Termen « offentligt»
får oss att anta att en
plats är öppen för alla
oberoende av ålder,
kön, etnicitet eller olika
fysiska handikapp.

Tillgänglighet

…Jag vill skapa
nya stimulerande
upplevelser och nya
källor till inspiration
från naturen och genom
kroppslig upplevelse.

Eco-inspiration

Eco-utbildning

« Oändligheten skapas
från ändlighet »

« rum » refererar till
abstrakta geografiska
kvaliteter i omgivningen,
som omformas till
meningsfulla platser som
människor använder och
ger symboliskt värde till.

Platser och rum

Jag vill skapa
mötesplatser där
användandet av kroppen
ger oss en ny syn på
tid. Jag använder mig
av relationen som
finns mellan kroppens
upplevelse och
geografiska element för
att skapa olika
« tidsupplevelser »...

I mötet mellan olika
tidsupplevelser finns
harmonin.

Global musik
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I en liten reception kan man
anmäla sig till klätterlektioner
i berget och på andra sidan
finns en konstgjord strand med
brygga och trampolin och en
stor rutschkana från taket på
receptionen.
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Den här idén är mer ett koncept. Det bygger på känslan av att vattnet invaderar så att vi ser det i nivå med våra ögon. Vi befinner oss i vattnet för att se det flöda.
Den här stationen är en typ av konstgjord strand under sommaren. Under de andra årstiderna blir det en havsutställning. Det blir ett slutet rum för konferenser.

På den här stationen vill jag skapa
en länk mellan vertikala och
horisontella riktningar.
På toppen av berget finns en liten
bastu, platser för neditation och
för picnic men även början av en
sportrunda.

Här handlar det om relationen mellan vatten och kroppen. Här används uppblåsbara leksaker.
I andra viken stannar man för att samtala, ta något att dricka och meditera.
På land finns flera installationer som kan tas fram och göra det möjligt att spela volleyboll, strandtennis och åka skateboard.
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Gångbanan mellan plats 1
och 3 är också en ramp som
är delad i olika nivåer för att
utgöra skyddstak för regn
och sol samt fungera som
gångbana eller en bänk...

Mötesplatser för unga
och äldre. Mellan de båda
sidorna av byggnaden
ligger backen där det
finns möjlighet att
placera ett litet café och
restaurang.

Den här installationen skapar en länk
mellan skogen och bergen, mellan två
backar.
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till
anpassning till skilda
situationer. »
1. I projektet behandlas
problemen med
klimatförändringar och
vattennivåhöjningar,
genom användning
av husbåtar, berg och
pålar.
2. årstiderna blir en
del i projektet då varje
station är anpassad för
alla årstidsqktiviteter.
3. Varje byggnad
måste vara flexibel för
olika arrangemang.
Genom att ta bort eller
lägga till väggar eller
andra element. Några
byggnader är till och
med möjliga att byggas
ut.

« förmåga

Flexibilitet

● Nya aktiviteter
är planerade längs
färjeleden för att
informera och lära ut
om naturen och hur vi
ska använda den på ett
ekologiskt sätt.
● Minskningen av
biltrafiken i centrum
och på Hamburgö
och byggandet av fler
gång- och cykelbanor
kommer attrahera
fler miljömedvetna
turister.

Eco_public life

●En ny färjeled: Under
sommaren är målet
att ha flera centrum
kopplade tillvarandra.
På det viset försvinner
känslan av att det är
för många människor
på samma ställe
samtidigt. Offentliga
platser ger möjlighet till
åretruntturism och en
plats för bättre socialt
liv i centrum.

Dispersive
collectivity

● Centrum avstängt
för biltrafik under
sommaren.
● Parkeringsplatser
längs stora vägen ner
mot centrum. Nya
gång- och cykelbanor
kopplade till
parkeringen.
● Möjlighet att hyra
cykel, kanot och båt på
olika platser.
● åretruntboende har
passerkort för att få
köra bil i centrum.

Anne Le Claire, Chalmers Architecture, Master programme 2006/2007_Sustainable devlopment, Studio-project Hamburgsund & Hamburgö Planning and design for sustainable development.

Den här stationen utnyttjar mellanrummet och skapar en länk mellan två delar av landytan. På ena sidan går tiden långsamt, med
möjlighet till en paus för mat, något att dricka, en härlig naturupplevelse och en liten affär med utförlig platsinformation. På andra
sidan går tiden fortare då det finns en konstgjord strand här med möjlighet att ta dyklektioner.

Här är ett center för vandring. Hâr
finns förslag på vandringsleder, kartor,
lunchservering och små affärer för
denna typ av aktivitet. Här finns också
möjlighet att göra olika experiment
tillsammans med barnen.

En likadan gångbana finns på motsatta sidan från plats 2.

Vägen för att komma till platsen är en naturupplevelse där möjlighet finns att stanna till
för en stund och sitta på en bänk och njuta av omgivningen.
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Den här stationen skapar
en länk mellan två delar.
Men här är inte länken gjord
av en brygga utan är en
undervattensgångbana. På
ena sidan kan man klättra
i berg och på andra sidan
finns en strand, en liten bar
och en affär m.m.

11.

Det vitala med all vibration och rytm är att samla en mångfald av upplevelser.

Byggnaden har flera olika delar: i en del
finns seminarierum för locka turister/
besökare under vintern, dessutom finns två
rum för utställning och filmvisning... för
gruppaktiviteter.

Varje fysisk omgivning skapar en ny känsla, som t.ex. en estetisk upplevelse, varje station måste ge kunskap om var vi är och hur vi ska använda naturen.

Här är relationen mellan olika horisontella riktningar: från havet och färjeläget skapar jag tre riktningar: en till
vänster mot stranden, en mot mitten för mer lugna aktiviteter och en till höger för promenader ut i naturen.
Där dessa riktningar möts skapas en mötesplats på sommaren och en byggnad för seminarier m.m. under
vintern. Här kan man stanna för att äta och dricka. Här finns små butiker, ett litet café och utställningar om natur
och historia från platsen.

Lokalt projekt

«Några av de mest enkla mönsterformningarna när man arbetar med gränser, innebär att man skapar en variation av möjligheter till harmoni»

DISPERSIVE COLLECTIVITY….......... IN AN ECO-PUBLIC
Bakgrund

