
  
  

  KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
        Utvecklingsenheten 

  

 

 
 
 

TÖREBODA GÄSTHAMN 
UTVECKLINGSPLAN  
FÖRSLAGSHANDLING  2012‐04‐11 



2 (32) 
 

TÖREBODA GÄSTHAMN UTVECKLINGSPLAN  ‐ FÖRSLAGSHANDLING dat 2012‐04‐11                           

 

INNEHÅLL 

 
TÖREBODA GÄSTHAMN – UTVECKLINGSPLAN  3 
 Syfte och mål 

 Arbetsgrupp 

BEFINTLIG SITUATION  5 
 Gästhamnens utveckling under senare år 

TÖREBODA GÄSTHAMN ‐ VISION 2020  8 
  Etappvis utbyggnad 

 Trafik och parkering 

 Gång- och cykeltrafik 

 Gång- och cykelbro 

 Samarbete mellan Gästhamnens aktörer 

 Ytterligare utveckling och etapper 

GÄSTHAMNENS FYRA OMRÅDEN  13 
  Vila 

 Äta 

 Handla 

 ”Göra” 

DELOMRÅDE  1  18 
DELOMRÅDE  2  20 

DELOMRÅDE  3  22 

DELOMRÅDE  4  24 

DELOMRÅDE  5  26 

KOSTNADSUPPSKATTNING FÖR DELETAPPERNA  28 

Bilaga: Möte Töreboda Gästhamn 2011‐01‐18  30 

Faktaruta och kontaktuppgifter  32 

 

 

 



3 (32) 
 

TÖREBODA GÄSTHAMN UTVECKLINGSPLAN  ‐ FÖRSLAGSHANDLING dat 2012‐04‐11                           

TÖREBODA GÄSTHAMN ‐ UTVECKLINGSPLAN 

 

BAKGRUND 

Sedan ett antal år har det pågått diskussioner hur man skall kunna utveckla Töreboda 
Gästhamn. Idéskisser har framtagits och investeringar har successivt skett under de 
senaste åren.  

Töreboda kommun har beslutat att fortsätta investera i gästhamnen under 2011-12 och 
därför behövs en utvecklingsplan så att investeringar kan ske i ett större långsiktigt per-
spektiv. 

Arbetet med utvecklingsplanen påbörjades våren 2011. Möten har skett både med verk-
samhetsutövare i gästhamnsområdet och andra eventuellt blivande intressenter 
 
SYFTE OCH MÅL 
Syftet med projektet är att skapa och förankra en Utvecklingsplan för Gästhamnen. 
Projektet ska arbeta fram principer för området som skapar en sammanhållande inriktning 
så att alla arbetar mot samma mål vad gäller områdets framtida utveckling.  

Målet för projektet är följande: 

• Möjliggöra plats för fler funktioner i ovanstående områden. 
• Skapa ett område av de båda sidorna av kanalen och därmed ett ”helhetstänk” för 

funktioner, arkitektur och design 
• Skapa ett underlag till företag och investerare i besöksnäringen i Gästhamnen 
• Fler besökare till kommunen och Gästhamnen för tillväxt och ökade intäkter för 

servicenäringen inom kommunen 
• Fler möjligheter till övernattning för besökande i Töreboda 
• Öka tillgängligheten för fler, bl a dem med olika typer av funktionshinder 
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Gästhamnens innehåll bygger på nedanstående fyra områden. 

• Vila 
• Äta 
• Handla 
• Göra 

 

       
VILA    ÄTA 
HANDLA    GÖRA 

    

 
ARBETSGRUPP 
Utvecklingsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Dan Harryzon Plan 
och exploateringschef, Mats Widhage, näringslivsansvarig, Anna-Karin Kjellberg, turism-
samordnare, Leif Andersson, Tekniska förvaltningen samt Per Seiving CH arkitekter AB, 
Skövde. Arbetet har genomförts i samråd med Göta Kanalbolag AB och verksamhetsut-
övare i gästhamnsområdet. Arbetet har genomförts med återkommande avstämningar i 
Kommunstyrelsens Utvecklingsutskott.
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BEFINTLIG SITUATION 

På försommar, sommar och tidig höst är Gästhamnsområdet fullt med aktiviteter och 
människor, både turister och lokalbefolkning. Området har utvecklats på senare år bl.a 
med den populära camping- och badanläggningen på kanalens östra sida. 

Gästhamnsområdet har stor potential att utveckla befintliga verksamheter men även plats 
och möjlighet att etablera och utveckla nya. Töreboda kommun äger endast en liten del 
av  marken i Gästhamnsområdet men arrenderar mark av AB Göta Kanalbolag. 

 

  



6 (32) 
 

TÖREBODA GÄSTHAMN UTVECKLINGSPLAN  ‐ FÖRSLAGSHANDLING dat 2012‐04‐11                           

Gästhamnens utveckling under senare år 
Under de senaste 6 åren har ett flertal investeringar genomförts i Töreboda Gästhamn. 
Dessa satsningar syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar till en positiv besöks-
utveckling inom kommunen vilket skapar ökade intäkter för servicenäringen och tillväxt i 
kommunen. 

