävspelet

Parkeringsområdet sett från Fiskaregatan

Södra Kanalgatan sett från Ängöbron

Södra Kanalgatan sett från korsningen Fredriksskansgatan / Södra Kanalgatan
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Malmbron

Malmbron är en av Kalmars viktigaste vägar in till centrum. I dagsläget 
är trafiksituationen där lite komplicerad då det norr om bron finns en 
cirkulationsplats till vilken Esplanaden och Trädgårdsgatan ansluter. 
Förutom dessa nås cirkulationsplatsen även av Norra Kanalgatan 
och av Malmbrogatan, men båda dessa trafikeras endast av 
fotgängare. Däremot så sker viss biltrafik till och från kvarteret med 
gymnasieskolan norr om Norra Kanalgatan. Söder om Malmbron delas 
vägen och fortsätter i Södra Kanalgatan och i Larmgatan. Larmgatans 
norra delar är förhållandevis dåligt utnyttjade för att vara så centrala. 
Idag är där en ganska dåligt outnyttjad park och en parkering, platser 
som inte alls tar vara på den rumsliga potential som finns. Med tanke 
på att den delen av Larmgatan är en av de viktigaste entréerna till 
Kvarnholmen så är det anmärkningsvärt att bebyggelsen är så pass 
sluten som den är.

En lösning på detta skulle kunna vara att utöka broområdet och 
flytta cirkulationsplatsen längre söderut. I så fall skulle även en 
koppling mellan Södra Kanalgatan och Unionsgatan kunna etableras. 
Likaså skulle kopplingen mellan Larmgatan och Trädgårdsgatan 
bli tydligare. Även fortsättningen av Esplanaden skulle kopplas till 
cirkulationsplatsen. Utformningen av en sådan yta skulle i så fall bli 
väldigt viktigt, liksom användningen av ytorna runt omkring. 

Genom att förlänga Larmgatan så att den knyts till Trädgårdsgatan 
vid den nya cirkulationsplatsen kommer Larmgatan än tydligare bli 
en entré till Kvarnholmen. Detta kommer också att skapa ett väldigt 
intressant läge på Larmgatans nordvästra del där parkeringsplatserna 
och den mindre parken finns. Här föreslår jag någon typ av bebyggelse 
med möjlighet för handel i bottenplan. Det är dock viktigt att det 
lämnas ett parkområde längs med Systraströmmen. Detta är också 
ett område med eftermiddags- och kvällssol, något som kan göra det 
intressant för exempelvis restauranger.

Förslaget innebär också ett annat användande för parken utanför 
stadsbiblioteket. Här skulle kunna ges möjlighet för att etablera 
caféer eller liknande. En yta där någon typ av bebyggelse skulle kunna 
tillåtas är även lucktomten mellan Esplanaden och Strandgatan, 
förslagsvis för kontor eller bostäder med möjlighet för verksamheter i 
bottenvåningen. Om kårhusverksamheten lämnar före detta posthuset 
skulle även denna byggnad kunna ges möjlighet att innehålla handel 
eller service. 

Principskiss över Malmbron med föreslagna stråk och cirkulationsplats. Gult 
motsvarar ny bebyggelse och rött lokaliseringen av cirkulationsplatsen. 
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För att detta ska bli genomförbart så behöver eventuellt ytorna utanför 
brandstationen tas i anspråk, något som troligtvis skulle innebära att 
det inte går att fortsätta bedriva sådan verksamhet där. Det är heller 
inte i mitt tycke en idealisk placering av en brandstation, framförallt 
inte då det finns planer på att minska skalan på de större infarterna 
i Kalmar samt utöka bebyggelsen kraftigt i stadens norra delar. Det 
är även helt andra stadsförutsättningar nu än när brandstationen 
byggdes 1906. I dessa lokaler skulle någon form av service eller 
handel, exempelvis en galleria om det är aktuellt med fler. Det är 
dock viktigt att byggnadens karaktär inte förändras för mycket. 
Detta gäller då främst byggnadens östra delar. Skulle ytorna utanför 
brandstationen försvinna så skulle även Södra Kanalgatan kunna rätas 
ut. En lämplig placering för en ny brandstation skulle kunna vara i de 
västra delarna av Erik Dahlbergs väg.

