Området ”Spiken” – Framtida vision?
Bakgrund
•
•
•
•
•
•
•

Centralt och strategiskt läge
Nära ”folklivet” i hamnen och färjekön
Utsikt över hamninloppet
Morgonsol och potential till kvällssol
Naturlig förlängning av det fina promenadstråket
Historiskt område med lådfabriken i centrum samt Ladan
Existerande sjöbodsägare

Framtida inriktning

Område tillgängligt och attraktivt för alla (dvs ej privat)
Stärka Knippla och hamnens attraktionskraft
Främja kultur och evenemang året om.
Historien skall vara en levande del av området
Skapa nya intäkter för Knippla hamn och i förlängningen andra verksamheter (Butik, KIK,
Serveringar/restauranger)
• Erbjuda bättre anläggning för konferensgäster.
• Skapa ett nytillskott till hamnen och vara en naturlig mötesplats för alla Knipplebor
•
•
•
•
•

Området ”Spiken” – Framtida vision?

Idéskiss över områdets karaktär
En privat del av området för sjöbodar till de som
förlorade sina i branden.
Övriga ytor tillgängliga för alla
Torget erbjuder en mer skyddad mötesplats
Byggnad för service på området
Ett utedäck erbjuder möjlighet att njuta av väder
och musikevenemang på scenen.
Möjlighet att komma in i området från flera håll
och sedan promenera runt området längs med
vattnet

Området ”Spiken” – Framtida vision?
Sjöbodslänga
En länga med 6 sjöbodar. Utgång mot torget med
dörr även mot vägen i Norr.
Brygganläggning
Uteservering för restaurangverksamheten. Scen för mindre
musikarrangemang i södra delen. Sittytor för besökande och
åskådare i gradänger. Området kan även stängas av för betalande
arrangemang. Promenadytor runt området.
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Klubbhus

Tilläggning för båt med sidan till runt bryggan. Bäst lämpat
för dagsplatser pga inbäring från hamninloppet.
Möjlig vision – gemensamt ”Klubbhus”?
Ide’ om ett gemensamt ”Klubbhus” med verksamheter.
Ett utkast är permanent del som serveringsverksamhet,
en mittendel som är lokal men under högsommar del av
serveringen, en del med Hembygdsgårdens historia och
permanent utställning. Övervåningen kan inrymma
kontorsplatser för arbete på distans tänkt såväl för Knipplebor
som båtgäster som kan förlänga säsongen. Under icke-säsong kan
byggnaden nyttjas för lokalhyra, konferenser och lokala
föreningar.

Scen

Området ”Spiken” – Brygganläggning

Området ”Spiken” – Sjöbodslängan
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