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Medborgarhus. Ett öppet hus som skall understödja lokal utveckling och fungera som mötesplats
för det sociala livet. Erbjuder en växtmiljö för ekonomisk tillväxt, ungdomars uppväxt, och Hamburgsunds fortsatta utväxt. Ett hus för demokrati, folkbildning, kultur och möten.
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Vaktmästaren

Möten hela tiden

I Växhuset, liksom i många äldre byggnader, bor vaktmästaren och husvärden Robert själv i den fastighet han sköter.
Hans lägenhet är belägen på översta våningen, en bit bort
från de mest högljudda aktiviteterna, men från sitt köksfönster har han samtidigt god överblick över huvudentrén.

Sedan öppnandet av Växthuset har mötesrummen en våning
upp spelat en avgörande roll för att placera byggnaden i
människors hjärtan och medvetanden. Många föreningar
använder nu de två topmoderna mötesrumen på en regelbunden basis.

- Det är ett perfekt ställe att bo på, säger Robert, det är nära till arbetet
och nära till alla mina vänner. De kommer hit för att gå på möten med
sina föreningar eller titta på biofilm, och samtidigt kan vi snacka med
varandra.

Arkitekterna lade särskild tyngd vid designen av mötesrummen. Det
finns två mötesrum för föreningar i bygganden, förenade genom ett
gemensamt förrådsutrymme med låsbara förråd för alla föreningar. På
så sätt kan varje förening hålla sina föremål, böcker, attiraljer etc. nära
mötesrummet, men samtidigt kan rummen användas mer flexibelt av
många föreningar.

Robert sköter de grundläggande servicefunktionerna i Växthuset tillsammans med sin fru Anneli, som tar hand om caféet, receptionen och
turistinformationen på markplan.
Jag frågar Robert om ungdomsgården, hur fungerar det egentligen att
den yngre generationen sköter sitt eget klubbhus i annexet?
- De lär sig allteftersom, säger Robert, och jag kan hjälpa dem på vägen.
Jag är på sätt och vis en extrapappa för en del av dem, de kommer till
mig med sina frågor om allt möjligt. De har ett verkligt trevligt ställe
där i ungdomsgården, jag skulle gärna haft ett sådant ställe när jag var
ung.
Vilken är hans favoritdel i byggnaden?
- Vinterträdgården, utan tvekan. Det är där jag trivs bäst, dit går jag för
att återfå energi under vintern. Och det gör många andra också. Jag
tycker också mycket om utställningsrummet i entrén. Jag har till och
med sålt några av mina egna målningar där, säger han och tillägger
med ett skratt:
- Det var min som som köpte dem.

Vart och ett av mötersrummet har ett litet kabinettkök och toaletter,
längs väggarna under taket löper en skärm som kan växlas för att visa
den färg, text, logo som passar den förening som för närvarande befinner sig i rumnmet. På så sätt kan varje förening sätta sin prägel på
rummet snabbt.
En vägg, där det i äldre möteslokaler fanns en svart tavla, är här en
multimediavägg täxt med en glasskiva som föredragshållare kan skriva
och rita på.
- Detta är ett mötersrum för 2000-talet, säger sekreterare i
fotoföreningen. - Vi blåser upp våra bilder på multimediaväggen och
det ökar drastiskt möjligheten till givande diskussioner. När mötet är
slut räcker det med att trycka på en knapp för att ställa rummet i rätt
stämning för scouterna som har tiden efter oss. På tisdag, alltså.
- Glöm inte, lägger han till, att föreningar som våran, utgör ryggraden
i et tlevande samhälle. Vi håller demokratin vid liv.
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Liv i “det stora rummet”

Det kallas för det stora rummet av lokalinvånarna, det centrala torget i det nya Vi står och samtalar vid hennes lokal när plötVäxthuset och medborgarhuset. Det är sligt en stor grupp människor kommer ut från
ett av mötesrumme en våning upp. Det är den
här saker händer, som de säger.
hembygdsföreningen som har tagit en paus i
Runt balkongerna på våning 1 och 2 rör sig sin föreläsning. Föreläsaren själv, Gunilla
människor konstant, påväg till biblioteket, Jonsson, har rest hela vägen från Kalmar för
vinterträdgården eller ungdomsgården. De ser att prata om “Det kollektiva kulturarvet”.
alla ut som om de känner sig hemma i byg- Jag älskar att komma till Hamburgsund och
gnaden.
Växthuset, säger hon. Jag har varit här två
- Ja, vintertid känns det här nästan som mitt gånger tidigare. Det finns en genuin känsla
andra hem, säger Monika, en femtonårig tjej. här. Och som de brukar säga: Det är här det
Mina föräldrar brukar också gå hit, de händer.
promenerar i vinterträdgården eller sitter och
dricker kaffe med sina vänner i caféet. Jag
Utdrag från stadgarna för Växthuset i Hamhänger mest med mina kompisar på ungburgsund:
domsgården, och ibland är jag i verkstaden
1. Växthuset är öppet för vem som helst att anockså. Jag gillar att arbeta med mina händer.
vända, dess syfte är att stärka samhället och
En av butiksägarna på markplan, Marianne,
arbetar som hårfrisörska. Hon tycker om det
stora rummet och allt folk som ständigt
passerar genom det.
- Du vet, jag trodde inte ens att det fanns så
här många människor i Hamburgsund. De
verkar komma från ingenstans, men byggnaden fungerar som en stor magnet, eller
som en hjärtkammare som pumpar blod. Alla
måste passera härigenom.

livskvalitén, låta unga människor växa och utvecklas
i en trygg miljö, erbjuda mötesplatser för föreningar
och affärsmöjligheter för lokalt näringsliv.
2.

Växthuset är för allmänhetens bästa.

3. När en hyra måste tas ut för uthyrning av ett
utrymme skall den hållas på självkostnadsnivå.
4. Huset skall förvaltas av Stiftelsen Hamburgsunds Växthus.
5. Styrelsen skall bestå av, med en fjärdedel var,
representanter från Tanums kommun, lokala
föreningar, lokalt näringsliv och allmänheten.

