I broschyren Grogrunder Frön i Hamburgsund finns mycket mer att läsa!

Grogrunder
Frön

Projektbeskrivning

Arbetet med Grogrunder och
Frön bör ses som ett verktyg för samhällsplanering, ett sätt att
försöka fånga vad som har betydelse när utvecklingen tar fart
på en ort. Målet är kunna utveckla Hamburgsunds framtid
utifrån människornas behov och miljöns förutsättningar.
Utöver definitionerna av Grogrunder och Frön innehåller den
text jag skrivit även exempel på olika platser i Hamburgsund
som jag anser uppfylla kriterierna för grogrunderna.

Definition av Grogrund

Grogrunder är platser
som kan innehålla både funktioner och identitet, men främst
kanske de bär på potential.
De har potential att utvecklas och kanske växa, men de saknar
bränslet som sätter fart på utvecklingen.
De identifierade platserna är/har potential att bli av betydelse
för samhället, om de ges möjligheten att utvecklas i rätt
riktning.

i Hamburgsund

o
o
o
o
o
o
o
o

Identitetsbärare/potentiella identitetsbärare
Innehåller potential
Mötesplatser/portar till samhället
Har utvecklingsmöjligheter
Bär på igenkännande hos samhällsinvånarna
Korsningar av olika funktioner och rörelser/riktningar
Innehåller/kan innehålla socialt och/eller kulturellt liv
Bär på historia

En grogrund kan vara alla eller några av dessa kriterier. Deras
potential och bärande av identitet/karaktärsdrag är A och O.

Definition av Frön

Frön är alla de element som ett
samhälle är uppbyggt av, de delar som tillsammans bildar
samhällets sociala, kulturella och kommersiella liv och
struktur. Ett frö är inte en slutprodukt, snarare en ingrediens.
Frön kan styra rörelser, skapa kopplingar och relationer och
dämpa konflikter.

"Stadsplanering ska inte tvinga på ett samhälle nya idéer, när
det sker misslyckas det ofta. Planering måste respektera
människorna, deras behov och förhoppningar. Det är möjligt
att utveckla platser i staden beroende på hur människorna
använder dem, platser som är tillåtande och toleranta. Det är
också viktigt att skapa flexibla miljöer så att dess strukturer
fungerar även om dess funktioner ändras. En hållbar stad är en
stad som fungerar idag, om ett decennium likväl om ett
århundrade."

Exempel på Grogrunder i Hamburgsund
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Fiskehamnen är idag en levande plats med aktiva
verksamheter. Platsens potential ligger i dess nuvarande
aktivitet samt i möjligheten att knyta platsen till Rörviks
Camping och på så sätt skapa en alternativ entré till
Hamburgsund.
Platsen är en identitetsbärare och bidrar med karaktär
till samhället.
Några förslagna frön är en brygga till Rörviks Camping,
gång- och cykelvägar kopplade till tänkta
parkeringsplatser vid Hamburgsunds infart, en
sommarfärja till badplatser, turistverksamheter liknande
café, shop mm.

Brygga till Rörviks Camping.

Platsen vid Huldas är lämplig för förtätning pga sitt
centrala läge och koppling till centrum. En förtätning kan
rimligtvis bestå av bostäder, eller en kulturverksamhet
sammankopplat med ett turistboende.
En satsning på någon slags kulturverksamhet skulle
stötta samhällets utveckling över året, och även hjälpa
till att stärka platsens identitet annat än som
industri/fiskebygd.

Fiskehamnen.

Övarvet ligger strategiskt placerad mitt i sundet och är
en plats som syns. Varvet är en väldigt stark
identitetsbärare, dess funktion och innehåll är en del av
det som präglar Hamburgsund.
Att behålla varvet och den karaktär varvet ger skapar
möjligheter att exploatera andra områden i samhället
utan att den identitet orten har går förlorad.
Ö-varvet.

Platsen framför skolan upplevs som stor och tom.
Som grogrund är platsen en port mot centrum av
Hamburgsund. En förändring av funktionen på platsen
kommer att ske i och med att skoaffären uppför en ny
byggnad.
De frön som kan tillföra en positiv utveckling av platsen
kan vara en vändslinga för bussarna istället för som idag
en vändplan. En grönyta kan skapas på den kil som
uppstår i vändslingan.
Varvet i centrum är en naturlig och självklar del av
Hamburgsund, samtidigt som det innebär ett problem
pga. att det stoppar upp en rörelse längs vattnet från
Fiskehamnen till centrum.
De frön som bör tillsättas här är inte byggnader utan
snarare kopplingar.
Varvet bör stanna i de centrala delarna av Hamburgsund
och sundet.
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Färjeläget på Hamburgö.

Flytande centrum.

Centrum av Hamburgsund är idag en flytande plats med
många mellanrum men få utblickar. För att utvecklingen
av grogrunden ska kunna få en klar riktning behövs en
övergripande planering med tydliga mål och strategier.
De frön som är lämpliga att tillsätta är främst bostäder
och lokaler för mindre verksamheter.
En organisation av trafiken behövs, främst för att
tydliggöra blandningen av bilar och fotgängare.

Bussplanen framför skolan.

Alternativa rörelser i centrum.

