Hållbar turism Förlängd säsong
En stark lokal ekonomi

Hållbar turism

- gynna lokal produktion och företag
- skapa jobbtillfällen för arbetare i
olika åldrar och med olika utbildning
- öka självförsörjandet och oberoendet

- förlängd säsong
- utökad målgrupp
- en turism som är konstruktiv
för lokalbefolkningen

Styrkor

- attraktiv och mångsidig natur och kultur
- ett levande samhälle året om
- småskaliga samhällen och korta avstånd

Möjligheter

Svagheter

- ökad insikt angående en nödvändig förändring mot en hållbar
utveckling
- turist utveckling
- förbättrade kommunikationer

- starkt tryck på mark och kulturmiljön
- delar av samhället har blivit förvandlat till sommarstugeområden
- bristande infrastruktur för transport
- avsaknad av mötesplatser

Hot
- ökad turism
- avsaknad av regler för att stoppa
en omvandling av permanentboende
till sommarstugor

Kom ihåg att tänka på:
- boende, ekologi, arkitektur, design,
landskap, förnyelsebar energi och
lokal producerad mat
- erfarenheter som har sitt ursprung i
platsen, historia, naturen, kulturen
och människor.

- skattebaserat styre, för att fullt ut
förstå de verkliga kostnaderna och
förtjänsterna från turismen
- sätt upp en begränsning för antal
turister under högsäsongen
- identifiera de turister som du vill
attrahera.
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Vallbogården, Åre
“Badtunna”
Under vintern kan man slinka ner i
en varm trätunna och låta kroppen slappna av efter en hel dag
ute i det fria.
Den här typen av rekreation är
vanlig i de norra delarna av
Sverige, främst skidorter. Detta
skulle kunna integreras med både
inom- och utomhus bassänger
och de skulle huvudsakligen
användas under vinterhalvåret i
Hamburgsund/ö. Detta är ett
sätt att förlänga säsongen.
Therme Vals (Schweitz, 1986)
Arkitekt : Peter Zumthor
Therme Valz med sina inom- och utomhus bassänger är
integrerat i landskapets omgivning. Arkitekten har
använt sig av lokala material(sten) som passar väl in i det
schweiziska landskapet och tom blir en del av det. Den
här typen av byggnader är ett bra exempel för
Hamburgsund/ö att använda sina naturliga resurser och
kan samtidigt ge en skjuts framåt för stenindustrin. Den
här typen af rekreation är vanlig i de norra delarna av
Sverige, så som skidorten Åre. Det skulle kunna integreras
med både inom- och utomhus bassänger och de skulle
huvudsakligen användas under vinterhalvåret i
Hamburgsund/ö. Detta är ett sätt att förlänga säsongen.
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Det vilda marina livet i Hamburgsund/ö
Havet erbjuder otaliga aktiviteter året runt; fiske,
sälsafari, dykning för att bara nämna några.
I vattnet runt Väderöarna finns många marina
arter och är populärt bland dykare.
Området mellan fastlandet och kusten är bra för
kajak- och kanotutflykter.

Musik- och teaterskolan i
Hamburgsunds centrum
På dessa tre olika platser föreslår vi en
musik- och teater skola. Detta kan locka folk
till området och samtidigt erbjuda folk i området en ny typ av utbildning. Musik- och
teaterskolan kan erbjuda nya horisonter och
stärka den lokala identiteten. Skolans
föreställningar och shower kan medföra att
Scen på Bönn används kontinuerligt. Denna
aktivitet kommer att föra folk i samhället
närmare varandra likväl som att erbjuda en
mötesplats som kan hållas levande året runt.
Skolan är sammanlänkad med den existerande skolan i Hamburgsund och erbjuder
lärare och studenter att träffas.

På sjön, som är markerad på kartan, kan man åka skridskor under vintern med en magnifik utsikt mot havet.
Man kan också ta en ridtur runt sjön året runt.

Leça badbassänger (Portugal, 1966)
Arkitekt: Alvaro Siza
I Leça da Palmeira, längs Portugals västkust finner
vi ett antal bassänger som är helt integrerade i
landskapet. Huskroppen är nedsänkt för att ge
besökaren en obruten vy. Platsen omfattar två
badbassänger, omklädningsrum och kafé. Ett så
litet ingrepp som möjligt gjordes i den befintliga
miljön. Syftet med projektet är att värma upp
havsvattnet enbart med hjälp av solen. Bassängerna fylls konstant på med nytt vatten genom
tidvattnet. Ett liknande projekt i Hamburgsund/ö
kan locka fler turister.

Klättring på Hamburgö

Cykla och vandra på Hamburgö

I bohuslän hittar du de bästa
klipporna att klättra på i Sverige.
Även om granitklipporna är svåra
att klättra är det möjligt att hitta
lättare väggar att bestiga. Du kan
även hitta platser att bouldra på
och för barnen kan man bygga
artificiella klätterväggar.

Vi vill förlänga den befintliga gångstigen
på Hamburgö(följd den prickade svarta
linjen) likväl som att bredda användningsområdet. En kombination av olika
typer av rekreation kan varieras så som
cykling, rida och löpning mitt i naturen.

