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Olssons Pir 

Strandpromenaden 

Önskemål om en strandpromenad har uttryckts också tidigare år, men har av olika anledningar inte 
kunnat förverkligas. Trots att Otterbäcken är ett sjönära samhälle som sträcker sig flera kilometer 
längs Vänerns strand, finns idag ingen möjlighet att promenera längs hela strandkanten. Projektmålet 
för strandpromenaden var att koppla ihop Barfoten i söder med Badängsparken i norr, ca 1,6 km. 
Bägge ändpunkterna är attraktiva besöksmål för såväl lokalbefolkning som besökande, från badstrand 
och camping i söder till parkområde med restaurant och gästhamn i norr. En strandpromenad skulle 
förhöja kvaliteten och upplevelsen av att bo och leva i Otterbäckens samhälle. 

Under året har möjligheter och hinder kartlagts genom kontakter med Lantmäteriet, stöd från 

samhällsplanerare i Gullspångs och Mariestads kommuner och samtal med enskilda fastighetsägare. 

Totalt har ett 20-tal fastighetsägare kontaktats med informationsbrev och kartmaterial. Personliga 

möten har inte kunnat genomföras pga. corona-situationen. 

Målet för strandpromenadens sträckning har inte kunnat 

uppfyllas helt. Några fastigheter längs den tänkta vägen 

har strandtomt, andra ville inte tillåta en stig över egen 

tomt. En möjlig sträckning för en strandpromenad kunde 

ändå till sist utarbetas. Resultatet har blivit att 

promenaden från Barfoten och vidare norrut till att börja 

med följer gatunätet fram till Kabyssvägen alternativt 

Bandyplanen och därifrån leder vidare till Badängsparken. 

Strandpromenaden kommer även att inkludera Olssons 

pir, vilken är kommunal mark. Nyttjanderättsavtal för 

strandpromenaden har skrivits med de fyra 

fastighetsägare vars mark direkt berörs. Det finnas 

därmed inte några kända formella hinder för att etablera 

en strandnära promenad längs den föreslagna sträckan ovan. 

På några ställen måste marken beredas och metoder samt kostnader för detta tas fram, liksom för 

skyltning. Finansiering för att färdigställa strandpromenaden måste säkerställas. Under förutsättning att 

vi lyckas med finansieringen och det praktiska arbetet hoppas vi kunna inviga promenaden till 

sommaren/hösten 2021. 
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