
Til informasjon. Bildene i presentasjonen er 
alle hentet fra nettet og offentlige sider til de 
forskjellige prosjektene som er brukt som 
illustrasjonsideer til hvilke mulighter som jeg 
mener ligger i dette prosjektet.  Bildene er 
ikke kreditert mtp opphavsrett siden dette 
kun er ment som en inspira sjons presentasjon 
fra en privatperson. 

INNSPILL TIL SJØVEGAN  
SENTRUMSUTVIKLING  
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ANBEFALT LESNING https://www.arkitektnytt.no/nyheter/i-fronten-for-fiskevaer?fbclid=IwAR3ZF-
frI4-nnPsLkT2VpS_EB8qVd-xLlauMiJ5EndYIjjPP2rvBouDwewCI
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http://vardorestored.com/

DAGENS  
STATUS:  
SJØVEGAN I  
SORT, HVITT  
OG GRÅTT
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1. STATUS Q OG POTENSIALE

SORT, HVITT OG GRÅTT 
Sjøvegan er et tettsted i sort, hvitt og grått. 
Og har en eksisterende byggningsmasse 
som er overdimensjonert og ikke har et 
helhetlig visuelt uttrykk. En flott strand-
promenade og beplantning vil ikke løse 
dette. Selvfølgelig kan man ikke rive 
 eksisterende bygg, men det er andre  
virkemidler man kan ta i bruk for at sentrum 
oppleves mer helhetlig, som eks farger.

TENKE 365 DAGER I ÅRET  
I ALL SLAGS VÆR
Å gjøre sentrum mer tilrettelagt for myke 
trafikkanter vil gjøre det mer estetisk, men 
det er viktig å fasilitere for aktiviteter som 
gjør at man har en grunn til å oppholde seg 
i sentrum. Samt fokusere på at det skal  
nytes og oppleves 365 dager i året i alt 
slags vær. Et eksempel er belysning av  
anlegg og designe lekeparker som også 
funker utmerket om vinteren. Det er kun 
grønt fra midten av mai til midten av oktober. 
Dette er noe som bør tas med i betraktningen 
når det velges møbler, lekestativ etc. 

ÅRBOSTADTINDEN I SENTRUM
Jeg mener potensialet er stort for Sjøvegan. 
Av tettstedene rundt er det Salangen som 
har den fineste fjorden, utsikten og  
motivet med Årbostadtinden i sentrum. 
Noe som i seg selv er et motiv som enhver  
turist burde få med seg når de gjør en to 
ukers roadtrip i Nord-Norge, uansett årstid. 

TURISTDESTINASJON
Jeg mener dette også er en unik mulighet  
å koble på potensialet Salangen har som 
turistdestinasjon. Sjøvegan ligger midt 
mellom Senja og Narvik, og det har vært  
en utfordring i hvilken områdedestinasjon 
Salangen skal ligge under. Per dags dato 
har ikke Salangen noen å “selge”. 
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POTENSIALET TIL SJØVEGAN LIGGER I BRUK AV HAVET  
OG MED MOTIVET ÅRBOSTADTINDEN I SENTRUM  
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2. MÅLGRUPPER OG ØKT OMSETTNING 

Jeg mener at man må se på prosjektet  
utifra 3 målgrupper og hvilke attributter som 
kan gi økt omsettning for sentrumsnæringen.

SALANGSVÆRINGER - hvordan gjøre 
sentrum til et hyggeligere sted å oppholde 
seg i, og som inviterer til samtale med  
andre? Eller tilrettelegge for en pust i  
bakken etter man har gjort et ærend på 
butikken eller apoteket? Sentrum mangler 
møteplasser der du kan ta deg en is i sola 
eller sette deg ned på en benk og slå av en 
prat med noe kjentfolk. Sjøvegan ligger ved 
havet, men det er ikke et eneste sted man 
kan komme seg ned til havet for å dyppe 
tærne i vannet. 

NABOKOMUNENE - hvordan få innbygg-
erne i nabokommunen til å velge å dra til 
Sjøvegan for å gjøre helgehandelen?  
For noen nabokommuner er Salangen 
nærmeste sted for pol, det er et  

trekkplaster i seg selv. Men hvordan få folk 
fra Bardu til å reise ned til Sjøvegan når de 
selv har pol og gode matbutikker? 