Malmbron sett från Trädgårdsgatan. Brandstationen till vänster.

Malmbron sett från Esplanaden. Vy från Unionsgatan. Brandstationen rakt fram. 



58 59

Östra Malmen

Trädfårdsgatan, Malmbrogatan och Södra Malmgatan har i dagsläget 
hög rumslig potential. De är även lokaliserade i ett mycket intressant 
område då de är en länk mellan Norra vägen och området kring 
Malmbron. Det är även intressant då det är en av de platser 
utanför Kvarnholmen där det finns handel, men som samtidigt har 
förhållandevis få fasader. Främst är det polishuset som har slutna 
fasader, en byggnad vars verksamhet ska flytta. Trädgårdsgatan är 
även ett av de stråk som uppfattas som otrygga nattetid. 

Mitt förslag för att ta tillvara på den rumsliga potential som finns är 
att öppna fasaderna på polisbyggnaden för att skapa möjlighet att 
ha affärsverksamheter i bottenplanet. Möjlighet skulle även finnas 
att skapa en ny galleria i det huset om det skulle finnas intresse från 
kommunens sida att ha en sådan utanför Kvarnholmen. Denna skulle i 
så fall kunna nås även från Malmbrogatan. I polishusets källplan finns 
i dagsläget redan parkeringshus vilket skulle underlätta en sådan idé. 
Eventuellt skulle även någon form av handel kunna etableras längs 
med Malmbrogatan och Södra Malmgatan, främst i så fall mot Norra 
vägen. I övrigt består området idag av kommunal service, något som 
bör fortsätta.

Några stora förändringar i bebyggelsestrukturen är däremot svårt att 
göra då detta är några av Kalmars äldsta delar, även om det är ytterst 
lite av den bebyggelsen kvar. Gångpassagerna mellan Södra Malmgatan 
och Trädgårdsgatan via Malmbrogatan skulle kunna förtydligas. En 
yta som skulle utnyttjas bättre är även platsen för Stagneliusskolans 
matsal bredvid Trädgårdsgatan. Här skulle förslagsvis någon typ av 
bebyggelse kunna uppföras, förslagsvis bostäder eller handel. 

Principskiss över föreslagna förändringar på Östra Malmen. Gult motsvarar ny 
bebyggelse.
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Trädgårdsgatan sett från sydöst Trädgårdsgatan sett från nordväst. Polishusets slutna fasader till höger

Malmbrogatan Södra Malmgatan
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Korsningen Norra vägen/Erik Dahlbergs väg

Korsningen Norra vägen/Erik Dahlbergs väg är en av de viktigaste 
korsningarna i Kalmar, vilket även analysen visade. Kommunen har 
en plan på att göra om båda vägarna till mer av stadsgator och att 
göra om korsningen till en cirkulationsplats. Bebyggelsen i området är 
förhållandevis storskalig. På Norra vägens södra delar finns ett antal 
butiker, medan de norra delarna delvis består av slutna fasader. På 
Erik Dahlbergs vägs västra sida är bebyggelsen stundtals lokaliserad 
en bit ifrån vägen. 

Jag har till stor del valt att använda mig av kommunens idéer gällande 
korsningen. Genom att anlägga en cirkulationsplats och genom att 
gångtrafikprioritera korsningarna borde flödena kunna tas tillvara 
bättre. När Norra vägen nu tydliggörs som ett än viktigare stråk så 
finns möjligheterna att även här etablera kommunal och kommersiell 
service. Högskolan skulle också kunna fortsätta att etablera sig där 
om intresse skulle finnas. Någon typ av bebyggelse skulle eventuellt 
också kunna etableras i närheten av cirkulationsplatsen. Likaså borde 
det finnas möjligheter att bygga närmare Erik Dahlbergs väg, främst 
i de västra delarna. Erik Dahlbergs vägs esplanadkaraktär skulle även 
den kunna få fortsätta västerut.

