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Medlemsdialog 2.  

Datum 15/4 2019 

 

Grupp1:  
Mix av båda förslagen.  

 
 

• Ha kvar servicebyggnaden separat  

• Utomhusduschar 

• Större och fler omklädningsrum, tillträde från utsidan i stället för gå igenom lokalen. 

• Bygga trädäck/terrass/stora trappor, gärna med nivåskillnader för att möjliggöra lä 

• Gärna ett antal träspång gångar ner till vattnet för att fördela trafiken och belasta 

sanddynorna mindre. Även träspång till lekplatsen. 

• Scenen vid vägen riktat mot havet, för att utnyttja sanddynornas naturliga 

höjdskillnader för att se bättre 

• Liten skatepool i ena kanten för att undvika att folk skater på hela området. 

• Försöka att göra föreningens lokal mysig och attrahera tex att folk jobbar. Skapa 

förutsättningar för att ungdomar kan studera/läsa evt 
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Grupp2 
Utgår från förslag ”vågorna” 

 
 

• Riggyta ner mot havet och angränsning till parkering för att slippa passera surftorget 

• Förslag att ha scenen (musik/yoga) nere mot havet 

• Skatepool i ena kanten och inte bänkar/möbler på hela ytan. 

• Sätta upp en surfsimulator som kitebom eller vindsurfrigg utomhus, uppvärmning och 

träning 

• Servicehus som är skilt från hela lokalen 

• Att föreningen bygger en återvinningsstation där man kan lägga saker/plast som man 

hittat 

• Framkantens föreningslokal, fler och större förråd. Finns behov av mer förråd och det 

ger även en intäkt till föreningen. Skapar förutsättningar för att folk inte tar ner bilen 

  



 3 

Grupp3 

Utgår från förslag ”vågorna” 

 
 

• Största förändringen att flytta hela serviceutrymmet/spol- och ryggyta till parkeringen. 

Det vill säga att det blir mellan huset och parkeringen. På så sätt bjuder man in folk 

som kommer från centrum. 

• Lägga till en riggyta, konstgräs 

• Ser gärna att det finns möjlighet för uppvärmning/rehab snarare än parkour/banor/ 

förutbestämda aktiviteter 

• Bastu ej badtunna 

• Större förvaring 

• Viktigt att tänka på vindskydd vid eventuella hängytor utomhus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Grupp4 
Utgår från förslag ”vågorna”. 

 
 

• Byta plats på riggyta och nuvarande placering av surftorg. Så att 

surftorget/aktivitetsytan hamnar mer i naturlig angränsning till framtida lekplatsen. 

Bra med rokad för servicebyggnad och ha aktivitetsytan mot den kommande 

lekplatsen. 

• Större och fler omklädningsrum 

• Större förråd och mindre verkstad 

• Bastu och värmestuga för att inbjuda till året runt aktivitet/surf 

• Fler utomhusduschar och mer utspritt runt området och parkeringen 

• Maximera antal P-platser, hellre små än stora 

• Stor och användarvänlig takterass, ska kunna stå i lä och se på surf 
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Grupp5 
Utgår från förslag ”vågorna” 

 
 

• Förnuftigt att flytta om på servicehus/torg 

• Stor bastu med havsutsikt på terrassen  

• Stora och fler omklädningsrum lättillgängliga efter surf från havet sett, tillgängliga 

utifrån för att slippa sanda ner i lokaler. Utomhusduschar för att spola av sig 

själv/utrustning. Groventré. 

• Större förråd och att ha ingång från båda sidor av huset. 

• Cafédelen – att ha den så man kunde hyra ut den utan att det hamnar i konflikt med 

surfhuset. Egentligen ingen aktör utan mer värmestuga men möjlighet att hyra ut 

under högsommaren. För intäkter.  

• Fler anlagda vägar/spänger från huset/parkeringen ner till stranden för att inte belasta 

sanddynorna  

• Utomhusduschar även nere vid stranden och inte bara uppe vid servicehuset (mer likt 

falkenberg). Uppskattat även av badgäster 

• Slå ihop brädförrådet och återbruket, flexiblare lösning 

• Jobba med lä utrymme utomhus, plank/nersänkningar. Hur blir det att öppna dörrar 

mot väst när det blåser – Ska man tänka vindskydd. 

• Enklare, avgränsade skatemöjligheter så det inte blir skate över hela ytan. 
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Samlat för alla grupper. 
• Alla grupper har utgått från planlösning ”vågor”, men designinspirerat från 

”framkanten” som upplevs mer tidlöst. 

• Det gäller att få till en planlösning som fungerar i första hand. 

• Takterrassen anses viktig, att göra den lätt tillgänglig och skyddad (jägarskärm) så 

man kan titta ut över viken i lä. 

• Badtunna är inte så praktisk utan istället få till en bastu. 

• Mjukare former på utomhusyta istället för kantigt, ska smälta in i området 

• Ingen stor restaurang, snarare café/enklare kök, helt utan aktör eller möjligen aktör 

under högsommaren.  

• Ställplatser för foodtrucks/food-court som kan hyras ut av föreningen 

• Skapa lä på hängytor/utomhusmiljö. Jobba med nivåskillnader 

• Verkstad är inte så högt prioriterat. Blir mer enklare skruvande och inte att plasta 

brädor. En fråga om ventilation och risk för allergiker mht epoxy mm.  

 

 

 

 

 

 


