B akterier
Metod

“Good city planning should not force new ideas upon a society, when it does
it often fails. Planning must recognize the people, its needs and wishes. It is
possible to develop places in the city after how people use them, places that
are allowable and tolerable. It is also important to create ﬂexible
environments so that the structures will work even if the use of the space
changes. A sustainable city is a city that works today, in a decade as well as
in century.”
DESIGNING DEVELOPMENT - students in Kisumu and Homa Bay, 2005

DEFINITION AV BAKTERIEKULTUR

Vi har använt oss av uttrycket “bakteriekultur” för att beskriva den potential som
vi ser i Hamburgsund/Hamburgö. Det skulle kunna vara en sociotop, så väl som ett geografiskt
område, ett socialt centrum, kommersiell service och social service – en bärare av Hamburgsunds
identitet och en pågående identitet.
Bakteriekulturen kan bli påverkad utifrån och kan förändras över tid och rum.

National encyklopedins definition av bakterier: ”[…] För att kulturen skall växa fram krävs att man
tar hänsyn till och reglerar vissa faktorer […]”
I Hamburgsund, har vi identifierat flera olika områden, var vi tycker oss se en levande bakteriekultur.
Det är platser som vi ser potential och aktivitet i, som vi vill bevara och samtidigt utveckla. Vi vill inte
exploatera de här platserna till något som de inte är, snarare utveckla dem utifrån vad vi ser i dem idag.
Vi tror att de här bakteriekulturerna är av stor betydelse för en framtida utveckling av Hamburgsund/Hamburgö.
VISION
Vår målsättning är att uppmuntra ett levande och aktivt samhälle,
vilket betyder ett balanserat samhälle, med lokala arbetstillfällen
och service. Vi vill att samhället tar del i utvecklingen och hjälper
till att stärka den lokala identiteten.
STRATEGI / M ETOD
Istället för att applicera främmande strategier på Hamburgsund/Hamburgö,
vill vi stärka den inneboende potentialen (bakteriekulturer) och de redan
existerande drivkrafterna. I vår analys identifierar vi platser som innehåller
vad vi kallar bakterier. Viktigt för oss är att ha ett långt tidsperspektiv för att
gynna en positiv utveckling.

FOKUS
Vi tycker det är viktigt att stärka den existerande samhällsutvecklingen.
Vi har koncentrerat oss på de centrala delarna i Hamburgsund, eftersom
de tillhandahåller de flesta nödvändiga funktionerna (service och arbetsplatser)
för invånarna. Kopplat till det är principerna om en hållbar utveckling, jämlikhet/jämställdhet,
medvetenhet om historia och identitet är också av stor vikt.

Bakterier
Identifikation

Platser

Movement / Activity

Båtvarvet på Hamburgö/Norgård
Båthusområde
Varvsområde
Fritidsfiskare
Småskalig struktur
Oplanerat
Bevarad
Fragmenterad
Kyrkan som landmärke

transit

genuine

Båtvarvet i centrum
Varvsindustri
Motorcentrum
Aktivitet och rörelse
Stängslat område
Bärare av lokal identitet
Nod
Bryggor-båtar-vatten

unplanned

ﬂoating
narrow

meetingplace

- Hamburgsunds kommersiella centrum
Affärer
Nolhåtten
Åkeriet
Hamburgaren
Pipers
ICA
Ann-Chatrines kläder
Euro-skor
Fisk och skaldjursdelikatessen
Galleri
Presentaffär
Turistinformation
Hjalmars
Parkeringsplatser
Färjestopp/kö
Storskalig byggnadsstruktur
Flytande markstruktur
Dominerande biltrafik
Trafikutsatta platser

ongoing

- Fiskehamnen
Lokala små industrier
Återvinningsstation – daglig mötesplats
Sportdykare
Nära kontakt mellan berg-land-vatten
Båthus
Mångfasetterad karaktär och verksamhet
Fiskare

aside

- Färjeområde på Hamburgö
Pittoreskt
Fritidsfiskare
Huldas
Färjetrafik
Småskaligt jordbruk
Pastoralt dalgångslandskap
Privatiserad kustlinje
Småbåtshamn

- Hamburgsundskolan
Busshållplats
Elever
Entréområde
Blandad trafik bilar- gångtrafikanter
Bibliotek

vivid
pause

empty-crowded

Bakterier
Vision

K ONCEPT
För att kunna uppmuntra till ett levande och aktivt samhälle, föreslår vi en förstärkning
av den blandade användningen av de centrala delarna av Hamburgsund.
Vilket skulle leda till…
- En stark lokal identitet
- En god nivå av social och kommersiell service
Vi vill realisera en ökad mångfald av små verksamheter i centrum, kombinerat med service,
mötesplatser, men också bostäder för åretruntboende. Centrum ska vara ett ställe att
använda och bo i, inte bara en vacker fasad. De idag existerande småskaliga verksamheterna
ska utvecklas.
Bostäderna och mötesplatserna ska attrahera olika människor i olika situationer; barn, män
och kvinnor. Det skulle behöva finns en stor variation av olika sorters lägenheter, hus men
även en mängd olika sorters mötesplatser.

LOCAL OBJECTIVES

- strong local identity
- a good level of social and commercial services
- promote diverse local production and businesses
- work for regional networking
- ensure affordable and attractive permanent housing
- provide an active civil community
- work for regional networking
- support democratic processes

Hamburgsunds centrum är på många sätt starkt kopplat till Hamburgö. Vi vill ytterligare
förstärka denna relation genom att stärka de redan existerande funktionerna på Hamburgö.

För att kunna ha ett levande samhälle är det nödvändigt att dess centrum fungerar
både sommar och vinter. Ett medel för att detta skall kunna uppnås är att ha ett
användningssätt av utrymmen/platser. En plats som under sommaren mestadels
används av turister kan under vinterhalvåret fyllas av andra aktiviteter av lokalbefolkningen.
Vidare skulle sommaren parkeringsproblem kunna lösas genom att skapa externa
parkeringsplatser.

- careful use of land
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