Utvecklingen av Gästhamnen började med att 
Töreboda kommun beslutade att bygga en ny 
camping- anläggning i anslutning till Göta 
kanal som invigdes 2007. 
 
Campingen har idag 100 platser, 8 stugor, 
servicebyggnad, tempererat bad samt en 
kombinerad byggnad innehållande restaurang, 
café och reception. På området finns också en 
stor lekplats för barnen samt en 
beachvolleyplan.  

År 2011 öppnades turistbyrå, café och handels- 
verksamhet i det gamla gårdshuset, Visthuset, 
som ligger strategiskt vid infarten till kanalom- 
rådet.  
Längre norrut på den västra sidan finns en res- 
taurang i anslutning till befintlig gästhamns- 
brygga, Kanalstugan.  
Båtgästerna har här möjlighet att göra ett uppe- 
håll på sin resa utmed kanalen.  
 
I Gästhamnen finns också möjlighet att hyra  
cyklar, vilket är mycket uppskattat. 
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Gästhamnsområdet är redan idag ett populärt och välbesökt område – framförallt under 
sommartid vilket är en fantastiskt grund för fortsatt utveckling. 

Närmast centrum på den västra sidan finns de byggnader som beskrivits på föregående 
sida medan området norr om restaurangen huvudsakligen består av fria öppna ytor med 
solitära träd.  
 
Den östra sidan har en annorlunda karaktär med den befintliga bostadsbebyggelsen 
närmare inpå längst i söder och öppet och i stort sett obebyggt norr om camping- och 
poolområdet. 

 

 
Bolag och föreningar i Gästhamnsområdet 
Bl.a följande aktörer  är verksamma inom Gästhamnsområdet idag 

AB Göta Kanalbolag Töreboda camping & bad 
Upplevelsepaket Töreboda Trädgårdscentrum, Garden 
Kanalstugan  Friluftsverkstan, Visthuset 
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TÖREBODA GÄSTHAMN  UTVECKLINGSPLAN 

VISION 2020 

 
 

 

Utvecklingsplanen bygger på de erfarenheter och synpunkter som framkommit mellan 
Töreboda kommun och Gästhamnens aktörer i dialogmöte. Utvecklingsplan ger förutsät-
tningar för att utveckla och marknadsföra den potential som finns kring Gästhamnen 

 

• Mötesplats för olika aktiviteter 
• Etappvis utbyggnad  
• Begränsa biltrafiken inom området 
• Gott om parkering 
• Samordnade  entréer 
• Nya attraktioner och utveckling av befintliga 
• Nytt besöksboende 
• Ny svängbar gång‐ och cykelbro 
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    Nytt besöksboende ”villa 
Haddeboda” 
 
Ny utökad camping 
 
Ny plats för husbilar  
 
 
 
Nya stugor 
 
 
 
Ny servicebyggnad 
Bef lekplats flyttas 
 
 
 
Servicebyggnader och 
poolområde 
 
 
 
Nytt besöksboende 
 
 
 
 
 
Handelsträdgård 
 
Ny aktiv promenad 
 
 
 
 
Cykeluthyrning mm 
 
Ny sittbrygga 
 
Glasskiosk 
 
Besöksboende 

 
 
Ev framtida 
utvecklings- 
område 
 
 
Ny gästhamnsbrygga 
 
 
 
 
 
Ny öppningsbar gc-
bro 
 
 
 
Nya grillplatser/ 
Fika med ”camping-
bord” 
Flyttad scen 

Ny Lekpark 
alternativ placering  
av nytt besöksboende 
 
Ny publik toalett  
och servicebyggn 
Ny verksamhet i 
tidigare turistbyrå   
  
Restaurang  
 
Ny äventyrsgolf  
 
Ny boulebana 
 
Ny parkering 
Ny skatepark 
 
 
Turistbyrå/café mm 
 
 
Entré med förhöjd 
korsning för att stärka 
sambandet med 

Miljöförbättring av Kungsgatan med träd-
plantering och ny markbehandling för att 
stärka ”axeln” mot centrum 

Ev framtida 
utvecklingsområde 
t.ex Noas ark 



10 (32) 
 

TÖREBODA GÄSTHAMN UTVECKLINGSPLAN  ‐ FÖRSLAGSHANDLING dat 2012‐04‐11                           

Entrén till Gästhamnen  

 
Ny tydlig entrépunkt med informationstavlor vid infarten till Gästhamnsområdets två delar 
– dels till den västra sidan vid Kanalvägen i korsningen med Kungsgatan/Kyrkogatan och 
dels till den östra sidan med camping- och poolanläggningen från Haddebodavägen.  

 

Gästhamnen och Töreboda torg och 
centrum har var sina attraktioner men 
måste samverka för att stärka Töreboda 
som besöksmål.  Det är viktigt att ”axeln” 
mellan de två blir attraktiv och intressant 
nog att locka från torget till Gästhamnen 
och vice versa. 