TURISTER - Salangen ligger midt i mellom 
alt. Og det er et sted som er lett å kjøre forbi. 
Så hvorfor skal turister gjøre et stopp her? 
Hva kan man lage som gjør at Sjøvegan 
står på topp 10 stoppesteder på  
Visit Norway, Troms sine nettsider? 

Uansett hva man gjør, så er hovedmålet å 
gjøre sentrum til et attraktivt sted å opp-
holde seg i, og fasilitere for aktiviteter 
for lokalbefolkningen. Men jeg mener det 
er essensielt når det først legges tid og 
penger i dette, at det faktisk har en effekt 
på næringsgrunnlaget i sentrum. Som igjen 
gir ringvirkninger til hele kommunen. 
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ER EN FLOTT HAVNEPROMENADE OG EN UINSPIRERENDE 
LEKEPLASS NOK TIL Å FÅ FAMILIER FRA SØRREISA OG  
BARDU Å LEGGE HELGEHANDELEN PÅ SJØVEGAN? JA/NEI?

Nei, mener jeg. Jeg mener at en havne-
promenade og tilrettelegging av sentrum 
for myke trafikkanter er viktig. Men det i 
seg selv er ikke nok for å gi befolkningen  
i nabokommunen en grunn til å gjøre  
handelen på Sjøvegan når de selv har pol 
og gode matbutikker. Og har kortere vei til 
større byer som Finnsnes og Narvik med 
mer utvalg av butikker. 

Jeg mener det er viktig at når det skal 
brukes så mye tid og ressurser på å  
oppgradere sentrum at pengene legges i 
aktiviteter/bygg som gir næringsgrunnlag 
for butikkene i sentrum. Som igjen gir økt 
skatt til kommunen og bedre omdømme til 
Salangen. Så jeg mener det er viktig at det 
ikke bare er fokus på beplanting og strand-
promenade, som i bunn og grunn ikke er 
nok til å gi en person i nabokommunen 
grunn til å dra til Sjøvegan, eller en turist til 
å stoppe innom. Det bør bygges aktiviteter 
som gir folk en grunn til å dra til Sjøvegan. 
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ER EN FLOTT HAVNEPROMENADE OG EKSTRAORDINEÆR 
LEKEPLASS SOM KAN BRUKES ÅRET RUNDT NOK TIL Å FÅ 
BARNA TIL Å SITTE I BIL I 20-45 MIN FOR Å BLI MED, SLIK AT 
DE KAN LEKE UTE MENS FORELDRENE FIKSER TING?  JA/NEI?

Ja, mener jeg. 
Hvis en lekeplass kan by på noe ekstra 
som de ikke får i nabolaget sitt, så mener 
jeg at dette vil være et trekkplaster for å 

kjøre til Sjøvegan for å handle på polet, 
apoteket og matbutikken. Selv i litt grått og 
trist høst- og vårvær. 

VS
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ER EN FLOTT HAVNEPROMENADE OG BADEPLASS PÅ EN 
VARM SOMMERDAG GRUNN TIL Å LEGGE HANDELEN TIL 
SJØVEGAN?  JA/NEI?

Ja, mener jeg. Nå er det selvsagt ikke 
mange badedager i året i Nord-Norge. Men 
noen er det. I nærområdet er det ikke flust 
av lange strender og gode badeplasser 
der man enkelt kan hoppe uti vannet for 
en kjapp dukkert, spise is og så dra igjen. 
Jeg mener ved å tilrettelegge for en brygge 

der du kan hoppe uti, uten sand og tang vil 
være et trekkplaster for sentrum. Salangen 
kommune har den fineste lokasjonen av alle 
fjordene mtp utsikten mot Årbostadtinden 
og fjellene rundt, samt sol hele dagen.  
Men per dags dato så er det helt umulig  
å komme seg ned, ut og opp av vannet. 

VS
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TILBYR SJØVEGAN NOE FOR EN TURIST SOM ER VERDT Å 
STOPPE FOR, TA EN DETOUR? TILBYR SJØVEGAN ET INSTGRAM 
BILDE? ELLER EN AKTIVITET SOM DE SØKER? JA/NEI?

Nei per dags dato så gjør Sjøvegan ikke 
det. Men jeg mener at ved å ha fokus på 
et arkitektonisk bygg og/eller en aktivitet 

som Sauna så vil Sjøvegan være et stoppe-
sted på veien for alle som gjør en road-trip 
i Nord-Norge. 

