Sammanställning av Cultural Planning frågor från workshop 24 mars 2010 på temat

HUR VILL DU ATT ALMÖSUND, MYGGENÄS & ALMÖNS FRAMTID SKA SE UT?

Sammanställningen är utförd av Elin Bäckersten
elinbackerste@notmail.com
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SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS AV CULTURAL PLANNING FRÅGORNA

DEL 1

På följande sidor presenteras en analys av gruppernas svar på Cultural Planning frågorna.
Gruppernas svar skiljer sig från varandra både i struktur och form. Summeriska sammanfattningar har gjorts i vissa grupper, ”värdeladdningar” som
utropstecken eller … kompletterarr en del svar. I vissa fall redovisar gruppledaren sig själv.
En sammanställningen av typen ”X andelar anser att de är stolta över badplatserna i jämförelse med X andelar som skäms”, har inte kunnat utföras av
flera anledningar. Alla grupper har inte svarat på alla frågor, vissa grupper redovisas som ”en röst” medan andra redovisas med karaktär av ett svar per
deltagare. Förhoppningen är att tendenser ska synliggöras i sammanställningen.
I flera fall lyfter de olika grupperna samma sak, till exempel är Tjörnbrofästet en uppskattad utsiktsplats för många medan endast en grupp (eller en
person?) tar upp gamla Myggenäs. Min förhoppning är att sammanställningen ska redovisa dessa skiftande förhållanden utan att punktvis räkna varje
enskilt svar. För referens se del 2 i denna sammanställning, en sammanställning av det insamlade materialet från workshopen, samtliga svar ingår.
Många av svaren på frågorna innehåller mycket mer information än det direkta svaret och ofta är informationen eller företeelserna återkommande i
svaren. Ett exempel på detta är motionsslingan, en positivt laddad företeelse i området som dyker upp i svaren på flera frågor. Detta innebär två sakr:
Dels finns dessa företeelser tydligt i folks medvetande vilket innebär att de är värdesatta av deltagarna och att de ofta tog tillfället att berätta detta. Men
de vill också tydligt förmedla detta till kommunens tjänstemän och representanter för Radar arkitektur och planering så ni också värnar dem.
Dels betyder det att extra informationen, som slingan, är själva motiveringen till svaren och berättelsen som deltagarna förmedlar om vardagsliv och
förhoppningar inför framtida förändringar. Svar av typen ja eller nej var sällsynta i Sjöstugan den 24 mars. Istället kom mycket mer och mycket annat
fram.
I sammanställningen försöker jag att renodla svaren till det som besvarar frågan i så stor utsträckning som möjligt. Och detta är ofta funderingar.
Därför blir sammanställningen av svaren sällan av typen " ja vi vill bli fler i området! tycker X antal ” utan mer av typen ”Ja, vi vill bli fler men… ” och
en redovisning av motiveringarna.
Utifrån det insamlade materialet vill denna sammanställning vaska fram VAD det var som framhålls i svaren. Analysen syftar till TOLKNING av
svaren. I stycket sammanfattningsvis sammanfattas och kommenteras svaren.
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Nedan redovisas en uppfattning om hur många som deltog från respektive samhälle. Redovisningen ger inte en sann bild av deltagandet, inte bara skiftar
antalet i materialet redovisade boendeplatser, boendeplatserna definieras med varierande precision. I viss mån har deltagande representanter för olika
verksamheter redovisats, i listan som följer nämns även dessa och vem som deltog om detta angivits. Redovisandet av namn och samhällsuppdrag/näring
sker inte på samma sätt i respektive grupp, inte heller i alla grupper. Om detta betyder att vissa grupper endast innehöll ”privata intressen” (i den mån sådana
finns) kan jag inte säga något om. Vidare finns i materialet även namn på verksamhetsutövare i området men som inte antecknats som företrädare för sin
verksamhet, om de deltog som privatpersoner och/eller intressenter utifrån sin roll som verksamhetsföreträdare kan jag inte avgöra. Listan på representerade
verksamheter ska därför inte ses som komplett.

Fråga

1

, var bor du?

Myggenäs
15

Partille
1

Almösund
4

Hjälteby
1

Stenungsund
4

Skärhamn,
1

Göteborg
3

Tranviken,

Skåpesund
3
Gamla Myggenäs
2
Tjörn
2

1
Kållekärr
1
Orust,
1
Valla Hed,
1
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Representerade verksamheter:
Vägföreningen xx xx
Almösunds vägförenings ordförande xx xx
Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande xx xx (samma som ovan)
Sjöscouterna xx xx
Xx xx, xx xx & xx xx
Almö camping
Marinan
ICA, (Almö Livs) xx xx
Bjurfors, xx xx
Nedan redovisas deltagare på workshopen som inte kan
räknas företräda enskilda intressen men som på olika sätt
ingår i materialet utan tydlig presentation av namn, funktion
eller verksamhet. Se gärna den fullständiga listan deltagare
för att ytterligare kompletteringar av näringar och företrädare
för dessa som jag har missat i sammanställningen.
Tjörns kommun
Radar arkitektur & planering
Rektor Myggenäs skola
Xx xx
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I tre grupper redovisa nedan svaren på fråga 2. I den första gruppen ingår en sammanfattning av de svar som är reflekterande och resonerande, dessa
redovisas i kategorier som identifierats i svaren. I grupp 2 och 3 redovisas svar som är enbart positiva eller rent negativa.

