MÅL&STATEGIER
Levande samhälle

Bostäder för
permanent
boende

Vi förestlår nya bostadsområden för permanentboende, med huvudsakligen hyresrätter.
Bostäder till dels byggda av kommunen i centrala delar av Hamburgsund, för att garantera ett
centrum som inte stänger för vintern. Och för att förtäta centrum. Vi har hittat tre tomter med
potential, med utgångspunkt i 1) trolig framtida vattennivå 2) tomter som ägs av kommunen.
Tvåavtomternaliggerisluttningar; vi hoppas att de nya husen skapar en koppling mellan befintliga
flerbostadshus på höjderna och den mindre skalan i husen nedanför.
Vi förestår också att några tomter på Hamburgö upplåts för privat byggande. För dessa tomter vill vi ha
tydliga krav och begränsningar i detaljplan: de ska vara passiva (utan värmesystem), energieffektiva med placering i södersluttningar.

Aktivt civilt
samhälle och
lokalt inflytande

Vi föreslår att centrum redefineras, aktiviteter och funktioner koncentreras till ett centralt torg
se vidare under punkt 3
I samma område föreslår vi också byggandet av en “bystuga”, en mötesplats med utrymme
för olika slags aktiviteter som fungerar parallellt.
Se vidare beskrivning under punkt 3

Stark lokal ekonomi

Lokal produktion

För att stärka ställningen för mat från lantbruk och fiske i området förestlår vi en marknad för
lokalt producerade varor. Under vintern inryms marknaden i Bystugan och under sommaren
i stånd på torget och längs gatorna.

Arbetstillfällen

Självförsörjning

Många arbetstillfällen finns självfallet inom besöksnäringen. För att diversera och bredda turistsektorn vill vi skapa nya offentliga badplatser, nya stigar och utsiktspunkter. Vi vill också se
nya aktiviteter som uthyrning av kanoter, små elbilar, segelbåtar och cyklar runt om i området.
Etableringen av en färjerutt runt Hamburgö är ett annat förslag med målet att att stärka besöksnäringen. MEN: vi gör ett medvetet val att inte boosta turismen alltför mycket. Det finns en fara
i att förlita sig på en enda huvudsaklig näring. Istället vill vi stödja ett brett spektrum av affärsverksamheter, framförallt genom att erbjuda små verksamhetslokaler i Bystugan.
Vi föreslår att man bygger ett antal nya vidkraftverk för att bli självförsörjande med el. Vi vill göra
vindkraften till en attraktion i sig själv genom en ny design.
Läs mer under 1
Vi föreslår också att man förvärvar teknik för avsaltning och för uppsamling av regnvatten
för att garantera en hög kvalitet på färskvattnet på Hamburgö.
.

Hållbart naturbruk

Tillgång till naturen

Vi vill göra naturen mer tillgänglig och etablera fler naturrelaterade aktiviteter, som stigar och en
allmän badplats vid campingen. Vi vill också se färjehållplatser vid utsikter, bosättningar och
stränder.
Vi planerar för en trygg gång- och cykelväg utmed sundet väster om Furuberget. Se vidare
under 2

Turism

Förlängd säsong
Hållbar
turism
Kommunikationer

Minimera bilberoendet

Under vintern kan en “andra turistsäsong” åstakommas genom aktiviteter som konserter,
konferenser, fester, shower, utställningar, spa, etc i Bystugan.

FÖRDJUPNINGS IDÉER
QUIET REVOLUTION
Vi föreslår att man bygger ett antal nya
vindkraftverk runt om hela området för
att förstärka självförsörjningen i energi
och för att dra nytta av vinden.

RUM FÖR FÖRÄNDRING
HÅLLBAR UTVECKLING - FAS 4 - STRATEGIER
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ATT TA PLATS I HAMBURGSUND
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VANDRA PÅ VATTEN
För att koppla Hamburgsunds centrum men campingen i söder och med
infarts-parkeringen Föreslår vi byggandet av en gång- och cykelväg utmed
Furubergets sydsida.
Terrängen är ganska brant vid vattnet, därför har vi valt att placera den lilla
vägen på en bro 1-2 meter ut i vattnet. På det viset blir vägen en attraktion
i sig, mer än en normal gång- och cykelväg.
Med en vacker vy över sundet och en känsla av att gå på vatten.

Men den här gången ska det göras på ett
nytt sätt. Vi vill använda oss av en konstruktion
som är både vacker, liten och tystgående.
Den heter The quiet revolution.

