SWOT= strengths, weaknesses, opportunities, treaths
Bakgrundsanalys av Hamburgsund/Hamburgös styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
MÖJLIGHETER

HOT

Allmänt ökad insikt om vikten av
en hållbar utvecklig
- initiativ för att minska resurs- och energianvändningen
- ökad efterfrågan på lokalt producerade livsmedel
- ökad efterfrågan på lokalt producerad energi
- krav på kretsloppsanpassade lösningar för
avfall och avlopp

En fortsatt miljömässigt ohållbar utveckling
- global uppvärmning
- övergödning i havet
- miljögifter
- ökad transport av livsmedel
- fortsatt/ökad icke hållbar resursanvändning
- Brist på tillräcklig kunskap och insikt om globala miljöoch utvecklingsproblem

Turismens utveckling
- ökad turism skapar fler arbetstillfällen
- nya turistmål, målgrupper och breddad inriktning kan
förlänga säsongen
Förbättrade kommunikationer
- utbyggnad av kollektiva kommunikationer med buss och tåg
- utbyggd E6 till motorvägsstandard
- utbyggnad av cykel- och gångvägar
- utbyggnad av IT
Tillgång till EU:s strukturfonder
- möjligheter för stöd till lokal utveckling och hållbara
lösningar
Ökad delregional och regional samverkan
- samarbete och samverkan mellan orter och kommuner,
med god tillgänglighet dem emellan, ökar möjligheten att
utveckla olika profiler vad gäller ex. näringsliv och
serviceutbud och sammantaget ge ett stort utbud.
Närheten till Norge
- intresset från norska företag att investera i norra Bohuslän
skapar arbetstillfällen
- möjligheter för människor att bo i norra Bohuslän men
arbeta i Norge
Ökande intresse från människor att bosätta sig permanent i
regionen
- bättre vägar och kollektivtrafik underlättar för människor
att bosätta sig i Hamburgsund/Hamburgö

Ökad turism
- icke hållbara transportsystem ökar miljöbelastningen
- hot mot lokal kultur och identitet
- press på ekosystemen
- risk för överexploatering som leder till minskad attraktivitet
- icke mantalsskrivna exploatörer utnyttjar platsen men för ut
det ekonomiska överskottet från orten
Förändringar i infrastruktur för
kommunikationer
- utbyggd E6 ökar tillgängligheten och driver
upp fastighetspriser
- ökade utsläpp från vägtransporter
- nedläggning av Bohusbanan
EU:s strukturfonder styr utvecklingen
- utvecklingen inriktas mot projekt och utveckling som är
stödberättigade och inte med utgångspunkt i ortens
naturgivna och kulturellt skapade förutsättningar
Regional samverkan skapar centralisering
- den enskilda ortens intressen underordnas
Närheten till Norge
- starka norska ekonomiska intressen konkurrerar ut lokala
entreprenörers möjligheter att utveckla företagsamhet
- en stark norsk ekonomi och köpkraft driver upp
priser på fastigheter
- olikheter i lagstiftning mellan Sverige och Norge försämrar
möjligheten att hävda lokala mål och intressen
i norra Bohuslän
Avsaknad av regelverk som kan hantera omvandlingen av
helårshus till fritidshus
- fler och fler helårshus omvandlas till fritidshus
- ökade fastighetspriser som motverkar möjligheterna för
människor att bosätta sig i regionen/orten
- minskad befolkning