Fråga

2

, vill du at ni ska bli fler på din ort?

GRUPP 1:
Reflekterande och resonerande svar:
LOKALISERING och UTFORMNING
”Bara om man använder huvudet när man bygger”

MILJÖMÄSSIGA ASPEKTER
”Spara grönområden”

Utbyggnad av området måste ske eftertänksamt och på lämpliga ställen.
Komplettera bebyggelsen men förtäta inte.
Exploatera inte för kraftigt, förtäta i stället.
Inga utspridda villaområden
Spräng in de nya områdena
Lättare att bygga nytt område än att gå in i de befintliga.

Strandlinjen måste hållas öppen, inte tätbebyggas
Grönområdena och slingan måste sparas

SOCIALA ASPEKTER
”Man blir glad när barnfamiljer flyttar in, behövs för att behålla servicen”

INFRASTRUKTUR
”Inte mer trafik i området”
Bygg i anslutning till Almö Livs, inte mer trafik in i bostadsområdet
Mer båtplatser

Billiga små boenden
Hyresrätter
Bostäder till rimlig kostnad
Fler barn i området
Bostäder för pensionärer, nära sociala aktiviteter
Bostäder för unga
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GRUPP 2:

GRUPP 3:

Positiva svar:

Negativa svar:

”Bra boendemiljö, därför väljer man Myggenäs”

”Bra som det är”

Boende för de som vill lämna sina hus, stort behov
Boende för ungdomar som vill flytta hemifrån
Viktigt att få hit fler barnfamiljer

SAMMANFATTNINGSVIS
lyfter deltagarna på workshopen både ett behov och en vilja att bli fler i samhället. Både nya invånare, unga och barnfamiljer, men också att den äldre
befolkningen kan stanna kvar såväl inom området som inom kommunen. Men utbyggnaden av området måste ske varsamt utan att skada eller
förhindra kontakten med natur- och havsnära upplevelser, motionsmöjligheter och promenader samt utan att hindra tillträdet till havet. Att ökad trafik
i de befintliga områden måste undvikas är även något som framkommer.
Svaren under rubriken Lokalisering och utformning är motsägelsefulla, de anger till exempel både förtätning och inte samt både nya
bostadsområden och inte. Men genom motiveringarna, alltså extra informationen som följer på svaret ja, menar jag att man kan tolka deltagarnas
önskan om riktning i framtida expansion av området. Nya områden kan bör läggas till de befintliga, ingen förtätning inom villaområdet utan utbyggnad
som ansluter till befintliga strukturer utan att nyttja samma tillfartsvägar. Om nya bebyggelsegrupper i mindre strukturer läggs till befintliga minskar
också upplevelsen av att stora naturområden ianspråktas. Eftersom kraftig exploatering upplevs som negativ och man fruktar ökad trafik samtidigt
som behovet av mindre bostäder för gamla som vill bo kvar och unga som vill flytta in eller hemifrån lyfts talar detta för en blandning av
bostadsformer i de nya bebyggelseområdena.
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Även i svaren på fråga tre kan kategorier urskiljas. Sammanställningen består av större kategorier till vilka jag lagt enskilda svar som ryms inom dessa.
Utsikter är en kategori som rymmer både ”utsikt mot” och ”utsikt från” alltså både det som upplevs och från vilken plats. De enskilda svaren kompletteras
också en siffra för hur många gånger de finns med i materialet från grupperna. Som nämnts tidigare är detta ingen sanning eftersom gruppernas svar
redovisats olika. De mest personliga svaren, som ”vår sommarstuga” samt andra platser på Tjörn har valts bort i sammanställningen.

Fråga

3

, vad i din närmiljö visar du när du får besök?

PLATSER, MILJÖER och KULTUR
Tjörnbrofästet
Tjörnbroarna
Sundsby
Slingan
Blomsterängarna
Skidbacken/Gamla slalombacken ”där är fantastiskt vackert”
Vattentornet
Almön
Pilane gravfält med utställning
Rullstensåsen vid vattentornet
Campingen, som en ny kommun på sommaren
Sjötången
Marinan
Brattön
Gamla Myggenäs

HAVET
Rönntångens bad

Den fina småbåtshamnen
Baden
Skärgården i båt
Går ner till vattnet
UTSIKTER
Från Tjörnbron
Utsiktspunkt vid gamla Myggenäs
Slalombacken
Väg 160
Från vattentornet över nejderna
PROMENADER
Vid Rönntången, vackert på vintern.
Runt Almön
Vid Almösund
Runt campingen och hamnen
På Mjörn
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NATUR
Geologin vid vattentornet
Tittar på fågellivet vid strandängarna
Skogen
Berget
Ävjaslättens fågelliv
Sötången
Brattön
Almön

