2006-11-08

Program för CHARRETTE HAMBURGSUND & HAMBURGÖ 16 -18 november 2006
Folkets Hus i Hamburgsund
Torsdag 16 november
09.00

Inledning
Clas-Åke Sörkvist, kommunalråd,
Professor Göran Cars, Kungliga Tekniska Högskolan

09.30
Kaffe
10.00-11.00 Presentation av tankar och idéer från lokala aktörer
11.00-12.00 Respons på de presenterade idéerna
Moderator Göran Cars
13.30-15.00 Blå hallen, Hamburgsundsskolan;
Föreläsning Göran Cars ”Turism, kultur och attraktivitet i samhällsbyggandet”

TYCK TILL OM

HAMBURGSUND

& HAMBURGÖ!

13.00-17.00 Arbetslagens arbetar fram förslag som ställs ut efterhand
18.30

Hamburgsundsskolans elever
Elever presenterar sina idéer om utvecklingen av Hamburgsund och Hamburgö

19.00-19.30 Arbetslagen presenterar dagens arbete
19.30

Debatt om arbetslagens förslag. Moderator Göran Cars

20.00

Avslutning av första dagen

Fredag 17 november
08.00-10.00

Arbetslagen arbetar fram revidering av förslagen.
Förslagen ställs ut efter hand.

09.30
10.00

Kaffe
Blå hallen, Hamburgsundsskolan;
Föreläsning Pocke Nilsson, Åre
”Mot alpina VM 2007 - Näringsliv och kommun i samarbete”
Föreläsning Anna Krus, Institutionen för kulturvård, Göteborgs Universitet
”Kulturhistoriska aspekter”
Föreläsning Ingvar Olofsson, Miljöavdelningen
”Naturvärdesbedömning av naturområden i Hamburgsund och på Hamburgö”

12.00-12.30

Debatt: Hur kan dessa erfarenheter tillämpas i Hamburgsund och på Hamburgö.
Moderator Göran Cars

13.30-17.30

Arbetslagens förslag ställs ut efter hand

18.30

Arbetslagen presenterar dagens arbete

19.15

Debatt om arbetslagens förslag. Moderator Göran Cars

20.00

Avslutning av andra dagen

Lördag 18 november
09.00-12.30

Arbetslagen arbetar med revidering av förslagen. Förslagen ställs ut efterhand.

12.00
12.30

Kaffe
Arbetslagen presenterar slutförslagen

13.30

Debatt om slutförslagen. Moderator Göran Cars. Charretten avslutas

14.30

Buffé
Alla välkomna!
Samtliga aktiviteter sker i Folkets Hus om inte annat anges

Som ett första steg i arbetet med en fördjupad översiktsplan för Hamburgsund
inbjuder Tanums kommun till en så kallad Charrette. En Charrette är ett öppet samtal
vars mål är att få fram en gemensam grund för den framtida utvecklingen av
Hamburgsund och Hamburgö.
Charretten äger rum i Folkets Hus i Hamburgsund den 16-18 november.

Välkomna!

TYCK TILL OM HAMBURGSUND & HAMBURGÖ!
Under den 16-18 november sker
en öppen dialog om Hamburgsund och Hamburgös framtid i
Folket Hus i Hamburgsund.
Dialogen ska ge möjlighet att
påverka den framtida utvecklingen av Hamburgsund och
Hamburgö.
BAKGRUND
Hamburgsund är den sista av Tanums
fyra större tätorter som det arbetas fram
en fördjupad översiktsplan för. Arbetsgången med denna fördjupade översiktsplan innefattar ett första steg där
allmänheten bjuds in att föra fram sina
synpunkter och synvinklar på den
framtida utvecklingen innan det formella
planarbetet startar i en så kallad
Charrette.
CHARRETTEMETODEN
Charrette är en planeringsmetod som
syftar till att inkludera alla med ett
intresse i ett projekts lösning. Metoden
innebär att kontinuerliga diskussioner
och förhandlingar sker som leder från idé
till planförslag, och att arbetet sker under
en kort och koncentrerad period.

CHARRETTEDAGARNA
Den öppna dialogen sker med en så
kallad Charrette. Under tre intensiva
dagar kommer två arbetslag med
demografiskt skilda representanter från
Hamburgsund och Hamburgö att skissa
på förslag för den framtida utvecklingen.
Under dessa dagar bjuds allmänheten in
för att ta del av arbetslagens förslag
samt för att delta i diskussioner och
debatter om förslagen. Genom att tycka
till om Hamburgsund och Hamburgö kan
ni vara med och påverka!
FLER AKTIVITETER!
Under Charretten kommer utvecklingsidéer att presenteras av lokala aktörer.
Föreläsningar ges
från utomstående
med goda exempel av ett levande
samhälle samt föredrag från lokala
aktörer.
Hamburgsundsskolans elever kommer
även att redovisa sina idéer om
Hamburgsunds och Hamburgös framtid.

MÅLSÄTTNING
Målet är att efter Charretten ha ett
arbetsmaterial som har en bred
förankring, även om alla inte är helt
nöjda med alla aspekter.
Resultatet av Charretten är ett omfattande underlag till den kommande
fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund och Hamburgö.

AVGRÄNSNING
Avgränsningen av det område som
Charretten kommer att behandla innefattar Hamburgsundtätort med omnejd,
samt hela Hamburgö. Intentionen är att
avgränsningen för Charretten ska
sammanfalla med avgränsningen av den
kommande fördjupade översiktsplanen.

Varmt Välkomna!
VIKTIGA FRÅGOR ATT BEAKTA
Samtliga aspekter på hur Hamburgsund
och Hamburgö bör utvecklas i framtiden
kan och ska givetvis vara möjliga att
diskutera under Charrettedagarna. Fokus
bör dock ligga på några större frågorna
som;
- Centrumfunktioner och trafik
-

Hamburgös utveckling/bevarande,
lämpliga boenden

-

Bevarandevärden, kultur

-

Sundets användning och
utformning

VAD HÄNDER SEDAN?
Efter Charretten är avklarad kommer de
framtagna förslagen att ställas ut i i
Hamburgsund. Då finns ytterligare
möjligheter för dem som inte kunnat
delta under Charrettedagarna att ta del
av resultatet.
Efter Charretten startar arbetet med den
formella
planprocessen
för
den
fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund och Hamburgö. Ambitionen är att
under början av år 2007 låta planen gå ut
på programsamråd.