 

Etappvis utbyggnad  
Utvecklingsplanen visar spelreglerna för att hantera förändringen av Töreboda Gästhamn 
vilken kommer att genomföras över ett antal år och är öppen för förändring över tid. 
Utvecklingen kommer att ske dels i form av kommunala investeringar men i väl så hög 
grad genom privata etableringar.  
 

Trafik och parkering 
Området består av Göta Kanalbankens båda sidor norr om kanalbron i Kungsgatans för-
längning.  

Den västra sidan kopplas samman med Töreboda centrum och den når man där Kanal-
vägen möter det förhöjda korset i korsningen Kungsgatan/Kyrkogatan. Längs kanalvägen 
finns sedan parkeringsplatser för personbilar – uppdelade på flera mindre  för att inte ska-
pa stora sammanhängande asfaltytor. Sammanlagt kommer det att finnas ca 90 
parkeringsplatser längs Kanalvägen. Husbilar hänvisas till campingområdet på den östra 
sidan. 

På den östra sidan är campingen och poolområdet beläget vilket också alstrar mycket 
trafik. Entrén till den östra sidan sker från Haddebodavägen där campingen samtidigt är 
entré till den östra sidans aktiviteter med pool, beachvolleyplan, den planerade aktiva 
promenaden mm. 

 

 

 



11 (32) 
 

TÖREBODA GÄSTHAMN UTVECKLINGSPLAN  ‐ FÖRSLAGSHANDLING dat 2012‐04‐11                           

Gång‐ och cykeltrafik 
Entrén till Gästhamnen är delvis densamma för gångtrafikanter och cyklister som för 
biltrafiken.  
Därutöver kan gc-trafikanterna röra sig närmast kanalen, längs de olika aktiviteterna. Den 
planerade svängbara gc-bron är mycket betydelsefull för kontakten mellan kanalens två 

sidor och skapar möjlighet till en rund-
slinga” som är mycket mer lockande än att 
gå tillbaka samma väg.  

På den västra sidan ligger gång- och 
cykelvägen mellan kanalen och de olika 
aktiviteterna medan man på den östra rör 
sig ”genom själva upplevelsen” – den 
aktiva promenaden, handelsträdgården, 
poolområdet osv. 

 

En viktig faktor för att man skall kunna röra sig tryggt och säkert även utanför turistsäsong 
är att belysning monteras längs gång- och cykelvägen på den västra kanalbanken. 

 

Gång‐ och cykelbro 
En viktig länk för områdets utveckling är den centralt placerade och öppningsbara gång- 
och cykelbron över Göta Kanal. Bron skapar förutsättningar för att på ett enkelt sätt förflyt-
ta sig mellan besöksboende, service och aktiviteter. Öppning av bron sker endast när ka-
nalen är öppen, i dagsläget maj till augusti och då under dagtid. Övrig tid på året är den 
en tillgång då gång- och cykelvägar båda sidor om kanalen används flitigt som promenad-
vägar. 

Tekniska lösningar för säkerhet samt driftskostnader behöver utredas vidare. Gång- och 
cykelbron är en kommunal investering men med möjlighet till samfinansiering med exem-
pelvis AB Göta kanalbolag. 
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Samarbete mellan Gästhamnens aktörer 
Utvecklingsplanen vill stimulera till samarbete och samla funktioner som är gemensamma 
för de olika aktörerna inom Gästhamnsområdet. 

Genom samverkan kan Gästhamnen utvecklas ytterligare till en attraktiv och spännande 
helhet - som drar till sig ännu fler besökare. Detta kan ske genom samordnade evene-
mang, gemensam marknadsföring osv. 

Ytterligare utveckling och etapper 
Utvecklingsplanen ger utrymme för fortsatt utveckling av nuvarande, planerade och 
framtida verksamheter.  Exempel på detta kan vara 

• Bodar för försäljning längs kanalen 
• Utställningshall, konferens, hotell – exempelvis Noas Ark enligt medborgarförslag 
• mm. 

 

 
De öppna ytorna norr om restaurangen på västra sidan 

 
Vy norrut på den östra sidan
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GÄSTHAMNENS  FYRA OMRÅDEN:  
V I L A  

Besöksboende och service 
Besöksboende och service koncentreras mer än idag till den nordöstra delen av Gäst-
hamnen. 

Den öppningsbara gång- och cykel bron utgör därmed en viktig beståndsdel för att få en 
bra funktion av området. 

Camping för husvagnar 
Camping för husvagnar utökas både söder och väster om Villa Haddeboda. Platserna 
förses med vatten, avlopp och bredband. Kommunal investering och arrendeförändringar 
sker i samråd med campingarrendatorn. 

Villa Haddeboda 
Villan har inköpts av kommunen och är en del av arrendet för campingen idag. Villan har 
förutsättningar till enklare besöksboende. Kommunal investering och arrendeförändringar 
sker i samråd med campingarrendatorn. 