Extra kostnaden för konstruktionen vägs upp av värdet av den speciella
utformningen.
När man når den grunda Rörvikkilen föreslår vi att man låter bron fortsätta
över viken ner till campingen, och bilda en lagun på brons insida.
Se större karta på poster#1 för brons placering.

Det här verket är utvecklat och säljs i Storbrittanien av XCO2, ett ingengörs- och design
företag som arbetar med lösningar för att
minska koldioxidutsläppen.
Ett 5 meter högt verk producerar
10 000 kWh /år, det är tillräckligt för
att täcka behovet för 5-10 lågenergihus.
Dessa vackra kraftverk kan man
gladeligen placera, nästan var som
helst, då de mer liknar en skulptur
än de kraftverk det är.
Gångvägen, vy från Hamburgö

Exempel på vindkraftverk

Gångvägen bro över Rörvikkilen
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EN VISION FÖR CENTRUM
Vi föreslår att centrum omdefineras, aktiviteter koncentreras till ett torg i centrum utanför skolan.
Där det i nuläget bara är en trist parkering och en gigantisk busshållplats. Torget defineras genom
tilägg av små byggnader runtom, som illustrationen på kartan till höger visar.
Vi vill förtäta centrum genom tillägg av flera småskaliga byggnader. Vissa av dem på kommunal
mark andra på privat. Tanken är att också skapa vyer och ge en aning om, och känsla för havet
i mellan byggnaderna.
Ett av våra huvudförslag ar skapandet av en specifik byggnad i centrum - Bystugan.
Den kan beskrivas som en “sekulär kyrka” eller ett “modernt folkets hus”. En byggnad som
kan fungera som inkubator för utveckling och nätverkande i samhället och i regionen.
Vi tror att för att överleva i ett modernt ekonomiskt landskap är det nödvändigt för små samhällen
att förstärka de styrkor har: fungerande sociala nätverk.
Bystugan skulle kunna innehålla tex: en central öppen plats med kafé, mötesrum för lokala
föreningar, verksamhetslokaler för småföretag, viss social service - som post och distrikts
sköterska, bastu, simhall, internet kafé, marknad för lokalt producerade varor, filmstudio,
en liten konsertsal, spel för gamla och unga, turistinformation etc.

Vanligtvis råder konkurrens om marken mellan turism, industri och odling. Vi försöker hitta en
väg till ömsesidigt stöd och utbyte : vi utvecklar verksamheter för att möta både den lokala
marknaden och turismen, tex Bystugan och dess marknad med lokalproducerade varor.
Vi föreslår att man låter bygga ett antal sommarhus med “låg” standard för uthyrning på
Hamburgö. Genom att förbjuda biltrafik under sommaren (se nedan) tror vi också att intresset
för hållbar turism i området kommer öka.
Under juni-augusti vill vi stoppa all biltrafik i centrum. Med undantag för transporter och
permanentboende, som också i fortsättningen tillåts använda bil.
Vi bygger en infarts-parkering vid vägen utanför centrum (sydöst om Furuberget).
En gång- och cykelväg förbinder parkeringen med centrala Hamburgsund i norr och med
campingen i söder.
Den nya färjan förbinder infarts-parkeringen med Hamburgö, liksom med centrala Hamburgsund.
På Hamburgö ska det finnas platser för uthyrninga och “tankning” av små el-bilar, av typ golfbilar. Ett liknande system ska även finnas för uthyrning av cyklar.

Ny
byggnad

Vi föreslår en färjelinje som går runt Hamburgö under sommarmånaderna. Vid varje hållplats
skapas stigar och småskaliga aktiviteterr. Med färjan kan både besökare och bofasta ta sig till alla
delar av Hamburgö utan bil.
. Precis som på vissa färjor till Göteborgs södra skärgård kommer
färjan ha kafé. Det är viktigt att färjan går ofta, tex varje halvtimme.

Regionala
kommunikationer

Vi vill också undersöka möjligheten för en snabbfärja på sträckan Göteborg - Oslo, med stopp på
några platser längs bohuskusten under sommaren, och kanske också under vintern. Detta för att
minska bilpendlingen och för att underlätta boende i Hamburgsund och liknande platser för den
som arbetar i Norge eller Göteborg.

Befintlig
byggnad

Riven
byggnad

Föreslagen
ny väg

Gångväg
Utsikt

Privat
yta

Kommunal
mark

Exempel på utsikt ner mor vattnet efter förtätning.
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