
Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och
föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014.
(totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet)

Detaljplan Glommen/Hamnen
Punkter och åsikter som berör hamnen och hamnområdet.

- Nya detaljplanen skall möjliggöra att båthus och fiskebodar används till annan verksamhet
och nyttjande som t.ex. företag, hantverk, kommersiell verksamhet, café, restaurang & pub
verksamhet glasskiosk och bevara/utveckla Kerstins verksamhet i boden vid hamnen.

- Snygga till och rusta upp båtuppställningsplatser, mellan båthusen, trålbinderiet och allmän
upprustning av befintliga båthus.

- Bevara de öppna ytorna i hamnområdet och låt det inte byggas mer industrifastigheter.

- Renovera Hamnvägen/Fiskhamnsvägen och ta fram gatstenen.

- Fler affärsrörelser i hamnområdet som t.ex. bensinmack.

- Flytta fiskfabriken (FGB Seafood) till annan plats om utbyggnad krävs för verksamheten.
Bygg/gör om bef. byggnad till restaurang, vandrarhem/hotell och informationscenter.

- Frågor om den gröna kupolen vid hamnen – vad används den till idag ?
Om den inte används av FBG Seafood – varför är den då kvar?

- Många frågor om husbilar i hamnområdet. Var skall de stå?
Riv trålbinderiet och gör om ytan till uppställningsplats för husbilar.



Fastighetsfrågor
Punkter och åsikter som berör fastigheter och byggnation i Glommen

- Utveckla boende för ungdomar och äldre.

- Serviceboende

- Renoveringsbehov av affärsbyggnaden och där fastighetsägaren tar större ansvar.

Föreningsliv
Punkter och åsikter som berör föreningar och föreningsliv i Glommen

- Den allmänna åsikten är att det är för många föreningar i Glommen.

- Önskan om ihop slagning av Glommens samhällsförening och Glommens
samlingslokalsförening alt. Låta samlingslokalen vara underliggande samhällsföreningen.

- Byta namn på Glommens samlingslokalsförening.

- Inga fler föreningar i Glommen – Bygg på de som finns !

- Existerande föreningar måste fungera.

- Fritidsgård i samlingslokalens källare med tex. bio.

- Idrottshallen i Glommen måste genomföras.  Önskemål samtidigt om konstgräsplan då både
idrottshall och gräsplaner kan utnyttjas till lägerverksamhet och dra hit besökare och turister.

- Utveckla båtklubbensverksamhet med tex. seglarskola.

- Sommarauktioner i Glommen

- Fortsätta med julmarknaden i hamnen.

- Samverkansgrupp där ”hamngruppen” utvecklas och kan ta frågor samt beslut.



Boende och samhällsservice
Punkter och åsikter som berör service i Glommen

- De flesta önskemålen och åsikterna berör affärsverksamheten.
Handlarns affärsverksamhet måste överleva och utvecklas.
Glommabor måste bli mer ”köptrogna” Handlarn
Postpaket skall kunna hämtas i affären.
ATG, lotto och tips tillbaka till Glommen och affären.
Sprit- och apoteks utlämning
Konditori och glasscafe i affären.
Utveckla med fler butiker och göra ett torgcentrum.
Receptlåda ( apotekslåda)

- Kiosk, Korvkiosk och golfbana.

- Fiskaffär och fiskrökeri i hamnområdet.

- Önskan om badbrygga/ trappa på södersidan hamnarmen.

- Strandrensning av tång från badstränderna. Röj bort tång på stranden nedanför
restaurangen.

- Bättre trafiksäkerhet på Glumstensvägen. Mycket tung trafik pga. av FBG seafood.
Önskan om farthinder och trottoar. Cykel & gångbana längs Glumstensvägen.

- Soptunnor på stranden (promenadstråket) för olika ändamål som tex. engångsgrillar.

- Havsnära bastu.

- Busstrafik mellan Glommen och Falkenberg
Sen buss från Falkenberg på Fredagar och Lördagkvällar.
Även buss på helgkvällar från Glommen in till Falkenberg är dåligt.

- Önskan om att återvinningsstationen flyttas från Långaveka till mer centralt i Glommen.

- Information till alla Glommabor – även i norra delen av Glommen.

- Fånga upp nyinflyttade

- Hund bad

- Utomhus träningsplats (gym)

- Asfaltering och belysning på strandvägen (gångstigen längs Norsan)



Turism
Punkter och åsikter som berör hur besökare till Glommen möts

Informationsmaterial

- Broschyrer, informationstavlor och digital marknadsföring av sevärdheter m.m. i Glommen
- Förbättrad skyltning till Glommen
- ”Turistbyrå”

Övernattning

- Vandrarhem/hotell i hamnen
- B & B
- Marknadsföra privata övernattningsmöjligheter
- Vandrarhem i Trålbinderiet/hamnhusen eller likn.

Hamnen

- Fler båtplatser
- Servicehus med möjlighet till matlagning m.m.
- Bensin, landström och vatten

Husbilar

- Ej på nuvarande plats
- Servicehus
- Eluttag och vatten
- Alternativa ställplatser för husbilar

Natur/upplevelser/kultur

- Skyltad naturvandring längs kusten
- Vandringsleder
- Naturum
- Ornitologicentrum vid fyren
- Bevara den vackra naturen och rent hav
- Fiskemuseum

Mötesplatser

- Utveckla platsen kring Glumstenen (fler sittplatser, scen, plats för ceremonier)
- Laga stenbryggan på Norsan

Nöjen/aktiviteter

- Bryggdans
- Musikunderhållning och konserter
- Minigolfbana
- Fisketurer
- Cykeluthyrning



Restaurang och café

- ”Glommamacka” (tips till restaurangen)

Morups Tånge och fyren

- Förhindra privatisering

Affärsidéer

- Lunchservering
- Café
- Restaurang (billigare priser)
- Köp ut hamnen och driv som AB
- Vandrarhem/boendemöjligheter i hamnen
- Transportabel pizzavagn i hamnen
- Cykeluthyrning