Principskiss över korsningen Norra vägen/Erik Dahlbergs väg. Cirkulationsplatsen 
markerad i rött och ny bebyggelse i gult.
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Parkeringsområdet norr om Jenny NyströmskolanKorsningen Norra vägen / Erik Dahlbergs väg

Norra vägen sett från söder Erik Dahlbergs väg sett från väster
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Järnvägsområdet

För att kommunens tankar på ett kulturstråk mellan slottet och 
stadsbiblioteket ska bli möjliga så bör det finnas någon koppling mellan 
områdena, alltså förbi järnvägen. Då en bro inte är särskilt utförbar på 
grund av den höjd den i så fall måste ha och då en väg under broarna 
troligtvis skulle kräva för stora nivåförändringar så är mitt förslag att 
istället tydliggöra kopplingarna mellan Stadsparken, Dryaden och 
Västerportsbron. Detta kan göras genom att utveckla Dryadenområdet 
och stråket igenom det samt att tillföra någon form av målpunkt. 
Detta skulle också öppna för ett bättre utnyttjande av det mindre 
vattenområde som finns där, vilket är en landskapsarkitektoniskt 
intressant plats.  

Då delar av bangårdsområdet eventuellt ska tas bort så har jag valt 
att anlägga en gång- och cykelväg hela vägen till Ölandskajen. På så 
vis skapas ett nytt stråk in till de södra delarna av Kvarnholmen och 
vidare till centrum, ett stråk som innebär att man inte behöver korsa 
järnvägen om man kommer från de södra delarna av Kalmar. Detta 
skulle ge bättre förutsättningar för bebyggelse i detta område, även 
om jag även föreslår någon form av målpunkt i området för att ta till 
vara platsen ytterligare. Förslagsvis så skulle den kunna vara vid det 
intressanta läget mitt emot gästhamnen. Eventuellt skulle också någon 
form av högskoleverksamhet kunna förläggas i området då där redan 
finns två sådana i närheten. Då parkeringsytor försvinner på flera 
andra ställen på Kvarnholmen så föreslår jag även ett parkeringshus 
någonstans i området. Då det finns en viktig visuell kontakt mellan 
Kvarnholmen och Kalmar slott så får inte de viktigaste siktlinjerna 
brytas. Likaså bör bebyggelsen inte vara alltför hög. 

Principskiss över Järnvägsområdet med föreslagna stråk. Ny bebyggelse markeras 
i gult.
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Järnvägsgatan sett från väster Järnvägsgatan sett från öster

Ölandskajen sett från Järnvägsgatan Platsen mitt emot gästhamnen
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Högskoleområdet

Då högskolan har intresse av att utveckla sina lokaler vid Rostad, 
bland annat med en idrottshall och ett nytt kårhus, så har jag 
försökt att utveckla de stråk som finns i närheten. Genom att koppla 
Lorensbergsleden med en gång- och cykelväg till Södra vägen genom 
Rostadsområdet så skapas ett stråk som i förlängningen går från 
affärsområdet Giraffen vid Erik Dahlbergs väg, förbi högskolan och in 
till centrum. Likaså går att ansluta Unionsgatan till detta stråk för att 
på så vis koppla det till centrum även där, en väg som både är kortare 
och som passerar stadsbiblioteket. 

I den västra delen av Malmen, Carlsbergsområdet, är det svårare att 
göra förändringar. I området finns flera bevarandevärda byggnader, 
exempelvis Villa Carlsberg. Det finns dock möjlighet att göra vissa 
förändringar i Carlsbergsområdet då det finns planer på att riva den 
befintliga ishallen och ersätta den med två nya. Likaså borde det gå 
att utveckla både de öst-västliga och nord-sydliga stråk som redan 
finns. 