VS
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VIL DETTE SETTE SALANGEN PÅ KARTET I NORD-NORGE? 
VIL ET BYGG/AKTIVITET SOM DETTE VÆRE EN GRUNN TIL AT 
TURISTER LEGGER TUREN VIA SJØVEGAN? VIL DETTE  
GENERERE INNTEKTER TIL DET LOKALE NÆRINGSLIVET? 
VIL DETTE ØKE OMDØMME TIL SALANGEN?  JA/NEI?

FOTO HANS SVERRE WOLD. 
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TILTAK RETTET MOT TURISTER, OFFENTLIG BADSTUE OG 
ARKITEKTONISK BYGG. 

BADSTUE - Etter å ha jobbet innen turist-
næringen siden 2016 med Airbnb på 
Sjøvegan så er det en ting som som  
alle etterlyser. 

“Is there anywhere we can do sauna?”   

I Troms så er det svært få offentlige steder  
der man som enkeltperson kan leie seg 
sauna utenom å være gjest på et hotell.  
Dette er også en aktivitet som kan nytes 
og selges 365 dager i året. Og ikke minst 
benyttes av lokalbefolkningen. 
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ARKITEKTUR - Salangen kommer ikke på 
en nasjonalturistvei rute. Men det betyr 
ikke at man ikke kan lage et bygg/aktivitet 
som gjør at man kommer i samme selskap 
som stoppestedene langs Senjaruta. 

Jeg mener motivet av Årbostadtinden i 
kombinasjon med noe arkitektonisk vil 
være et motiv mange vil ta turen for å  
oppleve og dokumentere. Rommer det i  
tillegg en aktivitet som sauna, så tror jeg  
at Salangen bokstavelig talt vil komme på 
turistkartet. 

TILTAK RETTET MOT TURISTER, OFFENTLIG BADSTUE OG 
ARKITEKTONISK BYGG.
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Dette prosjektet på Kleivan i  
Lofoten, er det jeg personlig  
synes er mest relevant mtp moloen. 

23 studenter fra Arkitektur- og 
designhøyskolen i Oslo fikk i  
oppdrag å tegne og bygge en bad-
stue i tilknytning til et kultursenter. 

Så det er en mulighet å involvere 
arkitektstudenter til et slikt prosjekt. 

https://www.klikk.no/bolig/arkitektur/
arkitektur-og-badstue-2299472 

INSPIRASJON /  
BADSTUE
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INSPIRASJON /  
BADSTUE
Badstue på Soria Moria i Dalen.  
Er nå et av hovedattraksjonene  
i Visit Telemark.  

https://www.visittelemark.no/ting-a-gjore/
soria-moria-sauna-p4614023
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INSPIRASJON /  
BADSTUE
Prosjekt fra Helsinki.  
Löyly - Sauna og kafe/badeplass.

https://www.dezeen.com/2016/06/30/avan-
to-architects-loyly-coastal-sauna-helsin-
ki-faceted-timber-cloak/
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INSPIRASJON /  
BADSTUE

Badstue med inspirasjon i siloen. 
Lokasjon: Gøteborg 

Liten enkel sauna  
Trevarefabrikken i Lofoten

Saunaen på  
Fleinvær utenfor Bodø

https://www.dezeen.com/2015/11/11/raumlabor-indus-
trial-sauna-gothenburg-port-sweden/ 

https://www.trevarefabrikken.no/sauna
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https://www.dezeen.com/2015/11/11/raumlabor-industrial-sauna-gothenburg-port-sweden/ 
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INSPIRASJON /  
BADSTUE

Kastrup Sjøbad

Arctic Bath  
i Nord-Sverige

https://www.archdaily.
com/2899/kastrup-sea-bath-
white-arkitekter-ab

https://arcticbath.se
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3.  TILGANG TIL HAVET / MOLO
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1. Fortsette promenaden rundt Coop bygget.  
Solforholdene og utsikten er nydelig og kanskje det er 
med å dempe det voldsomme uttrykket Coop bygget 
har. 

2. Fokus på å komme seg ned og opp av vannet. Og at 
dette ikke kun skjer på en spesifikk badeplass, men er 
“lommer” som repeteres langs hele ruten. 

3. Fordele aktiviteter langs hele promenaden. Så ikke 
alt samles på kun et område. Et godt eksempel er Oslo 
Havn med havnepromenaden. Her er lekeplasser  
fordelt utover, fra større til mindre områder, enkelte 
steder er kun en aktivitetsinstallasjon. F.eks så kan et 
utendørs bordtennisbord være plassert på baksiden av 
Coop’en, da det er butikken som har åpent lengst mtp 
utlån/leie av bordtennisracket og ikke sammen med en  
lekeplass.