Husbilar 
Plats för husbilar anordnas utmed kanalen inom campingområdet. Platserna förse med el 
och bredband. Kommunal investering och arrendeförändringar sker i samråd med 
campingarrendatorn. 

Ny servicebyggnad 
Ny servicebyggnad för Gästhamnen byggs vid befintliga service hus för campingen. 
Denna nya servicebyggnad som tillsammans med övriga servicebyggnader ska kunna 
användas gemensamt oavsett om man är gäst hos Göta kanalbolag eller Töreboda 
camping. Detta är en kommunal investering som utarrenderas till och utformas i samråd 
campingarrendator och kanalbolaget.  

Nya stugor 
De 8 befintliga stugorna kompletteras med upp till ca 15 nya stugor. Stugorna utformas så 
att de kan även användas som  ”Hotellrum” under hela året, dvs isolerade med egen 
toalett, dusch och enkel matlagningsmöjlighet. Kommunal investering och 
arrendeförändringar sker i samråd med campingarrendatorn. 

Nytt besöksboende 
Möjlighet till en sammanhängande enhet av besöksboende på östra delen alternativt i 
närheten av befintlig restaurang på västra sidan. Byggnader kan t ex utformas som 2- 
plans hotellrumsbyggnad med konferensutrymmen. Detta är en möjlighet för en privat 
aktör att investera och utveckla. Marken kan utarrenderas alternativt försäljas. 

Nya gästhamnsbryggor 
Nya gästhamnsbryggor byggs utmed östra delen för nära anknytning till övriga 
besöksboenden och dess service. Investeringen görs av Göta kanalbolag. 
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Ä T A 

Café Visthuset 
Café Visthuset ligger I korsningen Kyrkogatan-Kanalvägen vid själva porten/entrén till 
Gästhamnsområdets västra sida. Byggnaden är ett gammalt gårdshus som under 2011 
genomgick en omfattande renovering till café, turistbyrå och gårdsbutik. Namnet kommer 
från visthusbod som enligt nationalencyklopedin en byggnad avsedd för förvaring av mat.    
 
Caféet erbjuder en atmosfär av lugn och ro och där det som serveras ska vara ekologiskt, 
närproducerat och Fairtrade-märkt.  
 
Café Visthuset innehåller även en turistbyrå och för att inspirera till aktivt friluftsliv kommer 
caféet även att erbjuda weekend-paket med paddling i träkanadensare, cykling, vandring, 
skidåkning i ospårad terräng, etc. 
 
Restaurangen – Kanalstugan 
Kanalstugan serverar såväl lunch som a la carte men har även catering samt anordnar 
kurser , konferenser och bjudningar för sällskap. Restaurangen har deltagit i en utbildning 
under fyra månader i Göta kanalbolagets regi och nu blivit ett Certifierat Göta kanalföre-
tag. 
 
Glassförsäljning 
Glassförsäljningen är naturligtvis säsongbunden och sker för närvarande i befintlig 
glasskiosk på den östra sidan. I utvecklingen av Gästhamnsområdet kan även en ny 
glassförsäljning ske i exv den tidigare turistbyrån norr om restaurang kanalstugan. 
 

H A N D L A 

Gästhamnen 
Utbudet att handla I Gästhamnen är idag begränsat till handelsträdgården Garden och 
näraliggande Coop och systembolag. Utvecklingsplanen föreslår dock att Gästhamns-
området kan kompletteras med små gårdshus av typ sjöbodar längs kanalkanten. 
Bodarna kan sedan hyras ut till hantverkare samt till försäljning av olika varor. 
Kopplingen till Töreboda centrum 
Genom utvecklingsplanen skall även sambandet med centrum stärkas för att locka 
Gästhamnens besökare att även besöka butiker både längs vägen och i centrum.  

  
Inspirationsbild på sjöbodar i Smögen
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G Ö R A  -  GÄSTHAMNENS  AKTIVITETER  
På båda sidor skapas kompletterande ytor, till de verksamheter som finns idag, för olika 
aktiviteter. Detta skapar möjligheter till fler mötesplatser mellan olika åldrar och intressen. 
Nya aktiviteter ersätter delar av befintliga parkering vilket skapar en bilfri miljö närmast 
Göta kanal. På östra sidan skapas kompletterande ytor till de verksamheter som finns 
idag t.ex glasskiosk, cykeluthyrning,  beachvolleyplan och pool mm. 
  
VÄSTRA SIDAN 
Skatepark  

Skateparken anordnas på del av befintlig 
parkering som idag är hårdgjord med asfalt. 
Skateparken utförs med prefabricerade 
betongelement och är en kommunal 
investering. 

Utökning av skateparken kan ske på 
befintlig intilliggande gräsyta och de 
flyttbara  skateramperna kan successivt 
kompletteras och flyttas. Detta skapar 
också möjlighet att flytta skateparken till 
annan plats i framtiden, exempelvis 
Töreshov. 

 

Äventyrsgolf  
Yta för en så kallad äventyrsgolfbana anordnas på befintlig gräsyta söder om 
restaurangen. 
Ytan utarrenderas av kommunen till en privat aktör som får möjlighet att investera och 
utveckla en verksamhet. 

