STRATEGIER
Offentliga
rum
Boende
Verksamheter
Hamn
Kommunikation
Vägförbindelse

Privata båtplatser

Flytande trafik

Turbåtar
Gästhamn

Förbättra skolmiljön
- undersök renovering
- omvandling av skolgår till trädgård
- använda delar av fotbollsplanen till
barnens sportaktivteter och ekologisk/
pedagogisk park
- redesign av busstationen

Fiskehamn

Nytt medborgarhus i centrum:
- placeras intill torget
- bibliotek, utställningar, turistkontor, kafé,
mötesplatser och mötesaktiviteter
- hållbar och lokalt bunden utformning,
material och tekniska lösningar

Förtäta centrum med en
blandning av kommersiella funktioner

Service Point

30

Underlätta transportbehoven för den
traditionella industrin.

Sänkt hastighet i
Hamburgsund

Öppna en filial till Gerlesborgsskolan med tillhörande galleri, verkstad och kafé. Detta blir en
attraktiv mötesplats i hamnpromenaden samt
lukrativ marknad för försäljning av konst.

Turbåt runt öarna till
de bästa badställena.

Nya bryggor och cykelbanor till och från
campingen.

Det viktigaste området för
året runt-boende
Möjliga nya områden för husbygge
- förtäta istället för att sprida ut
- utveckla i eller nära redan
existerande bosättningar
- endast hus med möjlighet till året
runt-boende skall tillåtas .
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Kommunikation
Badplats

Minimera beroendet av bilar

Undvik trafikstockning i centrum under sommaren
Hur tar man sig till Hamburgsund som turist, för en dagsutflykt?

Sammanhängande färje- & buss:
En vanlig väntkur

10 min

P

Minimera biltrafiken på Hamburgö
Skyltar med avståndsangivelser för
fotgängare och cyklar.
Ett nytt vägsystem på Hamburgö
Bilar nyttjas endast då absolut nödvändigt

Säkrare och mer attraktiva trafikmiljöer för fotgängare och cyklister
Utveckla gång- och cykelbanor som turistattraktioner
Färjeavgift på fordon som körs av ej mantalsskrivna personer

Sänka hastigheten

30

P

Cykeluthyrning
Nya gång- och cykelflöden

P

Parkeringsområde
Buss

Hamn

Nuvarande situation

+

- Natur- och kulturmiljö
- Strategisk och skyddad plats
- Fiske ger genuinitet

-

Attraktivt hamnområde
Användare

Mål

Privata yachter

Fiskare

Småbåtar

Yatchtturister

Allmänt

Hamburgsund
Hamnområde

- Arbete genom turismen
- Tillgänglighet till havet

L

M

tillträde för
lastbilar

tillträde för
bilar

S

M

strosa

- Stark lokal identitet

- Oexploaterat – få platser
- Ren natur
- Svårtillgängligt och oattraktivt
- Oreglerade utsläpp från yachter
Serviceställe
Centralt beläget serviceställe man angöringmöjligheter,
verkstäder och grönt bränsle, vatten samt avlopps- och
sophantering.

arbetsplats
året runt

tillgängliga
hem

Förvaring
dagsutflykt

Förvaring
veckoutflykt

- bevara fiskehamnen
- pedagogisk och genuin
- funktionell och ruff
- trevlig att passera

- nya platser i
marinan
- ej central
vinterförvaring
och arbetsområde

- fler platser
- förtäta grundligt
- använd grunda
områden
- utlokalisera
vinterförvaring

fotgängare

Vardagliga
ärenden
- fler platser
- koncentrera crentralt
- bra faciliteter
- nära till service
- verksamhetssynergi

fotgängare

Hamn
Kommunikation
Offentliga rum
Verksamheter

Dagsutflykter

- hamnområdet skall vara
passerbart för fotgängare
- attraktivt offentligt rum
- kommersiell handel/service
- turbåtar, kajakuthyrning etc.