TILGANG NED OG OPP AV HAVET
Det er et par elementer jeg ville ha fokusert på mtp planen av sentrum.  
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INSPIRASJON /  
TILGANG NED  
OG OPP AV HAVET
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INSPIRASJON /  
TILGANG NED  
OG OPP AV HAVET

Fra Oslobukta, Oslo. 

Fra Fleischer Brygge i Moss

Fra Mjøsparken
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INSPIRASJON /  
MOLO /  
360 UTSIKT

For de som har stått ute på  
moloen så vet du at vind og vær 
kommer fra alle kanter. Skal  
moloen være et element som skal 
bli brukt hele året, så må man  
tenke en 360 graders opplevelse. 
Med det mener jeg at sittebenker 
må være vendt både mot Laberg 
og Årbostadtinden. Dermed kan 
besøkende nyte sola i ansiktet 
uansett når på dagen du går en tur 
ut til enden. 

Vindskjul. - Biotop Arkitekter har 
designet et flott design i Vadsø 
havn der du kan nyte utsikt og  
sol uansett hvilken retning  
vinden kommer fra.
Jeg har fått informasjon fra 
arkitekt i Biotop, Tormod  
Andersen at dette prosjektet  
hadde en budsjettramme på  
1.5 mill. Men det er mulig å gjøre 
billigere med andre materialer/str. 
Denne er i betong og tåler storm 
og uvær. 

https://www.biotope.no

VIKTIG MED BELYSNING!
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INSPIRASJON /  
MOLO /  
ELEMENTER

Sittebenker vendt flere veier. Møbler fra Vestre

Brygge i tre på  
toppen av moloen.  
Fra Skiblanderbrygga  
i Mjøsparken

VIKTIG
MED BELYSNING!

Molo/brygge med tilgang ned i vannet.  
Fra Skiblanderbrygga i Mjøsparken

Sittebenker vendt flere veier.  
Fra High Line

Sittebenker vendt flere veier.  
Fra High Line
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INSPIRASJON /  
MOLO /  
ELEMENTER
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4.  FARGER OG EKSISTERENDE BYGGNINGSMASSE
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SJØVEGAN I 
GRÅTT, HVITT 
OG SORT
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SJØVEGAN I GRÅTT,  
HVITT OG SORT  

Hvis materialvalg på sentrumsutviklingen blir grå over tid,  
så blir fortsatt det helhetlige inntrykket av sentrum ganske 
grått og trist. 

Jeg mener at man må sette farger i fokus. Ikke at det både 
skal være farger på hus, gulv, lekeplass og møbler, men noen 
elementer må ha farger. Det bør foreligge en fargeplan for de 
overdimensjonerte byggene midt i sentrum slik at sentrum får 
et mer helhetlig uttrykk.  

Det vllle vært dumt å brukt mange millioner på sentrums-
utvikling og ende opp med et visuelt uttrykk som dette. 
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Farger i sentrum 365 dager i året kan genereres ved å lage en 
fargeplan for de overdimensjonerte byggene i sentrum. Jeg 
kan anbefale å involvere Koi Fargestudio som er spesialister 
på akkurat dette område. Bildene viser eksempler å arbeid de 
har gjennomført. 

INSPIRASJON  
FARGE / FASADE

https://koifargestudio.no/hvordan-kan-
byene-vare-bli-bade-moderne-koselige-og-
estetisk-vakre/
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Farger i sentrum 365 dager i året kan 
genereres ved å velge møbler med farger. 

INSPIRASJON  
FARGE / 
SITTEMØBLER  
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Farger i sentrum 365 dager i året kan 
genereres ved å velge gulvdekke  
i sentrum og lekeplasser i farger. 

INSPIRASJON  
FARGE / 
GULVDEKKE  
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5.  INNSPILL TIL SPESIFIKKE ELEMENTER
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LEKEPLASS 
SOM FUNGERER 
365 DAGER I 
ÅRET
Dette er Sørlie lekeplass på 
Tøyen. Dette er en av Norges 
beste lekeplasser, og blir brukt 
til alle døgnets tider og i alt slags 
vær. 

Jeg bor to kvartaler unna,  
og dette er en lekeplass som 
fungerer i 15 minus grader  
og med 1 meter snø. Dette er  
et samlingspunkt for både barn 
og foreldre.