Boulebana  

 
Lekpark  
Ny lekpark anordnas på befintligt grönområde och kan med fördel anordnas med speciellt 
tema, exempelvis vatten. Uppförandet är en kommunal investering. 

Alternativ placering av lekparken är norr om grillplatser för att möjliggöra den alternativa 
placeringen av ett nytt besöksboende på västra sidan av kanalen 

Friluftsscen  
Befintlig scen flyttas till ny placering närmare och med bakgrund mot Göta kanal. Detta 
innebär en förbättrad riktning för publik med tanke på solen. Gradänger uppbyggt av 
markmassor skapar möjligheter till en mer ”intim” känsla och förutsättningar att se och 
höra bra. Detta är en kommunal investering. 

Befintlig boulebana, som idag finns norr om 
restaurangen, flyttas till del av befintlig parke-
ring utmed kanalen. Placeringen blir mer cen-
tral och nära vattnet. Möjligheter finns för när-
liggande aktörer att hyra ut klot mm, och på 
detta sätt få fler utövare. Befintlig boulebana 
blir en del av ny lekplats.  
Uppskattat spel för alla åldrar som kan den bli 
en populär träffpunkt i Gästhamnen 
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Grillplatser  

För att skapa möjligheter till att kunna fika och äta från ”egen matsäck” anordnas plaster 
med bord, bänkar, stolar och grillplatser i hög kvalitet med placering norr om scenen. 
Dessa kan både användas både vid evenemang, av av boende i Töreboda, gäster i båtar, 
husvagnar m fl. Detta är en kommunal investering. 

ÖSTRA SIDAN 
Lekpark  
Befintlig lekplats som idag finns vid stugorna på campingen flyttas till en central plats vid 
servicebyggnader och reception där minigolf tidigare var placerad. Lekparken 
kompletteras med sittmöjligheter och skapar därmed ännu en mötesplats. 
 
Servicebyggnad och uthyrningsstugor  

Kommunen har beslutat att uppföra en ny 
servicebyggnad för gästhamnsbåtarna. Den 
bästa placeringen är i anslutning till den 
svängbara bron vid övrig service runt 
camping och poolområde. 
 

Aktiv promenad 
En aktiv promenad skapas utmed en be-
fintlig gång- och cykelväg. Den ”aktiva pro-
menaden” skall vara en Den ”aktiva prome-
naden” skall vara en spännande upplevelse 
där man kan undersöka de olika sinnena, 
syn, hörsel, smak, lukt, känsel osv i olika 
stationer som bildar grönskande rum. 
Förutom att stimulera och undersöka sinne-
na skall det vara en vacker promenad där 
man kan se olika växter och planteringar 
samt lära sig namnen på dem. 
Från promenaden kan man även göra 
avstickare till den angränsande handels-
trädgården – Garden. 

Sittbrygga  
Sittbryggan placeras intill befintlig glass-
kiosk med brygga som med fördel kan 
byggas om för anpassning till den nya 
bryggan. 
Sittbryggan i västerläge blir en avkopplande 
avslutning på promenaden på Gästham-
nens båda sidor där man kan sitta och titta 
ut över kanalen, aktiviteterna på den västra 
sidan och båtarna som åker förbi. 
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Befintligt besöksboende, glasskiosk samt cykeluthyrning mm på den östra sidan 

 
Befintlig scen som flyttas 

 
Befintlig servicebyggnad som kommer att byggas om
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Gästhamnen och Töreboda torg och 
centrum har var sina attraktioner.  

Den södra delen av gästhamnen är där-
för en viktig länk i ”axeln” mellan de två 
attraktionsområdena för att få ett flöde 
av människor. Klocktorget och restau-
rangerna är viktiga inslag längs vägen. 

Butiker och övrig service är beroende av 
ett ökat kundunderlag och besökare i 
gästhamnsområdet lockar ännu fler 
besökare – ”folk drar folk”. 

Den sydvästra delen av kanalbanken är 
den del som kompletteras med flest nya 
attraktioner. Ett område för skatare, en 
boulebana och ett område med 
äventyrsgolf. 

Det är viktigt att delen närmast centrum 
är aktiv och fylld med människor som 
lockar förbipasserande att delta. 

 

DELOMRÅDE 1 
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1 Miljöförbättring av Kungsgatan   Trädplantering och ny markbehandling för att 
stärka axeln mot centrum som skall locka till en 
trevlig promenad i båda riktningarna  

2 Förhöjd korsning   Förstärker kopplingen/axeln mellan centrum och 
Gästhamnen. Tillåtet med biltrafik, men på gång- 
och cykeltrafikanternas villkor. 

3 Entré till Gästhamnen   En anknytning till den gamla miljön vid kanalen. 
Det gamla gårdshuset har rustats upp till 
sommarcafé och turistbyrå. 

Kan utvecklas ytterligare med kanotuthyrning mm. 
4 Parkering   Ny parkering för personbilstrafik nära turistbyrå 

när befintlig byggnad rivs. 

