Utgångspunkten
Hamburgsund är ett vackert kustsamhälle. Det ligger mellan kustberg och havet. Det finns ett sund längs fastland and
Hamburgö, vilket formar de skyddande hamn för båtar.
Efter noggrann undersökning av området, hittar vi de mest nuvarande problem i Hamburgsund är,
1) den tendensen av byggda sommarstugor stiger kraftigt;
2) mindre åretrunt- boende har råd att bo och arbeta kvar i
området. t.ex. det finns bara 900 boende under vinter halvår.
Alltså samhället är förminskat även det finns många turister på
sommar.
Syftet med projekt är att bevara hållbar utveckling i Hamburgsund. Därför lokala boende, lokala ekonomi och lokala
resurser är mest viktiga faktor som skall ta hänsyn till. Att utnyttja lokal resurser såsom sund och land för att utveckla lokal
ekonomi och fånga in mer åretrunt- boende är min utgångspunkt.

Ambitioner av Projektet
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Genom att planera om trafiken och parkeringsställe, att designa byggnader, jag vill uppnå mitt huvudmål, dvs. att hålla
mer lokala åretruntboende i Hamburgsund. Det kan dela med
två ambitioner.
1) Att förbättra rumslighet av lokala industrier såsom åkeriet,
varv och fiskehamn, kan ge mer volymen till workshop, Internet-kopplad information center och kunds club. Detta vill öka
anställning i området förhoppningsvis och locka mer åretruntboende från 900 till 2000 om 40 år.
2) Att lugna ner center kan hjälpa bygga upp en mer människovänlig stämning i samhället. Både boende och turister kan
därför delta och uppleva unik lokal kultur och natur.

Förutsättning av Gående stråk

Hamburgsunds center har potential drivkraft för åretruntboende bosatta i samhället genom de offentliga byggnader och funktioner såsom Hamburgsund
skolan, ICA, äldreboende bank och vård. Nackdelen är bilkö och båt köar på
sommar och det är ont om folk på vinter. Åtgärder kan vara fler. En av dem är
att minimera trafik kö genom att lägga till parkeringsställe utanför center, samt
lägga till långtidiga gästhamn på andra sidan Hamburgö.
Ett annat sätt är att inte köra bilar direkt framfor ICA, utan svänga lite till villor
område. Den plats framför ICA blir ett torg för folk umgås där.

Huvudförslag: gående stråk
Ett gående stråk föreslås från kustväg till färjan för att lugna
ner center från bilister området till fotgängare. Längs vägen
finns det familjbostäder med rött sadeltak i 3 våningar, vilka
vinner mer volymen till unga åretruntboende som är mindre
upprörda av oljud, gas från bilar.
Detta i sin tur vill locka mer folk till området, både boende och
turister.
Gående stråk dessutom blir ett bra sätt för att koppla till lokalt
folk, lokal ekonomi och lokal resurser. Det blir ett bälte som
binder ihop lokala natur- och kultur- resurser.
Stråket sträcker sig för att linka olika distrikt, från affär område till sund park, från kultural torg till familjbostäder tillsammans med små verksamheter såsom vandrarhemet.
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comperhansive plan in Hamburgsund
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guest harbour becomes cultural, recreature center with pavillion, jettis, lawn and playground for kids

Hamburgsund
school
ICA
Daycare
Swimming pool
Boat workshop

Football plan

Elder resident
flats

Sport hall

sound park
Local musuem

pavillion with
stepp- jetties

shopping, resterang
local industry, business
resident flats
public buildings include
daycare, elder resident
flats, local musuem,
liberry, pavillion with
stepp- jetties, school
with swimming pool
and sport hall

scale 1:1000

scale 1:200

Liberry with local
procucts square

Local Hostell

vaxthus

Gående stråket är cirka 8m bredden och 800m
längden. Bredden gör det möjligt att köra in
bil när det är nödvändigt. Det finns träd och
bänkar både sidor så att fotgängare kan vila
en stund medan de handlar eller kikar lite på
små verksamheter på botten våningar längs
gatan. Materialet för golvbeläggning är av små
lokal granit.
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ICA shopping center with lawn and square, fourtain, green is motorway, red is pedestrian
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Plan of pedestrian street is main road with its eight meters widen and planting and activities

section of pedestrian street along the hostell and new flats for children family
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scale 1:200
section shows coastal road crossing pedestrian street
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