Siden Sjøvegan er så  
langt nord er det viktig å  
tilrettelegge for bruk i alle  
sesonger og vær. Brukes det 
også sterke farger vil plassen 
fremstå mer tiltalende 50% av 
året når vær og miljø er grått. 

https://www.biotope.no

FRA SØRLIE LEKEPLASS PÅ TØYEN
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BELIGGENHET  
LEKEPLASS 
Valgt beliggenhet er på utkastet i det  
område som har minst sol og ingen utsikt til 
Årbostatinden,  da det ligger i skyggen av 
museet og gamle Kåre på Kaia.  
 
Brukergruppen, foruten barna, er også  
foreldrene. De vil sitte i sola, drikke en kopp 
kaffe mens de har tilsyn til barna. Det er det 
ikke mulighet her med denne lokasjonen. 

Jeg ville heller plassert offentlig toalett og/
eller oppbevaring/skur til kajakker her.  
Evt et kontor til admin i båthavna. 

NY PLASSERING 
LEKEPLASS
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INSPIRASJON /  
LEKEPLASS
http://monstrum.dk lager de kuleste lekeplassene.
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INSPIRASJON /  
LEKEPLASS

NEDRE FOSS LEKEPARK

MOSS

FRA SUPERKILEN KØBENHAVN

FRA SUPERKILEN KØBENHAVN
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INSPIRASJON /  
LEKEPLASS
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INSPIRASJON /  
LEKEPLASS

OSLO BUKTA

https://www.ja-ja.dk/
project/konditaget-lud-
ers/

Trettenparken, Filipstad
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INSPIRASJON /  
ALTERNATIVE  
SITTEMØBLER  

VS

Velge sitteplasser som oppfordrere til lek og 
interaksjon. Tenke utefor boksen på hva en 
sitteplass kan være.  
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INSPIRASJON /  
ALTERNATIVE  
SITTEMØBLER  
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INSPIRASJON /  
ALTERNATIVE  
SITTEMØBLER  
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INSPIRASJON /  
ALTERNATIVE  
SITTEMØBLER 
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INSPIRASJON /  
SITTEMØBLER 
HENGEKØYER
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INSPIRASJON /  
SITTEMØBLER 
MED SHELTER
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INSPIRASJON /  
OFFENTLIGE TOALETT
I SENTRUM 
Offentlig toalett må være tilgjengelig i  
sentrum om besøkende skal kunne  
oppholde seg i sentrum over lengre tid. 
Eks. hvis de bruker lekeplass og badeplass. 
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INSPIRASJON /  
KAJAKKJOTELL

https://www.ht.no/nyheter/2019/07/28/Familien-byg-
de-kajakkhotell-i-fjæra-19571760.ece

Hva med et kajakkhotell for  
lokalbefolkningen eller et  
klubbhus? Og selvfølgelig med 
enkel tilgang til vannet. 
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INSPIRASJON /  
UTENDØRS BORDTENNIS 

INSPIRASJON /  
MINI SKATEPARK
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INSPIRASJON /  
UTENDØRS 
TUFTEPARK / 
PARKOUR

En mer fargerik tuftepark  
og utvidelse til løpebane.  
Hva med og også inkludere en 
parkour bane som de har i  
Verdensparken i Oslo? 
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INSPIRASJON /  
BELYSNING

Fokus på belysning er 
essensielt hvis område 
også skal fungere 100% 
om vinteren. 
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INSPIRASJON /  
KIOSK
Ha en kiosk/container som kan leies ut på 
sommeren til idrettslag eller lokale cafén. 
Område for musikk/underholdning. 

MJØSPARKEN https://www.ringsaker.kommune.no/mjoesparken.499087.no.html
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https://www.ringsaker.kommune.no/mjoesparken.499087.no.html


INSPIRASJON /  
HAVNEBASSENG / STRANDPARK
Bekkelagsbadet https://www.oslofjorden.com/badesteder/oslo/ormsund_badeplass_oslo.html
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https://www.oslofjorden.com/badesteder/oslo/ormsund_badeplass_oslo.html


INSPIRASJON /  
HAVNEBASSENG / STRANDPARK
MJØSPARKEN https://www.ringsaker.kommune.no/mjoesparken.499087.no.html
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INSPIRASJON /  
HAVNEBASSENG / STRANDPARK 

