
INNSPILL FRA CAFEDIALOG PÅ HELLELAND DEN  29.03.16 
 
Bytelttomta 

 Parkområde der byteltet står i dag 

 Isbane om vinteren der byteltet står i dag 

 Kulturhus der byteltet står i dag 

 Isbane og bowling der byteltet står i dag 

 Etablere park med cafe, scene og arena 

 Etablere permanent parkeringsplass på denne tomta 

 Ny teltduk på byteltet 

 Etablere lekeplass og sentrumspark med kafe / servering der byteltet står i dag 

 Byteltet er bra! 

 Fjern teltet! 

 Beholde teltet 

 Bytte ut teltet med et permanent bygg 

 Ikke kjøpe nytt telt når dagens telt er utslitt. Lær av «gamle synder» 

 Bytelttomta og Torget må bli en enhet 

 La bruktmarkedet få disponere byteltet gratis  
 
Torget 

 Fornye og utbedre Torget  

 Legge til rette for «god gammeldags» torghandel og ta vare på det som allerede er 

 Oppgradere Torget 

 Ikke stenge muligheten for å samle Høstmarken, Julebyen o.l. på Torget 

 Torget: selge grønsaker fra boder 

 Torget og bytelttomta må bli en enhet 

 Torget må bli en god møteplass for voksne og barn. Mennesker må stimuleres til å møtes der 

 Etablere aktiviteter for barn på Torget 
 
Gruset 

 Bygge hotell på Gruset 

 Etablere fiskeplass på Gruset 

 Bygge kulturhus med parkering på Gruset 

 Bygge parkeringshus på Gruset 
 
Gågata 

 Fornye og utbedre gågata 

 Innbyggerne må støtte opp om gågata og få «liv» i gågata 

 Legge til rette for kulturtiltak i gågata og «Gamlebyen» 
 
Lundeåna / Elverhøy 

 Etablere bystrand (bading) i nedre del av elva 

 Etablere badeaktiviteter og familieaktiviteter i tilknytning til Elveparken 

 Etablere cafe, uteservering og badeplass mellom rådhuset og Jernbanebrua  

 Ta i bruk Elverhøy igjen 
 
Rådhuset 

 Bygge nytt rådhus 

 Flytte brannstasjonen. Utvide rådhuset 

 Utvide rådhuset mot Jernbanebrua 



 Flytte rådhuset til Langholmen 
 
Hafsøy 

 Bygge fjellhall for parkering nord for Eikunda 

 Bygge vanntunnel fra Slettebøvatnet til Vågen 
 
Gjestehavna 

 Utvikle gjestehavna for båtfolket – gjøre den mer attraktiv 

 Utvide gjestehavna 

 Flere båtplasser i gjestehavna 
 
Vågen 

 «Fasadeløft» på båtgarasjer merket «Bertelsen & Garpestad» 
 
Eger stormarked med omegn 

 Bygge nytt rådhus her 

 Bygge kulturhus her 

 Bygge gangbro over Eideåna 
 
Jernbanestasjonen med omegn 

 Utvide parkeringsområdet ved jernbanestasjonen 

 Flere parkeringsplasser ved jernbanestasjonen 

 Bygge parkeringshus ved jernbanestasjonen 

 Bygge «lokk» over jernbanen. Etablere parkering på «taket» 

 Etablere flere parkeringsplasser ved jernbanestasjonen 

 Bygge flere parkeringsplasser ved jernbanestasjonen 

 Utvikle sentrumsområdet mot Eide, bolig og handel 
 
Kultur 

 Skulptur og kunst  

 Bygge kulturhus med bibliotek 
 
Fv. 44 

 Omlegging av Fv. 44 

 Bygge ny Fv. 44 utenom sentrum 

 Fv. 44 bort fra sentrum 

 Legge om Fv. 44 slik at det kun blir lokal trafikk gjennom sentrum 

 Bort med gjennomgangstrafikken 
 
Parkeringsordningen 

 Avvikle betaling for parkering 

 Bort med betalt parkering 

 Ta bort parkeringsavgiften 

 Fjern parkeringsordningen 

 Avskaffe parkeringsavgift i sentrum  

 Endre parkeringsordningen. Gjøre den mer brukervennlig 

 Redusere administreringen av parkeringsordningen 

 Sponse parkeringsplasser for de som bor for langt fra byen til å gå eller sykle. Spesielt 
helsearbeidere som begynner kl. 07.00 

 



Sentrum generelt 

 Kommunen bør ha servicetorg og turistinformasjon i bykjernen 

 Etablere fiskebutikk 

 Etablere park med uterestaurant 

 Sørge for at byen er trivelig å komme til om sommeren. Flott med blomster 

 Etablere liten park med idrettsapparater i sentrum 

 Sikre sentrumsnære friluftsområder langs havna. Ikke bare industri 

 Viktig med utsikt til natur 

 Bygge parkeringshall i Varberg 

 Mer effektivt reparasjonsarbeid slik at byen fremstår som ryddig 

 Oppmuntre til lokal frivillighet 

 For mange gangfelt i sentrum 

 Bedre utnyttelse av havneområdet, med f.eks. fiskebutikk, spiseplasser som har annet enn 
«junkfood» 

 Gratis å bruke offentlig toalett om natta 

 Etablere flere toaletter i sentrum 

 Bort med industri i indre havn 

 Etablere promenade langs havna fra kirka og utover  
 
Andre innspill 

 Bedre kollektivtransport mellom Helleland og Egersund 

 Flytte kommunale kontorer til Helleland. Rimeligere leiekostnader 

 Lokaltog til Helleland for pendlere med tog nordover 

 Flytte «blålysetatene» til Langholmen 
 


