Hamburgsund - en plats på kartan

Hamburgsund har, genom sin samhällsstruktur och uppbyggnad, en trivsam och lättvindig charm för de
som vill ha lugn och ro. Vad kan då inte passa bättre än att förlänga turistsäsongen i detta fantastiska
område med ett spa & hälsocenter? Här erbjuds den unika miljön och det naturliga lugnet under hela
året. Turismen ger näring till samhället genom större kundunderlag och ortsborna behöver fler aktiviteter
att roa sig med under hela året. Att samla dessa kvaliteter i ett byggnadskomplex skapar en naturlig
mötesplats då det ger anledning till att besöka det av flera olika skäl.
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Hamburgsunds historia

Lokalisering av platsen

1600-talet omtalades Hamburgsund som tullstation.
1700-talet inbjöd sundet ett skyddande läge för att bygga trankokerier.
1800-talet fanns två stenhuggerier i Hamburgsund medan fisket hade sin bas i
Sjöviken på Hamburgö.
1900-talet var Hamburgsund ett av de största fraktsamhällena i Bohuslän.

För att fånga den rätta känslan av Hälsoviken i Hamburgsund
är platsen viktig. Våra krav på platsen är att den är:

Den bohuslänska kusten har lockat badturister sedan århundraden tillbaka.
Badet ansågs på denna tid som både helande & renande. På 1800-talet reste
de rikare människorna från stan ut till skärgården för att leva lyxliv & bada. Kustbefolkningen insåg tidigt sin chans att tjäna pengar & arbetet med turismen
startade. På 30 till 50-talet fanns det ett flertal dansbanor runt om i Hamburgsund & på Hamburgö. Dessa användes flitigt av turister så väl som Hamburgsundsbor. Dessa traditioner lever kvar än idag.
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havsnära för att kallbadsdelen ska kunna byggas
vid ett läge som förmedlar en känsla av lugn & frid
lättillgänglig för alla
kopplad till Hamburgsunds historia
i närheten av Hamburgsunds centrum & dess verksamheter
vid ett läge med vacker utsikt
har rymlig yta så att byggnaden får plats
Med dessa krav hittades 7 platser som visas på kartan.

Våra mål med Hälsoviken

Inventeringstabell
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Ett poängsystem användes där platserna jämförs med varandra
med en viss kriteria som väger olika i betydelse & beror på hur
mycket platserna uppfyller villkoren. Alltså 3p för väl uppfyllt krav
& inget poäng då kriteriet inte uppfylls .
Efter uträkning uppfyllde plats F kraven bäst.

Öka antalet besökare till Hamburgsund.
Turistsäsongen ska förlängas och till viss del gälla som huvudnäring året om.
Hälsocentret som naturlig mötesplats, inte bara ett centrum för besökande
utan en mötesplats för all informationsbyte, nöje, kunskapsutveckling,
hälsa & harmoni för alla.

Ny dansbana i
Bergaliden,1952

Känsla vi vill fånga...

Sol, vind, & vy studier...

Att finna platsen...

Simskola vid
Vänd Igen,1951

Badhuset på
Hamburgö, 1910

Badortens Dag,
tävling, ca 1950

Som synes domineras platsen
av eftermiddagssol samt av
sydvästliga vindar till 75%

Inspiration

Vy mot norr

Smögens Havsbad
Naturrum på Koster m.m
Thermes Vals

Hasseludden

Akvarellmuseet

Plats F

Viken mittemot Hagskär

Vy mot söder

Geologiska förhållanden

