
Köpmanholmen om 10 år – hur ser din dröm ut?
(Sammanställning av svar från möte med fika 18 juli 2021)

Attityder

- Rejäl genomgång med kommunen om ett smidigare arbetssätt
- ”Utbildning” av Holmenboende att vara medhjälpliga
- Samarbete mellan företag och boende, ta hand om varandra

Arbetstillfällen

- Långsiktiga arbetstillfällen, äldreboende t.ex. 

Boende

     - Ökat bostadsbyggande, nya områden
     - Fler lägenhetshus
     -  Trygghetsboende
      - Äldreboende 

Kommunikationer (vägar, trafik, buss)

- Gång- och cykelbana Bjästa-Köpmanholmen

F.d. industriområdets användning

-  Miljövänlig verksamhet, ingen kemisk industri
    -  Ingen hamnverksamhet, däremot småbåtshamn
    -  Småföretagarhotell
    -  Rivning av återstående byggnader, sanering hela området, ny 
       detaljplan, se möjligheter till bostads- och eller utveckling av  
        området för allmänheten

- Snyggt och uppstädat



Service- och kulturutbud

- Livskraftigt samhälle med fungerande service
- Kiosk
- Bensinmack
- En mera aktiv livsmedelsbutik
- Ett fik som är öppet året runt
- Restaurang som kan utvecklas
- Bilpool
- Simhall, varmbassäng
- Mötesrum i Brukskyrkan
- Elcyklar för alla
- Stor lekpark med bänkar

Bevarande

- Natur som blomstrar och bevaras, världsarvet!
- Bevarad bruksbebyggelse (Bruksvägen)

Besöksnäring och turism

-   ”Köpmanholmen i Nätradalen – ett kultur- och naturmecka i   
      Höga Kusten”
-   Turistinformation
-   Övernattning (hotell + ta hand om vandrarna)
-   Café och kultur som växer & utvecklas
-   Camping vid småbåtshamn, Åfjärden eller Havsbadet
-   Linbana mellan camping och Prästberget
-   Uppställningsplatser för husbilar med el, även vintertid
-   Vandringsled runt Åfjärden (som ”Hälsans stig” runt    
     Höglandssjön)
-    Ett ”dragplåster” på orten som t.ex. Bodaborg
-    Havsbadet – utveckla med el + vatten, gör skogspartiet mot      
      Sanningssundet som en park
-   Ta bort skog i Sanningssundet, gör promenadväg efter vattnet  
    mot Herrgårdsparken



-   Vandrarhem, B & B, stuguthyrning
-   Båtplatser
-   Utegym
-   Guidningar
-   Konsten
-   Brukets historia
-   Bästa caféet i nya Ringarbönninga
-   Hans Hedberg-museet till Holmen
-   Konstveckor i Hans Hedbergs anda, keramik och måleri
-   Maten, smakerna
-   Vandring, cykelturism
-   Stollift genom Herrgårdsparken
-   Shuttlebuss-system, elbuss
-   Minigolf 18 hål
-   Frisbeegolf
-   Båtturer, båtluffning
-   Fisketävling vår & höst
-   Motionslopp till Balhusudden
-   Vandringsled till Prästberget (fantastisk utsikt!)
-   Uppmärkning och info om Hummelviks naturreservat från   
    Alviken
-  Dra om Höga Kusten-leden från Näske till Köpmanholmen att gå
    genom skogen istället för på asfalterad vägsträcka
-   Isbana för långfärdsskridskor och gående


