Namn:……………………………...
Ålder:..……………………………..
Bostadsort:…………………………

CULTURAL PLANNING WORKSHOP,
PROGRAM FÖR HÖVIKSNÄS ENTRÉ
2016-03-21
Gruppbeteckning: Sammanställning av workshop med
Häggvallskolans elever 2016-03-21

0 ALLMÄNT
WORKSHOPENS MOMENT
1. Genomgång upplägg av workshopen och det kommande programarbetet
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 15 minuter, sedan med en gemensam diskussion ca 20 minuter.
c. Arbeta gemensamt i gruppen med nulägeskarta (ca 10 min), önskekarta (ca 10
min) och markera positiva och negativa platser (ca 10 min).
3. Kort sammanfattning av kvällens resultat (15 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 i
början av maj. Ni som vill kan skriva upp er med e-postadresser på särskild lapp så epostar vi sammanställningen till er. Resultatet av kvällens arbete blir ett underlag i
arbetet med programmet. De synpunkter som många tagit upp kommer att, så långt
som möjligt, att beaktas i projektet.
- totalt tar workshopen ca 1,5 timme

1|4

2 ARBETE MED FRÅGOR KRING PLATSENS
IDENTITET (CA 15 MIN ENSKILT + 20 MIN DISKUSSION)
1. Var på Tjörn bor Du?
Höviksnäs 19 personer, Berga 5, Hjälteby 4, Långekärr 1, Myggenäs 4, Almösund 3,
Kållekärr 4, Lilla Askerön 2, Kihls by 1, Mjörn 1, Skåpesund 1, Skärhamn 1, Furusäter 2.
2. När du får besök, visar du dem någonting särskilt i området?

3. Är du särskilt stolt över någonting i området, om ja, vad?
Havet och hamnen, Låkabadet och Äggepersbadet, skogen. Häggvallskolan, gården i
Häggvallskolan, restaurangen, grässlänten bakom Häggvallskolan, multiarenan/
streetplanen vid skolan, volleybollplanen, pingisborden, att området är ett sport, kultur- och fritidscentrum, att det finns mycket aktiviteter som man kan göra i området
som t ex tennis och fotboll.
Pizzerian, Time, att det är bra kollektivtrafik, ungdomsmottagningen.
Kommentar:
Många var stolta över Låkabadet, havet och hamnen. Även streetplanen vid skolan,
Time, pizzerian och skogen nämndes i flera grupper.
4. Är det något du skäms över i området, om ja, vad?
Att Häggvallskolan är ful, sliten och skräpig. Skolans entré är ful. Grusplanerna och
tennisplanen är fula och gör ingen nytta. Att multiarenan har asfalt. Den öppna platsen
mitt i motionsslingan. Det är tråkigt överallt, finns inget att hitta på. Trafiken.
Finns för få affärer och butiker. Time är fult och omodernt, kalhygget bakom Time är
fult, likaså återvinningsstationen vid Time. Fridas hage är ful.
Kommentar:
Fem av sex grupper anser att Häggvallskolan ful, sliten och skräpig. 4 av 6 grupper
anser också att grusplanerna är fula och till ingen nytta.
5. Vad anser Du vara platsens identitet? (Ex. fiskesamhälle)

6. Kan du se någon näring eller funktion som skulle vara positiv för platsen?

7. Vad annat skulle du önska fanns här som inte finns idag?
Cykelled i skogen, fler kingplaner, en ny byggnad med idrottsarena, bättre/stor idrottsplats, konstgräsplan, en bra gräsplan, riktig fotbollsplan, större/fler multiarena,
skatepark, fixa volleybollplanen i Låka, flytbrygga vid Låka badplats, högre hopptorn
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vid Låka, handikappanpassa motionsslingan, upprusta motionsslingan med bättre underlag och olika aktivitetsstationer som t ex. utomhusgym, klätterplank.
Fibernätverk, mer hus, bostäder, lägenheter för ungdomar, studentboende, festlokal att
hyra, bio, mataffär, bättre återvinningsstaion.
Shoppingcenter, flera små butiker, sushirestaurang, Subway, McDonalds, Biltema,
café, Espressohouse, riktig restaurang eller fritidsgård, ställen som håller öppet längre
än idag,
Bättre skola, en finare utemiljö och bättre skolgård kring Häggvallskolan, mera pingisbord, fler papperskorgar, trevliga och flera uteplatser att sitta vid utanför skolan,
större bibliotek och fler böcker
Mer saker att göra, badhus, gym, gokartbana, soft Air-gun bana, crossbana, jordgubbsplockning.
Fler gc-vägar, gc-väg hela vägen ner till hamnen och Låkabadet, upplysta vägar, övergångsställe mellan skolan och Time, bättre trafiklösning när man hämtar eller lämnar,
bättre busshållplats med större busskurer och värme och tv med busstider, även tv inne
i skolan med busstider, bättre och fler busstider, bättre ljus i gångtunneln, bredare väg
ner i gångtunneln. Motorvärmare och garage för EPAtraktorer och mopedbilar, ”burningruta” för EPAtraktorer, att hål och gupp på parkeringen lagas
Kommentar:
Det som många önskar sig är affärer, cafeér och restauranger. Liksom en bra idrottsplats/sportarena, konstgräsplan och utegym. Även en bättre utemiljö vid Häggvallskolan efterfrågas.

8. Hur tillgängligt och/eller tryggt anser du att det är att promenera eller cykla
till Häggvallskolan och busshållplatsen vid väg 169?

9. Vilka platser skulle du önska gjordes mer tillgängliga i området?

10. Beskriv med några rader hur Du tror/vill att området ser ut i framtiden, om
ca 20 år
Jag tror det kommer se ut ungefär som Kållekärr med butiker och områden, Höviksnäs
har blivit större, fler bostäder, bättre vägar, renare, lite livligare, nya moderna hus med
vacker utsikt.
Mer klimatsmart samhälle, biogasdrivna bussar, bättre bussar, mer återvinning, att allt
är anpassat för att man ska gå och cykla istället för att ta bilen, cykelvägar, ordentlig
gångväg, färre bilar, pendelparkering
En ny större skola, finare utomhusmiljö vid Häggvallskolan.
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Time är nerlagd, skolan är nerlagd, det finns nya affärer, shoppingcenter, mataffär,
klädaffärer, fiskaffär i hamnen, restaurang. Det finns möjligheter till bättre utomhusträning, löpning, längre joggingslinga, klättring, styrketräning, fin idrottshall/sportarena, fler fotbollsplaner, inbyggd grusplan med multiarena, badhus, gym, en
fin promenadslinga, mer och roligare saker att göra
Trevligare, mycket skog kvar, bevara skogen och naturområden, bättre och fler badplatser, mer välstädade badplatser. Något som gör att turister kommer till Höviksnäs,
det behövs fler turister här.
Det kommer vara ganska likt men jag önskar det blir finare, tryggare vägar, en plats
man trivs och vill hänga på.
Kommentar:
Det som de flesta tror/önskar är att det kommer finnas mer saker/aktiviteter att göra
och att det kommer finnas affärer eller shoppingcentrum. Många önskar/tror också att
det kommer finnas fler restauranger, cafeér och fler bostäder. Flera nämner också en
ny idrottshall/arena. Vid Häggvallskolan önskar man att det kommer finnas en fin och
trevlig utemiljö.

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, på nulägeskartan, en positiv plats (grön) och en negativ plats (röd) /person.
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