5 Skatepark   Byggs i en första etapp av flyttbara enheter på 
befintlig asfaltyta.. 

6 Boule-bana   Boulebana byggs på befintlig parkering 

7 Äventyrsgolfbana   Central placering i Gästhamnsområdets 
upplevelsedel 

 

6 

1 

2 

4 

7 

5

3 

DELOMRÅDE 1 
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Delområde 2 är det viktigaste 
området på den västra kanalbanken 
med restaurangen, den flyttade 
scenen och den svängbara gång- och 
cykelbron. 

Restaurangen är viktig publikmagnet 
både för besökare i allmänhet och 
gästande båtturister i synnerhet. 

Publikdragande evenemang i frilufts-
scenen skapar hör- och synbar aktivi-
tet och underlag för övriga attraktio-
ner – såväl restaurang som äventyrs-
golf mm. 

Det kanske viktigaste komplementet 
är ändå den svängbara gång- och 
cykelbron. Det är först när denna är 
på plats som flödet på båda sidor 
kanalen fungerar. 

DELOMRÅDE 2 
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8 Restaurang   Befintlig restaurang stärks av de nya aktiviteterna 
i området. 

Attraktiv uteservering vänd mot kanalen. 

9 Publikt wc 
Servicehus med dusch 

  Upprustning av befintlig byggnad till ny publik wc 
samt duschutrymme för båtgäster 

Soputrymme för restaurangen. 

10 Lekpark   Ny lekpark nära övriga aktiviteter – de små 
barnens plats på kanalens västra sida. 

Kan vara alt placering av nytt framtida 
besöksboende 

11 Friluftsscen med åhörarplatser   Befintlig scen rustas och flyttas till platsen. 
Åhörarplatser byggs upp som en amfiteater 
genom en välvd ”kulle” med sittbrädor. 

12 Grillplatser mm 

Bodar 

  Grill- och fikaplatser vid campingbord för 
medhavd picknick 
Plats för enhetliga bodar av gårdshuskaraktär på 
lämpliga platser längs kanalen. Gestaltning lika 
campingens uthyrningsstugor. 

13 Gästbryggor   Utveckling av befintliga bryggor 

14 Gång- och cykelbro   Ny svängbar gång- och cykelbro 

8 

9 

10 

12 

13 

11 

DELOMRÅDE 2 

14
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Delområde 3 omfattar de norra 
delarna av kanalens båda sidor.  

På västra sidan generösa öppna ytor 
för lek, bollspel och marknader mm.  

Den östra sidan kompletteras med för 
att öka servicen mot gästande turister 
både campare och båtturister. 

Campingens kapacitet utökas också 
med ytterligare platser för husvagnar 
och husbilar. 

Befintligt stugområde utökas med 
ytterligare stugor i etapper. Stugorna 
grupperas så att samtliga har 
direktkontakt med kanalen. Stugorna 
skall vara enhetliga i utformning och 
gestaltas som gårdshus av trä, utan 
dekorationer såsom vita knutar eller 
liknande. 

 

 

 

DELOMRÅDE 3 
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15 Parkering   Ytterligare parkering i kanalområdets västra del 

16 Ny belysning    Ny belysning på västra kanalsidan 

17 Friytor   Friytor som idag för lek, bollspel, marknader mm 

18 Servicebyggnad   Ny servicebyggnad i anslutning till bef byggnader 

19 Stugor   Området utökas etappvis med nya uthyrnings-
stugor. Stugorna skall vara enhetliga och av 
gårdshuskaraktär. 

20 Husbilar   Plats för husbilar inom campingområdet 

21 Husvagnar   Utbyggnad av nya uppställningsplatser för 
husvagn 

22 Nya gästhamnsbryggor   Utbyggnad av gästhamnen för båtar sker på den 
östra sidan 

23 Besöksboende   Nytt besöksboende i villa Haddeboda 

24 Entré med infoskylt   Entré till det samlade camping- och poolområdet 

15 

20 

17 22 

2321

19

18
24 
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Den här delen av östra kanalbanken 
är viktig för att bygga ihop Gäst-
hamnsområdet till en attraktiv 
promenad på båda sidor. 

Töreboda saknar övernattnings-
möjligheter som komplement till 
camping och stugor. Det föreslagna 
besöksboendet  blir ett värdefullt 
komplement som kan vara öppet året 
runt, antingen med hotellstandard 
eller som vandrarhem. 

Den aktiva promenaden kan bli ett 
värdefullt komplement till övriga 
aktiviteter. Skall väcka intresse för de 
olika sinnena smak, lukt, syn, hörsel 
mm i olika stationer. 

. 