Verksamheter Integrera och utvidga ekonomin genom ett levande samhälle
Huvudsaklig industristruktur, idag

Industri i centrum
åkerier
sjöfartsrelaterade
verkstäder,
affärer

Industriområden
traditionell
lokal industri
så som snickare
Utspridda industrier
jordbruk

Strategier för lokala verksamheter
Förtäta centrum med
en blanding av
kommersiella funktioner

Grön verksamhet:
Bevara små fiskeriverksamheter och
jordbruk som en lokal
resurs och ha en
produktionsmarknad i
centrum

Blå verksamhet:
Hållbara små företagsbyar
eller företagshotell för att
förtäta norra delen av centrum

Röd verksamhet:
Utvidga turismen och
dess aktiviteter, bad,
fiske och båtsporter
tillsammans med tjänster
som är integrerade i
södra delen av centrum

Gul verksamhet:
Små traditionella industrier
så som snickare, åkeri och
båtverkstäder som kräver
tillgänglighet

Skapa hotellföretag
längs väg 904 ner
mot färjan

Skapa en servicegata
ner mot fiskehamnen

Fiskehamnen bevarar landsbygdens poetiska karaktär.
En paviljong blir till en verkstad och en plats för turister att
shoppa och lära om det traditionella tillvägagångssättet att fiska.
Företagshotellen som har tillgång till högteknologisk
IT-kommunikation kan varvas med bostadsområden.
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Offentliga rum Vårt vanliga vardagsrum
idylliskt

unikt

walk eat sit visit wait think watch
experience talk drink play sport
buy kiss bike jog sense market flirt

Strategier
skapa en mix av boende, mötesplatser, service, affärsverksamheter, restauranger, kaféer, turistattraktioner
förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister
skapa marksättning, grönstruktur och ljus för attraktiva
utemiljöer och gator

hamnområde

förtäta byggd struktur i centrala områden, skapa torgytor,
gångbanor, sikt ner till strand/hamnområde

spretigt

förbättra tillgängligheten till naturen med naturreservat och markerade promenad/gångstigar
utveckla strandpromenader med attraktiva utkiksposter samt förbättra tillgänglighet till fots
bygga nytt medborgarhus i centrum för att stötta den lokala identiteten och aktiviteter
säkra tillgängligheten för alla invånare och besökare

rufft

trafikstockning

bilar

Boende

Nybyggda områden i traditionell bohuslänsk stil........

Det är möjligt!

Delad parkering samt serviceområde
Anpassning till terrängen
Rummet mellan husen och vattnet skall vara tillgängligt för alla
Den här strukturen tillåter variationer i arkitekturen utan att
förlora den bohuslänska karaktären

Stora trädgårdar = Villamattor
Individuell parkering
Utjämnad mark

Ett nytt område att leva och arbeta i, inte bara som genomfart!

Attrahera folk mellan samt äldre generationer
1
2 3

P

1 2
Otypiska lägenhetslängor

Dubbla hus

4 5

eller...

Lägenhetsvillor

P
Återanvändning av gamla hus för nya verksamheter och funktioner
för att skapa variationer i det nya, homogena bostadsområdet
Pedestrian paths connect the area
vertically and give access between
the houses and to the water.

P

P

P

P
Körbanor följer terrängen
Endast ett fåtal genomfarter
Tillgänglighet för rullstol till
alla hus men inte för bilar

Förr i tiden var marken ägd av staten vilket var en av de huvudsakligen drivande krafterna bakom den typiska bostadsstrukturen. Om folk är villig till betala över 20 miljoner kronor för ett
hus i ett typisk bohuslänskt samhälle, är det då inte intressant att
skapa nya hus i samma åtråvärda struktur? Kanske är det
möjligt att kommunen eller ett kooperativ äger marken men invånarna äger sina egna hus. Detta kan även vara ett sätt att
kontrollera den ökande övergången från permanenta hus till
sommarhus.
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