MOSS FLEISCHER BRYGGE
STUPETÅRN OG BADSTUE
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INSPIRASJON /  
HAVNEBASSENG / STRANDPARK
VESTRE FJORD PARK AALBORG  https://www.designboom.com/architecture/adept-vestre-fjord-
park-aalborg-denmark-11-08-2017/?utm_source=designboom+daily&utm_medium=email&utm_cam-
paign=ADEPT+blends+city

https://www.designboom.
com/architecture/white-
arkitekter-hasle-har-
bour-bath-bornholm-den-
mark-08-13-2014/

https://divisare.com/
projects/270162-jds-ju-
lien-de-smedt-architects-
urban-agency-julien-la-
noo-faaborg-harbour-
bath-and-blue-base
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INSPIRASJON /  
HAVNEBASSENG / STRANDPARK SØRENGA HAVNEBASSENG, OSLO

 

ASTRUP FEARLEY MUSEET/TJUVHOLMEN, OSLO
 

https://www.archdaily.com/11216/copen-
hagen-harbour-bath-plot
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https://www.archdaily.com/11216/copenhagen-harbour-bath-plot
https://www.archdaily.com/11216/copenhagen-harbour-bath-plot


INSPIRASJON /  
BEPLANTING I VANNET,  
TILRETTELEGGE FOR  
BEDRE MARITIMT LIV
Et av forslagene til utbyggelsen av Sukkerbiten i Oslo, var dette.  
Som har i fokus å tilrettelegge for maritimt liv og mangfold i et  
område som bare er fylt ut med stein på lik linje som Sjøvegan  
sentrum er. Anbefaler å lese linkene. 

VS

https://www.aftenposten.no/oslo/i/pLVP11/gir-ikke-opp-kamp-
en-om-et-byggfritt-sukkerbiten

https://forskning.no/arkitektur-biologi-biologisk-mangfold/dette-
gjor-norges-forste-arkitekt-pa-landskap-under-vann/1690859 

https://no.ramboll.com/tjenester/byut-
vikling/blagronn-infrastruktur

https://morgenbladet.no/kul-
tur/2019/10/alle-bekker-sma

https://www.nmbu.no/aktuelt/node/40491
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INSPIRASJON /  
BEPLANTING MED FOKUS PÅ 
ØKT BIOMANGFOLD

Anbefalt lesning. Hvordan Oslo har tilrette-
lagt for humler, pollinering og biomangfold 
med etablering av blomsterenger. 

https://www.oslo.kommune.no/natur-kul-
tur-og-fritid/urbant-landbruk/pollineren-
de-insekter/#gref

https://bybi.no/wp-content/uploads/2019/03/7-B%C3%A5rd-Bredesen.pdf.  
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INSPIRASJON /  
BEPLANTING MED FOKUS  
PÅ LITE VEDLIKEHOLD  

Beplanting av ville vekster, gress og siv som  
krever lite vedlikehold og myker opp landskapet. 
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INSPIRASJON /  
BEPLANTING MED FOKUS  
PÅ LITE VEDLIKEHOLD  
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INSPIRASJON /  
VARDØ RESTORED

INSPIRASJON /  
UP NORTHFESTIVAL

Kan man søke midler 
som Vardø har gjort 
for å restaurere de 
byggene i kommunen 
som har historisk verdi 
eks Kommunehuset? 

Kan Salangen være vertskap for  
UPNORTH Street art festival?  
Da får man  mer street art i sentrum 
og en festival. 

http://vardorestored.com/

https://www.upn.no

itati bearum aut ea que 
entur
itati bearum aut ea que 
entur
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http://vardorestored.com/
https://www.upn.no


KAN LAVANGEN, GRATANGEN, FINNSNES, BARDU, SETERMOEN, NARVIK TILBY 
EN FANTASTISK LEKEPLASS, HAVNEBASSENG, BADSTUE ELLER BADEPLASS? 
SVARET ER NEI! 

JEG MENER AT HVIS VI I DENNE SENTRUMSUTVIKLINGEN OGSÅ FOKUSERER 
PÅ ENKELT ELEMENTER SOM BADSTUE, BADEPLASS OG LEKEPLASS SÅ VIL 
SJØVEGAN VÆRE ET TREKKPLASTER. BÅDE FOR NÆROMRÅDE OG TURISTER,  
SOM IGJEN VIL GENERERE ØKT OMSETNING TIL DET LOKALE NÆRINGSLIVET.  
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