 

 

DELOMRÅDE 4 
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25 Lekpark   Befintlig lekplats flyttas till ett mer centralt läge 
nära servicebyggnaderna och poolområdet 

26 Beachvolleyplan   Befintlig beachvolleyplan 

27 Besöksboende   Nytt besöksboende – hotell/vandrarhem 

28 Aktiv promenad   Aktiv promenad för alla sinnen med olika 
stationer med olika teman, syn, hörsel, lukt osv. 

29 Töreboda trädgårdscentrum   Töreboda trädgårdscentrum – Garden. 
Riktar sig även mot kanalen för att locka 
besökare och bli en del av den aktiva 
promenaden 

28 

26

25

27
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Delområde 5, den sydöstra delen, är 
viktig för områdets helhet. Den består 
huvudsakligen av befintliga funktioner 
men den befintliga glasskiosken 
kompletteras med en ”solbänk”. 
Solbänken är en trappstegsformad 
sittbänk på kanalkanten – fantastisk 
för att avnjuta glassen i västersolen. 

De befintliga funktionerna med 
rumsuthyrning, cykeluthyrning och 
glassförsäljning skall fortsätta att 
utvecklas. 

 

 

DELOMRÅDE 5 
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30 Cykeluthyrning   Befintlig cykeluthyrning 

31 Sittbrygga   Trappstegsformad sittbrygga i västerläge och ner 
mot vattnet. Perfekt för en glass i eftermid-
dagssolen. 

32 Cykeluthyrning   Befintlig byggnad för cykeluthyrning 

33 Glasskiosk   Befintlig glasskiosk på brygga. 

34 Besöksboende   Befintlig rumsuthyrning 

32 

30

31
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KOSTNADSUPPSKATTNING FÖR DELETAPPERNA 
Denna kostnadsuppskattning är översiktlig och avser enbart Töreboda kommuns 
kostnader. Numrering lika delområdeskartorna. 
 

Område Kommunen 
investering

KKR

Extern 
investering

1 Miljöförbättring av 
Kungsgatan 

180 -

2 Förhöjd korsning på 
Kyrkogatan 

360

3 Turistbyrå/café Visthuset X

4 Ny parkering 210  

5 Skatepark 240

6 Ny boule-bana 50

7 Ny äventyrsgolf X

9 Omb av bef servicebyggnad 450

10 Ny lekplats 300

11 Flyttad friluftsscen 1500

12 Grill- och fikaplatser med 
campingbord 

60

14 Ny öppningsbar gång- och 
cykelbro 

1800

16 Ny belysning på vä sida 450

18 Ny servicebyggnad (för 100m2) 3800

19 Nya stugor (för 10 stugor) 4500

20-21 Ny utökad husvagnscam-
ping och husbilsplatser 

700

22 Nya gästhamnsbryggor X

24 Infoskylt mm vid entré 20

25 Flyttad lekpark 60

27 Nytt besöksboende X

28 Aktiv promenad 2600

31 Sittbrygga i nivåer vid 
kanalkanten 

1100
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Restaurangens uteservering 
 

 
Befintlig servicebyggnad 
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Bilaga 

MÖTE TÖREBODA GÄSTHAMN DEN18 JANUARI 2011 . 
 
Syftet med mötet var att föra en dialog med entreprenörerna som idag bedriver 
näringsverksamhet i gästhamnen inför framtagande av en utvecklingsplan för gästhamnen i 
Töreboda.  
 
Deltagare på mötet var: 
Anna Meyer   Göta Kanalbolaget 

Urban Brånfelt  Upplevelsepaket 
Yvonne Brånfelt  Upplevelsepaket 
Linda Örnekull  Kanalstugan 
Adrian Gustafson  Friluftsverkstan  
David Skagerstam  Friluftsverkstan 
Anna Damgren  Töreboda Trädgårdscentrum, Garden 
Ingrid Järnefelt  Stadsarkitekt 
Ulf Vallgren   Gatuchef MTG-Teknik 
Mats Hasselholm  MTG-Teknik 
Johan Bengtsson  MTG-Teknik 
Ulrika Larsson  Töreboda camping & bad 
Anna-Karin Kjellberg  Turism 
Dan Harryzon  Plan & exploatering 
Mats Widhage  Näringsliv  
 
1. Inledning 
Anna-Karin hälsade deltagarna välkomna till mötet. 
Dan informerade sedan om investeringsbudgeten för gästhamnen kommande år. 
 
Detaljplanen för gästhamnen redovisades också av Dan inför dialogen med deltagarna kring 
nedanstående frågeställningar: 
 

• Beskriv er verksamhet idag. 
 

• Vad är idag positivt med/på området idag för er verksamhet. 
 

• Vad är negativt med/på området idag för er verksamhet. 
 

• Vilka är planerna för er verksamhet de närmsta 5 åren. 
 

• Vilka önskemål har ni på området för att kunna förverkliga detta. 
 

• Hur skulle ni önska att er verksamhet såg ut om 10 år och vilka önskemål har ni på 
området för att kunna förverkliga detta. 

 
2. Noteringar 
 
Urban & Yvonne 
- Cykeluthyrning och glasskiosken vid bryggan är verksamheter som man  
  idag vill utveckla i området. 
- Brostugan önskar man fortsätta arrendera för sina gäster. 
- Stugorna på östra sidan kommer man att flytta till Jonsboda till sommarsäsongen.  
- Ett stort problem är om vi inte kommer tillrätta med de personer som förstör  
  och skrämmer bort turisterna i området. 
 
