Havsbadet
BADLIV. Havsbadet består av en serie trappande
trädäck i anslutning till badbrygga och nya Kallbadhuset.
Här finns utomhusduschar, omklädningsbås och många
kanter att ty sig till på badhandduken i solen efter ett
bad i havet. En ramp integreras i trädäcken som gör
badbryggan fullt tillgänglig.

Vind- och vågplatsen
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NATURLIV. Vind- och vågplatsen lyfter fram
naturkrafterna som härskar i den här delen av
staden i mötet med havet. Med vindflöjlar och
vindspel framträder vindarna. Skulpturala element
tillåts bli isskulturer vintertid. Vågorna bildar ljud i en
platsunik vågorgel. Sommartid finns vattenspel som
lockar barnfamiljerna.
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Byggeriplatsen

Hamnplan

GÖR-DETSJÄLV-LIV. Byggeriplatsen är en tillåtande
gör-det-självyta, som ligger lika avsides som
vackert vid havet (om än väderutsatt). Här finns
enklare skjul med redskap och material som
administreras av lämplig lokalförening. Härifrån
utgår byggprojekt till hamnen i övrigt, som element
för skejt och parkour.

TORGLIV. Hamnplan är ett nytt torg med speciell
industriprägel genom ett golv av platsgjuten betong
och element av glänsande stål. Stålet minner om den
industrijärnväg som fanns här i hamnens ungdom.
På torget finns ytor för tillfälliga evenemang och
aktiviteter sommarhalvåret, för att vintertid kunna husera
bilparkering.
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Bryggan

Konstnavet
KONSTLIV. Ute på piren skapas en publik plats som
kretsar lika mycket kring kontemporär gatukonst
som utsikten mot både hav, hamn och stad. Ett
nytt utkikstorn knyter ihop de olika nivåerna på
piren och fungerar som landmärke. Tornet görs i
smäckert stål med trappor och ramper som letar sig
ut på pirens olika delar. Den höga muren i betong
och anslutande mark nyttjas som ytor för tillfälliga
konsthändelser.
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Silotorget

BÅTLIV. Bryggan är en platsbildning med ett golv av
trä som en förlängning av gästhamnens system av
bryggor. Här finns kafé och restaurang med möjlighet
till uteservering både på markplanet och på tak.
Mellan bryggan och trätorget skapas sittgradänger
och trämöbler för bekväm och ickekommersielliserad
vistelse - likt en läktare för att uppleva båtlivet..

SPORTLIV. Silotorget är en mixad mötesplats
för kafégäster, klätterfantaster och parkourfolk
- en nod till för att ses och synas i anslutning till
kontorsbyggnaden och Klätterverkstan. Här finns
uteserveringar, klättervägg, boulderingblock och
parkourelement i en spännande blandning som
drar olika kategorier av människor.
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Kajplatsen
HAMNLIV. Kajplatsen är innerstadens transitionszon mot Inre
hamnen. Ett stort runt golv med en upplyft rundel skapar en plats
för rörelse i olika riktningar. På samma sätt blir rundeln en självklar
urban mötespunkt och landmärke att stämma träff vid.
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Fiskescenen
FISKELIV. Fiskescenen är en plats för folk med
fiskeintresse att mötas på och spendera tid. Platsen
görs i ordning med bord för fiskerensning och en
sydvänd sittgradäng att vila benen i och titta på
när andra fiskar. Fiskescenen kan enkelt ställas om
till utomhusscen sommartid för evenemang som
konserter och teater.
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