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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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TÄNKBARA FUNKTIONER:

Duschar och
omklädningsrum.

Snickeri och
verkstad.

Biosalong,
konferenssal.

Ceremonirum för religiösa
och sekulära ceremonier.

Möterum för
lokala föreningar.

Vinterträdgård.

Inspelningsstudio

Små butiks- och
verksamhetslokaler.

Börja här!

Toaletter

Byggnadsprogram
sammans med EU med mängder av stödprogram: Leader+ etc. Stora teknokratiska strukturer har sjösatts runt dessa program.

Det är vida erkänt att den framgångsrika svenska musikbranschen är ett
resultat av de kommunala musikskolorna, som skapat ett bra klimat för
musiken att utvecklas i.

Reception / lobby /
turistinformation

Men de flesta försöke saknar en avgörande
bit: den fysiska strukturen för att underhålla
och upprätthålla det sociala kapitalet över
tiden. Utan den biten kommer aldrig någon
hållbar utveckling uppstå.

där-alla-träffas (ofta försvann Stället-däralla-träffas under 1900-talet).
Så, detta är ett generellt förslag, den här byggnadstypen kunde, som en kyrka eller ett
folkets hus, uppföras varsomhelst med en exteriör som anpassas efter den lokala miljön.
Funktionerna som visas ovan är exempel på
vad som kunde inrymmas i byggnaden.

Här utvecklas det generella konceptet för att
placeras i Hamburgsund. Siffrorna hänvisar till
rummen i planritningen.
Ground floor
1 Waiting space for commuters by the main entrance
2 Gallery space in the foyer run by Länsmuséet
3 3 small business premises + a common backspace.
4 Lecture hall / conference hall / cinema. Large room
easily converted between these functions.

Svenska myndigheter ser detta och använder
sedan 2004 termen Socialt kapital för att
beskriva ett klimat för tillväxt.
Socialt kapital är ett något undflyende begrepp, det hänvisar till en blandning av sociala relationer, allmän moral, nätverk och
vad man skulle kunna kalla för ett “gemensamt självförtroende”. Till skillnad från
ekonomiskt kapital går det inte att kvantifiera,
men det är icke desto mindre avgörande för
all utveckling.

Mitt förslag är att utveckla en ny byggnadstyp
som kan fungera som bro mellan människor i
olika ålder, med skillda intressen och från
skilda grannskap, som ett växthus för utveckling, som en magnet för aktiviteter, som en
katalysator för idéer och initaitiv, som en scen
för kultur, som en arena för demokratiska diskussioner och som en marknadsplats för lokalproducerade varor. Allt på ett ställe.

Med inspiration från det, men också från arbetarrörelsen och hembygdsföreningar, vill
det här projektet ingenting mindre än att
skapa en ny typologi - en ny typ av byggnad en generell lösning för ett av vår tids stora
dilemman. Byggnaden kallas för Växthuset,
där människor, demokrati, kultur, ekonomi
och samhället kan växa.
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Café / Restaurant
Central indoor square
Tourist information / Reception, shares backspace and

possibly staff with the café.
8

Workshop, fitted with woodworking machines and garage

equipment

First floor
9 Meeting rooms available for all local associations
10 Public kitchen, located close to the meeting rooms as well as
the elevator going down to the Lecture and exercise halls.
11
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Library
Internet café / computer terminals
Youth Club with billiard, sofas, table tennis, computers etc.

Second floor
14 Winter garden, sunlit through glass roof, oriented to south.
15 Ceremonial room, close to the winter garden, for use in
religios and secular ceremonies, wedding acts etc.
16
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Ja, faktum är att det måste vara allt på ett
ställe. För sociala kapital kan inte utvecklas
om inte människor, så många människor som
möjligt, träffas. Under 1900-talet gick utvecklingen dessvärre åt det andra hållet, framförallt i glesbygden: gemensamma funktioner
försvann och byggnader spreds över vidare
och vidare områden. De täta samhällena splittrades av bilen och människor tappade kontakten med varandra, vi vände oss till våra
TV-apparater istället för att gå till Stället-

På många platser behövs inte den här byggnaden, välfungerande substitut finns redan. I
den berömda Gnosjöregionen träffas människor ur alla åldrar och från alla delar av samhället i de många kyrkorna. De har alltså
redan en fysisk struktur som underhåller och
upprätthåller ett starkt socialt kapital.

HO

På en plats som Hamburgsund finns redan
många av de bitar som behövs för ett starkt
socialt kapital. Men de måste skötas, vattnas
och ges näring. Även detta har myndigheterna
insett och därför arbetar svenska staten till-

Det här projektet är ett försök att möta den
bristen på fysisk stödstruktur.
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Att skapa ett bra växtklimat är avgörande i allt
utvecklingsarbete, vare sig det handlar om ungdomar som skall lära sig i skolan, ekonomisk
tillväxt eller odling av grödor. Det som växer
måste skötas, vattnas och ges näring.

Roof garden, located outdoor on the top floor
Janitors apartment

Basement
18 Exercise / dance / party hall
19 Showers & changerooms
20 Spa & sauna
21 Excersise rooms for bands
22 Recording Studio

