Kommunen äger fortfarande gynnsamt
belägen mark.
Underlättar hållbar hamnutveckling.

POSITIVT

Aprikosfärgade fält visar kommunens
ungefärliga markinnehav.
del 1 (2)
Varför hamnutveckling?
Fjällbacka skärgård –
”Bohusläns hjärta”

Bra läge för ett marint centrum. Ligger
nära de mest populära naturhamnarna
Gluppöbassängen, Fläskön, Trinsla...
Mycket folk i området.
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Blå Flagg

Ett antal obligatoriska kriterier ska
uppfyllas inom 4 områdenmiljöinfo/utb, miljöledning, säkerhet
o service och vattenkvalitet.
Krav men också en förutsättning
för ett hållbart (långsiktigt) båtliv.
Båttrafiken mer miljövänlig
- naturen räddas.
Bygga en grund på Blå Flagg kriterier.
Härifrån kan man utvecklas till en
riktigt hållbar hamn.
Bli ett föredöme – få regionalt och/
eller EU stöd.

Potential
Ett visst miljöintresse finns.
Skylt från Hamburgöhamns
miljövänliga toalett.
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Turistservice
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Bank
Post
Systembolagsombud
Apoteksombud
Bibliotek
Distriktssköterska
Tandvård
Dusch, tvätt, WC
Båtkran
Räddningsstation
Hembygdsstugan Stavas stuga
Minigolf

Intressant område

Hökebacken

NEGATIVT

Miljöstation

Ingen hållbar hamn.
En trevlig hamn, visst men snart
kommer den ständigt ökande
båtturismen att kräva nya hamnar
för att naturen inte ska haverera.
Varför inte göra en “total hamn
makeover” på ett hållbart sätt och
bli ett föredöme?
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Arbetstillfällen/Kunskap

Arbete och tillfälle för bygdens alla
hantverkare att förkovra sig i hållbart
byggande.

Exploatera/Bevara

BONUS - vacker multifunktions
miljöbyggnad, som förenar hamnen
med det idag något slyiga berget.
För att kunna vara ett föredöme som
hållbar hamn krävs en speciell plats för
kunskap och information.
Bygga på höjd - bra vid ev. höjning av
vattennivå.
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Hammaren
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Hornbos Camping
Rörvik borgsskolan m
Gerles ra Vandrarhe
Kustnä

Genom att exploatera hamnen i
Hamburgsund kan man samla en stor
service där.
För folk med lägre (högre?) krav –
små billiga hamnar med låg standard
på Hamburgö och Hamburgsund.
Behålla småskalighet för mindre båtar,
för folk som söker ro och stillhet i
oexploaterad natur. Gynna ecoturister,
billigare men med enklare service.
Samtidigt skydda natur.
För många olika behov.

Långestrand

Gästhamnen i Hamburgsund/Hamburgö har vid högsäsong ca 70-90 gästbåtar.
En lugn, vacker och fridfull ort för barnfamiljer.
Nära till affärer, kiosker och restauranger.
Tvättmaskin, toaletter och duschar.
Nära till bad.
Marincentrum har bl.a båtlyft, varv och butik.
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