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0 ALLMÄNT
WORKSHOPENS MOMENT
1. Genomgång upplägg av workshopen och kort presentation av resultat från stråket
workshop (ca 10 min)
2. Grupparbete
a. Genomgång av upplägg samt en presentationsrunda av gruppen. ( 10 min)
b. Arbete med ”platsens identitet” –frågor. Först var och en i ca 10 minuter, sedan med en gemensam diskussion ca 20 minuter.
c. Arbete med ”platsens identitet” –kartor. Arbeta gemensamt med nulägeskarta
(ca 10 min), önskekarta (ca 10 min) och temperaturkarta (ca 10 min).
3. Kort sammanfattning av kvällens resultat (10 min)

1 PRESENTATION
I varje grupp inleds arbetet med en presentationsrunda av samtliga gruppmedlemmar.
Ni arbetar sedan med de befintliga förutsättningarna dvs först med frågorna kring platsens identitet och sedan kartläggning av befintliga värden (nulägeskartan.) och vad
som fattas på platsen/orten (önskekartan). Avslutningsvis går ni igenom vilka platser
som är fina/bra (grön) och fula/tråkiga (röd).
Målet med kvällen är att ni ska kartlägga vad som är platsens identitet och vilka värden som bör värnas. Genom detta sätt att arbeta lyfts även det som saknas och behövs
utvecklas fram. Kvällens arbete sammanställs och presenteras på www.tjörn.se senast
3 v. efter workshopen. Ni som vill kan skriva upp er med e-postadresser på särskild
lapp så e-postar vi sammanställningen till er. Resultatet av kvällens arbete blir ett underlag i arbetet med detaljplanen. De synpunkter som många tagit upp kommer att, så
långt som möjligt, att beaktas i projektet.
- totalt tar workshopen ca 1,5 timme
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2 ARBETE MED FRÅGOR KRING PLATSENS
IDENTITET (CA 10 MIN ENSKILT + 20 MIN DISKUSSION)
1. Var i Rönnäng/Bleket (på Tjörn) bor Du?
Skärhamn
Rönnäng - Myrvägen
Klädesholmen
Bleket – Gamla vägen
Rönnäng
2 * Rönnängs Brygga
Rönnängsgård
Bleket utmed 169:an
Ulldalsvägen – Rönnäng

2. När du får besök, visar du dem någonting i området?
”Visar Skärhamn”
3 * ”Ja”
”Bleket, holmen och Rönnäng”
”Kanalen, vägen runt Bergabs, Kårevik, Rönnängs Brygga, Klädesholmen, Åstol, Dyrön”
”Hamnen”
”Ja, Klädesholmen, Blekets bastu och badplats”
”Klädesholmen”

3. Är du särskilt stolt över någonting i området, om ja, vad?
”Närheten till havet”
”Miljön, omgivningen”
”Salt och Sill, Blekets bastu”
”Färjorna som binder ihop Rönnäng med Dyrön”
”Huset jag byggde”
”Området kring Rönnäng, Bryggan, gamla hamnen, kyrkvägen och ner till Kårevik.”
”Rönnängs Brygga med sundet. Promenadstigen upp på Tjörnehuvud. Stigarna på Tuveslätt.”

4. Är det något du skäms över i området, om ja, vad?
”Nej”
”Oordningen på ind.området”
”Alla parkeringar i Rönnäng”
”Området som vi diskuterar nu”
”Att det inte finns parkeringar till öarna + skyltar.”
”Kommunens V/A ansvar och avgifter”
”Dålig skyltning från parkering till Färjan. Dålig skyltning till utsikten vid masten.”

5. Vad anser Du vara platsens identitet? (Ex. fiskesamhälle)
2 * ”Fiskesamhälle”
”Fiskesamhälle, fiskverksamhet”
”Sillen och industri”
Rönnäng = pitoreskt fiskesamhälle i en bra blandning med turistsamhälle. Stansvik = arbetande
del av samhället.
”Levande samhälle verksamhet året runt.”

