Charrette 16-18 nov 2006

Hamburgsund

& Hamburgö
grupp 1

Vad gör Hamburgsund/Hamburgö attraktivt för boende och turism?
-

-

Läget vid havet och den unika skärgården och naturen
Fina strövområden och vackra badplatser.
Ett levande centrum med ett anpassat utbud av service, handel, nöje och aktiviteter
Scen på Bônn, båten Nolhôtten med rundturer, Hornbore By och Hornbore Ting, camping, vandrarhem och
gästbåtplatser
Ett stort och aktivt föreningsliv t ex HIF, Saltkärskärings vänner, Väderöarnas båtssällskap, Hamburgsunds
samhällsförening, Folkets hus, Hamburgsunds motorklubb mfl.
Närheten till världsnaturområdet Vitlycke, Konstskolan Gerlesborg, Väderöarna.

Hur når vi dit?
-

-

Positivt samarbete företagare /boende/ kommun
Nya bostäder i attraktiva områden
Skapat förutsättningar för näringsliv/verksamheter
Bevara det som är unikt

Hamburgsund, fastlandet
Trafik
-

-

2 st. nya infarter som avlastar centrum.
Rondeller, gång och cykelvägar som ökar trafiksäkerheten.
Tydliga informationstavlor vid Hamburgsunds infarter, de informerar om kultur & natur i och runt
Hamburgsund
Bättre skyltning

Näringsliv
-

-

Vi har skapat ytor och möjligheter för ökat företagande och affärsverksamhet
För att göra markerat industriområde vid Kvillevägen fodras vissa planeringsåtgärder

Båtplatser
-

-

Förslag på var nya båtplatser kan placeras
Även lämpliga p-platser till dessa båtplatser har markerats

Natur- och kulturvärden
-

Stora naturvärden finns som skall tas stor hänsyn till vid all nybyggnation
Det finns olika kulturella mötesplatser utanför centrum t ex;
-

-

Scen på Bônn – upprustas enligt Johan Hakeröds förslag
Hornbore By och Hornbore Ting
Folkets Hus – fler parkeringar enligt B Widengårds förslag
Gerlesborgsskolan – närheten till denna

Övriga mötesplatser
-

Skridskobanan i Ejgdestämmen – upprustas enligt Mellanstadiets förslag
-

-

-

Gärna elbelysning
”Nya” Kornhagen – aktivitetscenter, kan bli en stor mötesplats för alla
Tänkbara projekt: Fotbollsplaner, omklädning, boule, skatepark, gym, simhall,mb/crossbana, anslutande
motionsspår med elbelysning, lekplats
Johan Hakeröds förslag ang. Scen på Bônn
-

-

Vindskydd och fler bänkar och bord
Mattor så inte skridskor blir slöa
Hockeymål samt flyttbar rink

Bredda vägen upp till platsen
Bredda ingången till scenen
Vädersäkra spelplatsen och göra ett scengolv
Bättre parkeringsmöjligheter
Tydligare skyltsättning

Bengt Widengårds förslag ang. parkering vid Folkets Hus
-

-

Använd tomten mittemot parkeringen och iordningsställ nya parkeringar
Förslag om olika åtgärder för att stimulera användningen av Folkets Hus

Hamburgö
Boende
-

-

Vid behov genomför gällande plan för bostäder söder om färjeläget
Upphäv södra delen av ovanstående plan till förmån för naturvärden (randskog m.m)
All ny eller förändrad bebyggelse vid sundet skall föregås av en bevarandeplan. Innan den finns – ingen ny
eller förändrad bebyggelse.
Ingen bebyggelse, som enstaka hus i anslutning till befintlig

Trafik
-

-

Behåll befintlig vägstandard för att hålla nere hastigheten
Ny förbindelse mellan båtvarv och vinteruppläggning, norr om kyrkberget
Båtuppläggningsplatsen rustas upp och utnyttjas som parkeringsplats för bilar sommartid
Parkering. Säkerställ parkering vid Stora Stenar och Vänd Igen