Notering: Viktigt att inblandade aktörer anstränger sig så att vi tillsammans löser detta för Urban 
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och Yvonne. 
 
Adrian & David 
- Café på kort sikt. 
- Gårdsbutik på kort sikt. 
- Önskar också få möjligheten att bedriva en sommarturistbyrå i byggnaden. 
- På sikt utveckla ekoturismen med inriktning på kanotuthyrning  och friluftsliv. 
- Parkering på befintlig yta norr om fastigheten, ett hinder är de husbilar som  
  använder parkeringsplatsen för övernattning vilket idag är förbjudet. 
 
Notering: Inriktningen ska vara att styra över husbilarna till campingområdet på den östra sidan 
där vi har infrastrukturen till stora delar klar med tömning av latrintoalett etc. Parkering ser tråkig ut 
idag och bör genomgå ny gestaltning. 
 
Anna Meyer 
- För Göta Kanalbolaget AB är gästhamnen ett viktigt nav längs Göta kanal. 
- Man har noterat att det ibland är stökigt i hamnen, bad från broar en säkerhetsrisk. 
- Trenden är att båtgästerna ligger längre tid i hamnen och önskar upplevelse. 
- Informationstavlor och övrig kommunikation till besökare viktigt i området. 
- Gästhamnservice med toaletter, duschar, tvättmaskin en viktig hygien faktor. 
- Möjlighet att förlägga bredband i anslutning till kanalen. 
 
Ulrika 
- Campingen har en positiv utveckling, det är svårt att få plats på campingen från  
   mitten av juli till mitten av augusti. 
- Behov finns av fler el platser omgåender. 
- På sikt behöver campingen byggas ut, inga problem att fylla 20-30 säsongsplatser  
  ytterligare.  
- Nytt servicehus eller utbyggnad av befintligt behöver ses över i framtiden 
- Golfbana med utsmyckning som är inhägnad  och belysning skulle vara ett bra  
  tillskott i områdets utveckling. 
- Koncentrera husbilarna till östra sidan 
 
Linda 
- Förutom mat/grill aktiviteter arrangerar kanalstugan musik kvällar. 
- Boende en begränsning under högsäsong 
- Flytta på scenen eller öka aktiviteterna runt scenen.  
- Är intresserad av byggnaden där turistbyrån är idag. 
 
Anna 
- Har ökat sin omsättning under de senaste åren och har idag 6 stycken anställda. 
- Önskar köpa fastigheten och utveckla området mot kanalen med växter och kanske  
  en damm på sikt, ett hinder när man inte vet om man får stanna kvar mer än ett år i  
  sänder. Viktigt att kommunen är tydliga vad man vill med området på sikt. 
- Kan även tänka sig försäljning i bodar ut mot kanalen, fiskförsäljning mm 
- Utfarten från området var uppe till diskussion, en trafiksäkerhetsfråga. 
  Utfart norr över mot campingen var ett förslag som diskuterades. 
 
Avslutningsvis diskuterade kort hur vi ska prioritera investeringspengarna för 2011 på 2,7 miljoner. 
Följande synpunkter framkom: 
 
- Tydligt stråk mot centrum med information och skyltar 
- Förberedelse för en bro över kanalen viktigt att titta vidare på, skulle kunna vara en  
  idé att ta med i arbetet med placeringen av eventuellt ny gästhamnsservice. 
- Belysning efter kanalen på västra sidan 
- Vinterboende enkla stugor, samtliga var överens att boendet skulle koncentreras  
  till gästhamnen och inte till Töreshov. 
- Tillfällig husbilscamping ska vara i anslutning till campingen. 
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Utvecklingsenheten  
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 

KORTA FAKTA OM TÖREBODA 
• Ca 9100 invånare i kommunen, varav ca 

4300 i centralorten Töreboda. 
 

• Bra tågförbindelser med ca 20 tågstopp 
per dag mellan Stockholm, Skövde och 
Göteborg. 
 

• Ett erkänt bra företagsklimat enligt 
Svenskt Näringsliv årliga ranking. 
 

• Antal trafikerade båtar på kanalen 
uppgår till ca 4500 per säsong. 
 

• Antal besökare på den västra delen av 
Göta kanal uppgår till ca 1 miljon per år. 
 

• I nära anslutning Gästhamnsområdet 
finns ett brett serviceutbud av varor 
tjänster. 
 

KONTAKT 
• Mats Widhage 

Näringslivsansvarig 
tel. 0501- 75 50 22 
mats.widhage@mariestad.se 
 

• Dan Harryzon 
Plan- och exploateringschef 
tel. 0708- 36 00 00 
dan.harryzon@gullspang.se 
 

• Anna-Karin Kjellberg 
Turismsamordnare 
tel. 0506-189 40 
anna-karin.kjellberg@toreboda.se 
 
 
Se vidare: www.toreboda.se 
 


