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Röster från Gamleby:

”Göra något åt platsen utanför banken. I 
dagsläget är den inte attraktivt”

”Sittplatser! Grillplatser och lägereldar! 
Ställen att ”hänga” på för att snacka där 
man inte behöver be om lov för att slå sig 
ner och söka sällskap.”

”Bind ihop gamla torget med nya cen-
trum med trevligt gång- och cykelstråk 
och kanske någon ytterligare verksamhet 
på vägen. Planteringar kan vara en enkel 
åtgärd.”

”Bort med den tunga genomfartstrafiken 
över Gamleby torg.”

”Stationsområdet behöver förbättras, väl-
digt många passerar där varje dag.”

”En utveckling av hamnområdet, det 
måste gå att göra något kul av silon, eller 
ta bort det.”

”I samband med satsningen på utemiljön 
vid gamla Åbyskolan skulle en satsning på 
en REJÄL lekplats vara populär för barnfa-
miljerna.”

 

På gång i Gamleby

Gamleby torg

I Gamleby pågår just nu många studier, planer 
och projekt som kommer att förändra bybilden 
de närmaste åren. Vi har valt ut några områden 
som du säkert känner igen. Vi vill också tacka alla 
ni som varit med och bidragit med goda idéer. Området utanför 

Åby Herrgård 
kommer att få en 

parkliknande 
karaktär.

En förstudie har 
påbörjats för att 

undersöka hur Gamla 
torget och Unos park 
kan omgestaltas och 

knytas ihop.

Under 2019 
börjar arbetet 
med att rusta 

upp resecentrum 
och flytta det lite 

närmare de 
centrala delarna 

av Gamleby.

Under sommaren 
2018 testar vi att 

sänka hastigheten 
vid Gamleby torg.

Västerviksvägen mellan 
köpcentrum och torget 

byggs om med ökad 
tillgänglighet för 

gående och cyklister.

Vi jobbar med ett 
åtgärdsprogram för 

restaurering och skötsel 
av Gamlebyån för att 
öka den biologiska 

mångfalden.

Här kommer det att 
byggas en ny 

hälsocentral och 
bostäder.

Fastighetsägarna har bett 
en landskapsarkitekt att 

ta fram en idéskiss för att 
göra torget attraktivare. 

Här tittar vi på 
möjligheterna att utveckla 

hamnen till ett nytt 
rekreationsområde. Just nu 
pågår en analys för att se 

över de geotekniska 
förutsättningarna för 

hamnområdet


