mötas

Analys och teori.

För att skapa en social/demokratisk hållbarhet
behövs det en offentlig mötesplats, utan kom
mersiella/privata intressen.
En plats där föreningar och andra verksamhetsformer kan mötas, för att styrka Hamburgsunds
identitet och främja en gemensam utveckling.

Under det tidigare arbetet med Hamburgsund,
i form av analys, intervjuer och senast också
under Charretten, har det framkommit att
Hamburgsund saknar en offentlig mötesplats.
Med detta som utgångspunkt har jag försökt
att analysera Hamburgsund för att se om det är
möjligt att hitta en plats där olika föreningar
och intressegrupper kan mötas.
Som en del i mitt analysarbete har ingått att
identifiera vilka förutsättningar Hamburgsund
har, i form av vad det finns för föreningar och
hur det offentliga rummet ser ut. Anledning till
detta är att jag tror att för att få något att leva
och fungera på lång sikt måste det bygga på,
och utvecklas ifrån vad som finns idag.

drivande krafter till en början. Självklart är
mötesplatsen tänkt att vara allmän, men jag har
ändå velat identifiera drivande krafter för att
på så sätt om möjligt förankra den i Hamburgsund.
Som realiserare av projektet ser jag helst kommunen, då jag tror att en privat intressent
skulle göra att tanken om den icke-kommersiella mötesplatsen försvann.

Projektets utgångspunkt ligger i en vilja att
förstå hur mötesplatser fungerar och
hur de planeras, om de går att planera dem eller om de helt lever sitt eget liv? Vad för strukturella förutsättningar och utmaningar samhäl- Jag tror det är viktigt att så snabbt som möjligt
skapa en plats som kan fungera som ett forum
let har att erbjuda. Studien är självklart inte
heltäckande men är tänkt att ge en ingång i ett för en fortsatt utveckling av Hamburgsund.
Min tanke är att använda de lokaler som
fortsatt arbete med Hamburgsund.
blir lediga när Hamburgsunds skor flyttar till
sina nya lokaler. Kanske blir det med tiden
För att planerna för att en gemensam
mötesplats skall kunna genomföras tror jag att möjligt att mötesplatsens verksamheter kan ta
det är viktigt att den ägs av sina framtida anöver båda husen och utveckla sin verksamhet
vändare. Min analys ger förslag på vilka fören- ytterligare.
ingar/kommunala verksamheter/intressegrupper som jag tror skulle kunna fungera som

Planering och design för en hållbar
utveckling i ett litet samhälle som
Hamburgsund, kräver att man än mer
förhåller sig till förutsättningarna.

Folkets hus.
Tillfälliga verksamheter,
uthyrning.
PRO använder lokalerna
Bio igen?
Möjlig ny användning?
Konferens anläggning?

Identifiering av stråk.
Vad finns det för strukturella förutsättningar och utmaningar i Hambursund.
Identifieringen av de idag befintliga stråk som
jag tycker mig se är en del av den metod jag
valt för att analysera Hamburgsund, framför
allt de centrala delarna.
I (min)betydelsen av stråk ligger det en förflytning från punkt A till punkt B, en ofta upprepad rörelse som har ett mål.
( kan vara såväl veckohandling på ica som en
vacker utblick) Anledningen till att använda
metoden är för mig att förstå hur rörelsemönstret ser ut i centrum idag. Var rörelsen slutar/
börjar.
Som jag ser det så är det stråken som går
genom ett samhälle/stadsdel/stad de som ger
förutsättningarna för att skapa torg och platser
längs vägen, på så sätt är stråken de som binder samman platserna i samhället.
Turistinformationen
Är en sommaröppen
turistinformation
Hade under sommaren 2006:
6644 besökare.

Ungdomsgård.
Träffas idag i skolans
aula, blå hallen, på fredagar. Pingis och biljard
bord finns. Liten replokal. Salen används
även som föreläsningssal
för allmänheten, ex charretten.
Under samtal med ungdomarna kom det fram en
önskan om en fritidsgård
som har öppet fler dagar i
veckan.
Någonstans att gå för de
som inte håller på med
sport.
Som det är nu så hänger
man på Hamburgaren.

påväg från fiskehamnen till det nya
medborgarhuset

Biblioteket.
Har öppet tre dagar i
veckan, måndag, onsdag
och fredag.
Har 9000 böcker/ 1200m2
Är mycket välbesökt.
Ökar under sommaren,
fungerar då som någon
form av
semi- turistbyrå.

Bildarkivet.
Har idag arkivskåp i
korridor på Hamburgsundsskolan.
Annonserar med
månades bild, på Nollhotten, på Hamburgaren
och i Biblioteket.
Filmvisning förekommer på skolan.

Är ett folkbibliotek, men
fungerar också som ett
skolbibliotek.
Används även flitigt av
boende på äldreboendet
som ligger i samma byggnad.

Skulle definitivt kunna
ställa ut mer, då det
finns ett stort intresse
för den lokala historian.
– behöver plats för
arkiv, filmvisning och
utställningar.

Skulle kunna fungera som
möteslokal/utställning,
men idag finns det inte
plats för något sådant.

– målgrupp: boende och
sommargäster.

Samhällsföreningen:
Arrangerar: midsommar firande sundets
dag etc.
Bevakar samhällets
intressen.

m
– behov av lokal?
– behov av anslagstavla?
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Det nya Medborgarhuset.

Efter principen att sammanföra
existerande verksamheter/föreningar i
Hamburgsund till en och samma
byggnad för att på så sätt dra nytta av
varandra. Både gällande och lokaler
och besökare.
I det gamla sko-huset inryms nu
bildarkivet, biblioteket, turistinformationen och fritidsgården i bottenplan.
Verksamheterna är även kompletterade
med ett mindre kafé.
På plan två och tre är det fortsatt
bostäder, med en eventuell förändring
mot hotell/vandrarhems verksamhet.
Volvo Penta har flyttat in i åkeriets
lokaler.
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bibliotek
med plats för möjlig utställning.
turistinformation/reception.

kafé
med tillhörande kök
fritidsgård
med plats för filmvisning
med replokal etc.
arkiv för bildarkivet

Att köra över ett torg.
I de centrala delarna av Hamburgsund har jag valt att arbete med en
förändring av markbeläggningen för
att på så vis ändra skalan och upplevelsen av det offentliga rummet.
Platsen framför ICA (sträcker sig
Hamburgaren/Pipers till det nya
Medborgarhuset) har jag gjort något
upphöjd, för att trafiken som passerar på strandvägen måste för en
ganska kort stund köra upp på ett
upphöjt torg. På torget är det fotgängarnas regler som gäller och fordonstrafiken får helt enkelt anpassa sig
där efter. (Se regler för gårdsgata i folder)

det nya medborgarhuset, sett från
torg-parkeringen framför ICA.

Med vinden i håret.
Torghandel
Bryggpromenaden har förstärkts och
Parkering sker fortfarande på torgjorts mer tillgänglig för att göra kaget men det också tänkt att vara ett jen och vattenrummet också det till
torg att träffas på. Kanske under det ett offentligt rum. Medborgarhusets
nya taket utmed ICA, som skulle
kafé är placerat så att det sommartid
kunna fungera som plats för framkan flytta ut på kajen och bjuda på
tida torghandel eller bara ett väder- en kopp kaffe med utsikt över sunskyddat ställe att bestämma träff på. det.
ICA:s fasad har även öppnats ut med
strandvägen för att på ett enkelt sätt
signalera verksamheten och även
torget. Ett torg med nära till allt.

torg på fotgängarnas villkor.

plats för bryggpromenerande

m
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