Näringsliv/Service/Båtplatser
-

-

Sörj för att varvsverksamheten norr om färjan får fortleva och utvecklas
Utvecklingsmöjligheter finns för småbåtshamnar i anslutning till varvet och i Sjöviken
Kommunalt VA till hela ön

Natur/Kultur
-

-

Hela Hamburgö har högsta naturvärde. (Länsstyrelsens naturvårdsplan)
Vandringsleder/naturstigar (hålls röjda) bevaras och utvecklas.
Badplatserna!
-

Boviken – anpassa för äldre/funktionshindrade

- Stora Stenar – Förbättra gångbrygga
-

-

Storemyr – bevara för skridskoåkning. Fågelliv, flora
Paintballbana
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Hamburgsund

& Hamburgö
grupp 2
Vision 2020; 1500 invånare
Kom och upplev samhället där vi lever och trivs året om.
Vi erbjuder dig unik natur, god service upplevelser och utveckling samt
ett gott värdskap.
Viktiga utvecklingsområden
-

Boende och trafiklösningar
Centrum och industriområden
Bryggor och båtplatser
Hamburgö

Förutsättingar
-

+ 400 personer till år 2020
Kultur och naturvärden bevaras
Ingen byggnation som stör horisontlinjen
Behov av en fungerande mottagar och dialog – organisation – samhällsförening, företagarförening
osv.

-

Hamburgsund
Trafik
- Vägen från Smörhagen leds bakom ladugården på Kornhagen
- Cykelväg från fotbollsplaner vid Kornhagen till Monekilsvägen
- Gång- och cykelväg från Skäret-områdettill Pluretbacken och fortsättning på befintlig väg
- Rondell Saltkärskärring vid nuvarande Lisabacken
- Rondell Monekilsvägen
- Rondell Fjällbackavägen
- Extra fil från Saltkärskärring till färjan
- Behov av farthinder på väg 900
- Breddning av vägen till scen på Bônn
- Elljusspår
-

-

Slingan vid Ejgdestämmen
Idrottshuset-väg 900

Boende
- Kornhagen, kommunal mark lämpad för parhus och kedjehus
- Ejgde, privat utvecklingsområde
Bryggor och båtplatser
- Båtplatser söder om fiskekajen
- Gästplatser utanför Långestrandsbryggan, befintliga båtar flyttas till Vänd Igen
- Gångbrygga fiskekajen-Hornbore by
Verksamheter
- Industriområdet ska ej utvecklas norr ut
- Parkering kan tillåtas norr om industriområdet för Scen på Bônn

Centrum
-

-

Sjökanten utökas med ytterligare flygel
Bankhuset utökas med en våning
Skoaffären 6 lägenheter
Parkering vid Idrottsvägen
Parkering förlängning vid Skäretplanen
Parkering snett vid trekanten (häck framför)
Boulebana trekanten
Dammen iordningställs vid sankmarken Skäret
Utsiktsplants 75 m från Hjalmars brygga
IT-café, Pipers café och turistbyrå

Centrum forts.
-

Skatepark vid fotbollsplanen
Begränsa motorcentrum till egen mark
Ingen vinterförvaring av båtar, upptagning och reparation är ok
Bevara Nolhôtten

Hamburgö
-

I princip byggstopp på Hamburgö med undantag för begränsad förtätning
Byggstopp från färjan till Vänd igen
Utvecklingsområde väster om färjeläget, under förutsättning att VA-löses
Behålla de smala vägarna, hastighetsbegränsa till 30 km/h på hela Hamburgö
Shuttlebus
Bevara och utveckla badplatserna, alla tre;
-

-

Boviken
Vändigen
Stora stenar

Orienteringstavla för gång- och cykelvägar vid turistbyrån och färjeläget på ön
Värna båtvarvet på ön, skapa utvecklingsmöjligheter för företaget
Värna om djurhållning på ön
Vandrarhemsverksamheter
Bevarandeplan för Hamburgö