6. Kan du se någon näring eller funktion som skulle vara positiv för platsen?
”Vet ej”
”Mer tillverkande industri”
”Bouticue, hotell, dansbana, barer”
”Badhus / simhall”
”Sill industri”
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”Vi har mycket verksamhet som kommer att utvecklas av entreprenörer.
”Levande samhälle verksamhet året runt.”

7. Vad annat skulle du önska fanns här som inte finns idag?
”Vet ej”
”Restaurang”
”Kvällsaktiviteter”
”Bankomat el. uttagningsautomat”
”Genomföra planen med sjöbodarna och husen”
”Café, vinterhållna gångvägar. Badplats, hoppbron, ruschkanor, lekplatser.”
”Strandpromenad”

8. Hur tillgängligt och/eller tryggt anser du att det är att promenera eller cykla
mellan Bleket och Rönnäng?
”Ganska så tryggt”
”Väldigt tryggt bortsätt från trafiken”
”Osäkert”
”Bra”
”Mycket”
”Behov av gång och cykelled”
”För dåligt”
”Det finns en befintlig gång och cykelväg som är ok.”

9. Vilka platser skulle du önska gjordes mer tillgängliga i området?
”Vet ej”
”Koppla ihop Rönnäng-Stansvik-Klädesholmen-Bleket”
”Motionsområden”
”Färja till Marstrand och/eller Tjuvkil.”
”Tuveslätt över kyrkogården. Utsikten upp till masten.”

10. Beskriv med några rader hur Du tror/vill att området ser ut i framtiden, om
ca 20 år
”En simhall”
”Strandpromenad från bleket till Kårevik. Mer som Smögen med turism, restauranger, BnB
m.m.”
”Bostäder på området vid kyrkogården. Stansviks ind.omr. som ett aktivt verksamhetsområde.
En vision är ju typ som den PFG har om Fiskerian.”
”Ej mer befolkning hus”
”Mycket mer bostäder, byggda på förståndigt sätt så att inte vinjetten, miljön förändras. Att fler
året runt flyttar in i området, som drar med sig mer rörelse och året runt öppna affärer. Att
det är liv och rörelse under sommaren.”
”Cykelbana Rönnäng – Bleket, Bäckevik – Kubbake – Aröd.”
”Fler byggnationer/hus men EJ vid vattenområden. Vi blir fler därav större gemensamt behov
av vatten/havsområden.”
”Mer turistinriktat. Ser fram emot när Ängholmen blir klart och utbyggt. Om ingen ny småbåtshamn i ”lagunen” varför inte använda den till flytande kommers. Vandrarhem, camping, parker, lekpark, café, vindsurfa…”
”Sevärdheter och anläggningar som gör att Rönnäng är mer intressant för turismen och näringsverket.”
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3. NULÄGESBESKRIVNING & TANKAR OM FRAMTIDEN
(CA 30 MIN)
Markera på nulägeskartan vad som finns på platsen idag.
Markera på önskekartan vad som fattas, vad som skulle behöva finnas på platsen.
Markera, en positiv plats (grön) och en negativ plats (röd)/person.

Anteckningar grupp 4:


Gruppen vill gärna se att det blir mer kommers i området.
Resturanger etc.



”Ingen tycker ju att detta området är bra idag, Vad har ni
tänkt er? Hur är planerna? Vi måste veta för att tycka.”









Bänkar och soptunnor önskas, utmed gångstråk.
Gångstråk med trappa upp till masten för utkiksplats, behöver skyltning. Någon bronsålders grav. Gärna informationsskylt och bänk. Idag enbart telekommunikations mast.
Simhall i anknytning till ishallen.
Gångväg till Tuveslätt – fotbollsplanen, idag går man om
man vet om det, över kyrkogården. Där är historiskt intressant, funnits kvarn och en del arkeologi.
C/G till Tubberöd / Rönnäng / Bleket!
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