
Floda centrum och torg ligger 
undanskymt. Genom att parkeringen 
framför mataffären planeras om och 

det bland annat byggs en saluhall 
där, får flodaborna nya möjligheter 

till handel och Floda en trevligare 
framsida vid vattnet. Möjligheten att 

parkera nära mataffären bevaras. 

Med fler boende i centrum ökar 
tryggheten. Fler människor rör sig på 

gatorna och fler ser från husen vad 
som händer. Dessutom blir det fler 

som kan utnyttja närheten till service 
och handel. Hänsyn måste tas till 

befintliga träd och småskaligheten.
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NYA STRÅK
För att hålla ihop Floda på ett bättre 
sätt behövs tydliga stråk. Det behövs 

en huvudgata, genom Floda, som 
förenar centrum, istället för att dela 

det.

TA TILLVARA KVALITETER Två nya gång- och cykelbroar över Säveån byggs, för att knyta 
ihop centrum, gynna gång- och cykeltrafikanter och för att 
ytterligare känna närheten till vattnet.

FLER BOENDE I CENTRUM

ATTRAKTIVARE CENTRUM

fokus

b

Floda har många kvaliteter som bör 
tillvaratas; närhet till vatten, 
engagerade föreningar och 

företagare, vacker natur, närhet till 
Göteborg och Alingsås, 

småskaligheten.
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Parkeringen framför mataffären får en ny struktur. En saluhall inrymmer till exempel 
permanent plats för fiskförsäljning samt stationärna och tillfälliga försäljningsytor. Längs 
vattnet placeras mindre byggnader för föreningsliv och småhandel. Mot söder finns en 
stor trappa ned mot vattnet. I de större byggnaderna finns handel på nedersta våningen 
och kontor samt boende i de övre. På lilla ön planeras en mindre lekplats.

a

Missionskyrkan flyttas och blir del i ett område för aktiviteter. Här byggs också en 
idrottshall och skateboardområde. De högre husen innehåller lägenheter och eventuellt 
någon form av aktivitet i bottenplanet. Aktiviteterna bidrar till ett tryggare och mer levande 
Floda centrum.

b

På garveriområdet kommer kulturen i centrum. I de befintliga utrymmerna passar det bra 
att inrymma en konsthall och ateljéer. De små byggnaderna inrymmer compact 
living-lägenheter och hantverkshandel. Redan idag finns småskalig matproduktion här 
och det kan utvecklas ännu mer. Produkterna kan säljas till lokala caféer och i saluhallen. 
Hållning av smådjur, såsom höns och kaniner samt eventuellt några får kan öka 
attraktionskraften och genom att besökare kan ta med sig matrester till djuren vid besök, 
ökar kretsloppsförståelsen.

c

I den stora grässlänten samt på det öde området mellan dagens centrum och Garveriet 
förtätas med bostäder. Med fler boende i centrum ökar tryggheten, det blir fler människor 
i rörelse och bättre underlag för handeln. En del av den stora grässlänten sparas för 
pulkaåkande. Bostadsområdet vid Garveriet kan också innefatta ett nytt LSS-boende.

d

Vid Sävelångens strand anläggs en större brygga. En byggnad uppförs som kan innehålla 
en restaurant med utsikt över sjön. Här kan också möjligheten till vattensporter som till 
exempel kajakpaddling tas tillvara, både för flodabor och turister. I anslutning till 
byggnaden byggs en större lekpark.

e

På sikt byggs en ny, mer tillgänglig station som också kan innehålla andra aktiviteter. 
f

Över järnvägsspåret byggs i samband med byggandet av ny station, en trygg övergång 
med praktisk förbindelse till spåren. Nuvarande stationen får en ny funktion, till exempel 
som vandrarhem.  

CENTRUMNÄRA BOENDEDen gamla missionskyrkan byggs om och blir ett centralt äldreboende. Pastorsbostaden 
rivs och på tomten byggs ett 60+ boende.g
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Med bil passerar många eller kör in till Floda centrum längs 
denna led. Intrycket av Floda blir intetsägande och upplevelsen 
att man passerar ett samhälles centrum uteblir. Genom att 
sänka hastigheten, plantera träd längs sidorna, koppla ihop 
norr och söder med bebyggelse och prioritera cykelbanan blir 
upplevelsen en helt annan. Floda blir ett samhälle att lägga 
märke till!
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