
 
 

 

 

 

 

   Falkenbergs Kommun 

   Att: Marie-Louise Wernersson 

   31180  FALKENBERG 

 

 

 

Åtgärder för utveckling av Olofsbo Havsbad 

 
Olofsbo Stugägarförening och Olofsbo Havsbads Vägförening uppvaktade den 10 oktober 

2016 Falkenbergs Kommun, Marie-Louise Wernersson, och lämnade ett antal förslag på 

åtgärder som syftade till en positiv utveckling av Olofsbo Havsbad. Den 23 januari 2017  

träffades parterna ånyo på kommunens inbjudan för en djupare diskussion om det fortsatta 

arbetet. Mötet resulterade bl.a. i en önskan från Falkenbergs Kommun om en prioritering av 

de åtgärder som önskas genomförda av kommunen. 

 

Olofsbo Stugägarförening och Olofsbo Havsbads Vägförening lämnar nedan en gemensam  

redovisning av sådana åtgärder. 

 

1 Skyltning till Olofsbo Havsbad, marknadsföring av Olofsbo Havsbad i broschyrer 

m.m, upprensning av hundbadet samt uppsättning och skötsel av hundlatriner på 

stranden och utmed Havsvägen är självklara åtgärder som ska vidtas av kommunen 

omgående.   

   

2 Den i övrigt högst prioriterade åtgärden är upprustning av Havsvägen. De enskilda 

åtgärderna måste tas fram vid ett gemensamt möte med Falkenbergs Kommun. Som 

exempel på åtgärder kan nämnas stolar/soffor utmed Havsvägen, flera avfallskärl, 

översyn av informationsskyltar, utegym, gatubelysning och förändring av 

trafikavspärrningen vid pizzerian. Den senare åtgärden krävs då del av Kattegattleden, 

den s.k. Fyrleden, kommer att skyltas upp redan under våren bl.a. via Havsvägen. 

 

3 Övriga åtgärder som önskas nämns i prioriterad ordning. 

 

Handikappramp med möjlighet att komma ner till stranden och vattnet med 

rullstol/rollator. Bör iordningställas i anslutning till förbandsstugan. 

 

Gatubelysning utmed Havsvägen. Här avses punktbelysning och bör diskuteras i 

samband med övriga åtgärder för upprustning av Havsvägen. 

 

Utveckling av lekplatsen vid förbandsstugan. Kommunen bör samtidigt ta över 

ansvaret för densamma. 

 

En badplattform/dykplattform förankrad på lämpligt avstånd från badstranden som ett 

alternativ till en badbrygga. 

 



 
 

 

 

 

 

Oavsett de åtgärder som redovisats ovan måste Falkenbergs Kommun verka kraftfullt för att 

Olofsbo Camping ska öppna fullt ut igen samt att verksamheten på 

Strandkanten/Klittergården kan återgå till vandrarhem/restaurangrörelse. 

 

Båda föreningarna är beredda att diskutera vad vi kan bidra med beträffande de föreslagna 

åtgärderna. 

 

Mot bakgrund av vad som ovan sagts ser vi fram mot att berörda förvaltningar inom 

kommunen snarast inbjuder till ett gemensamt möte för vidare diskussion om åtgärder för 

upprustning av Havsvägen.  

 

 

Falkenberg den 1 mars 2017 

 

 

 

 

Owe Jungåker, vice ordförande  Thomas Mellqvist, ordförande 

Olofsbo Stugägarförening   Olofsbo Havsbads Vägförening 

 

 