Mitt förslag blir att skapa ett stråk som sträcker sig från Norra vägen, 
förbi Smålandsgatan och vidare till Simhallen och Sporthallen. Mellan 
dessa finns idag en passage som tar slut vid Ishallen. Jag föreslår 
att den nya ishallen flyttas en bit och att ett torg skapas mellan 
ishallen, sporthallen och simhallen, eventuellt i kombination med 
Carlsbergsparken. Till detta torg vill jag även skapa ett nytt stråk 
som startar vid Esplanaden och som passerar högskolebiblioteket, 
Malmtorget och Carlsbergsparken och som efter det nya torget 
fortsätter norrut förbi gymnasieskolorna för att avslutas vid Erik 
Dahlbergs väg. Förutom att skapa en knutpunkt vid torget så skapar 
den även en möjligt högskolestråk från Norrgård och Teknikum, förbi 
högskolebiblioteket för att avslutas i Rostad. Beslutar kommunen sig 
för att ishallen istället ska lokaliseras någon annanstans så finns här 
istället möjligheter till att skapa annan form av bebyggelse, exempelvis 
studentbostäder.

Principskiss över högskoleområdet med föreslagna. Ny bebyggelse markeras i gult.
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Carlsbergsparken med simhallen rakt fram och ishallen till vänster. Högskolebiblioteket.

Rostadsparken med Rostad i bakgrunden Unionsgatan sett från väster
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Tullbroområdet

De flesta av de områdena som identifierats som otrygga har redan 
nämnts i ovanstående punkter. Tullbroområdet har dock inte tagits 
upp. De otrygga områdena vid Tullbroområdet är svåra att lösa då 
där finns kulturhistoriskt intressanta delar. Ravelinen Prins Carl, där 
fängelset numera finns, är en del av stadsplanen från 1651 och bör 
således bevaras liksom cellgraven som tillhör. Eftersom fängelset 
troligtvis ska läggas ner så gör detta platsen intressant för en ny 
målpunkt, exempelvis något som passar in i det tänka kulturstråket. 
En bättre koppling mellan gångvägen längs med Systraströmmen och 
Tullslätten skulle dock underlätta områdets tillgänglighet istället för 
den väg som nu finns bakom stadsbiblioteket och parkeringen. Genom 
att Unionsgatan kopplas till den nya cirkulationsplatsen vid Malmbron 
så skapas en kortare och tydligare väg in till centrum, något som 
borde öka tillgängligheten i området ökar.

Principskiss över föreslagna stråk vid Tullbroområdet. Ny cirkulationsplats 
markerad i rött. 
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Vy från Västerportsbron. Till vänster fängelset och rakt fram kårhuset. Parkeringen mellan stadsbiblioteket och fängelset.

Västerportsbron sedd från Tullbron. Till vänster fängelset. Passagen mellan stadsbiblioteket och parkeringen.
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Övriga förändringar

Jag har valt att realisera de idéer som kommunen länge haft gällande 
en bro till Laboratorieholmen. Den blir då en fortsättning av Storgatan 
och passerar förbi Kattrumpan, väster om badbryggan. Det är inte 
någon ny företeelse då där funnits en bro till det varv som fanns 
på Laboratorieholmen på 1600-talet men som sedan flyttades till 
Karlskrona. Även senare har det varit möjlighet att ta sig dit den 
vägen, senast 2001 fanns där en flytbrygga som gjorde det möjligt 
att ta sig till holmen. En bro till Laboratorieholmen innebär att det blir 
möjligt att ta sig runt hela Ängöfjärden, något som är i enhetlighet 
med tankarna om det vattennära Kalmar. Detta skulle även bidra till 
att skapa ytterligare ett centrumnära rekreationsområde, förslagsvis 
med en badplats. 

För att ytterligare återknyta till det vattennära Kalmar så har jag valt 
att anlägga en fortsättning på den gång- och cykelväg som följer 
Ängöleden norrut. Den nya biten gång- och cykelväg anläggs mellan 
Lindö och norra delen av Lindöfjärden, något som innebär att det då 
finns gång- och cykelväg längs med vattnet väster om Ängöleden hela 
vägen från centrum till Brofästet och Gröndal. Likaså innebär det att 
det finns möjlighet att följa vattnet hela vägen runt Lindöfjärden, ett 
område med goda rekreationsvärden. 

Föreslagna förändringar på Laboratorieholmen Föreslagna förändringar vid Lindö och Kullö 
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