SAMMANFATTNINGSVIS
kan man säga, att deltagarna på workshopen i svaren på tredje frågan lyfter områden de delar och visar upp. Detta betyder inte per automatik att
ingenting får hända där. Men, när en plats utpekas som betydelsefull är det viktigt att fundera över hur den behandlas vid förändring, som tillexempel
utbyggnad. Ofta är det kanske inte just den fysiska platsen som är kärnan i värdet utan upplevelsen den ger eller möjliggör. Exploatering i områden
som upplevs som allmänna och som naturområden bör därför vid förändring förhålla sig till dagens bruk av dem. Inget förhindrar ju egentligen att
den hävdade promenadvägen till utsiktsplatsen etableras och hålls offentlig även efter en utbyggnad av området.
När deltagarna talar om vad de visar upp kommer de också inpå vad de ogillar. Många av de svaren återkommer i fråga sex men se gärna de kompletta
svaren i del två för komplettering.
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Sammanställningen av svaret på den fjärde frågan sker genom en uppräkning av specificerade platser och av omgivande element vilka kompletteras med
motivering i de fall detta finns.

Fråga

4

är du särskilt stolt över något på din ort och i så fall vad?

PLATSER, MILJÖER och KULTUR
”Mycket att titta på”

Djurlivet, rådjur och grävling med flera, ett rikt fågelliv och
naturskyddsföreningens aktiviteter

Fornlämningar, historiska vingslag
Gamla Myggenäs. Bonnsamhälle, charmigt, mysigt, lantligt.
Blandat samhälle. Bondgårdar, välbärgade villor.
De strandnära områdena.
Gamla barnkoloninn
Tjörn runt
Brattön, ta båten ut dit för lunch

SOCIALA ASPEKTER
”Engagerade invånare”
Stort föreingsliv
Motionsslingan, byggd av de boende
Isbanan, spolas av villaföreningen
”Bra område”

HAV och NATUR
”Vackert, havsnära, fritt och utsikt överallt”
Naturen, landskapet fint kuperat
Mycket grönområden.
”Dalgången” kring bäcken invid Myggenäsvägen är lummig!
Vallaslätten. Varje årstid är unik och det växlar hela tiden.
Utsikten vid Tjörnbrofästet, havet
Utsikten sundet i skåpesund, med alla båtar,
Väg 160, ”vacker väg”
Tjörnbron. Det blir lyriskt runt bordet…
Saltholmarna

Ligger fint och centralt
Närhet till service
Skolan, bra skolmiljö
Välordnat intryck
Nära till bad
Almö camping, mellan 1500-1900 personer på sommaren
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SAMMANFATTNINGSVIS
kan man alltså sluta sig till att deltagarna är stolta över det som de själva varit med att skapa för samhället. Motionsslingan är en anledning till stolthet,
utifrån funktion men också på grund av dess tillkomst. Vidare är kontinuiteten i bygden en anledning till stolthet, från fornlämningar, via Gamla
Myggenäs till dagens samhälle med god service och engagerade invånare. Närhet till det landskapet, havet och naturen erbjuder av upplevelser
och aktiviteter är också något som deltagarna på workshopen är stolta över. Nämnda platser och element är därför något som bidrar med positiva
känslor och borde värnas och förstärkas vid förändring.
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Som citat i kategorier redovisas sammanställningen av fråga fem. Citaten är inte alltid direkt hämtade från workshopens material, ibland är de sammansatta
av olika uttalanden som syftar på samma företeelser.

Fråga

5

skäms du för något på din ort och i så fall vad:

PLATSER och MILJÖER
”Myggenäs skulle kunna ligga var som helst i Sverige”

”Bäckravinen är inte fin heller, en massa sly och fallna träd, vildvuxet
och tråkigt. Mer röjning behövs!”

”Tydligt att allt är byggt samtidigt, ingen variation, ser tråkigt ut”
”Dålig kontakt med havet, inget skärgårdssamhälle”

”Utsiktsplatsen vid Rogers förr, nu går inte det längre…”
”Görig vik”

”Campingen vid Tjörnbron, tillfälliga bygglov som permanentats och
turistattraktionerna runt bron. Husvagnarna. Skräpigt”
”Dålig badplats söder om Myggenäs”

”Sunkigt vatten i pölen luktar illa (innanhavet)”
”Tennisbanan som sjunker”
”Boulebanan som ingen använder”

”Båtuppläggningsplatsen , kan man ha en hall istället?”
”Fula buskar i rondellen”
”Vyn man har i blickfånget när man kommer från bron mot Myggenäs

”Hundbajspåsar i naturen utefter promenadvägarna”

korsväg, och vägen fram till rondellen. Det borde vara något prydligt
där.”
”När man tittar ner från bron är det också fult!”

SOCIALA FUNKTIONER
”Kollektivtrafiken och minskat antal hållplatser”
”Myggenäs korsväg och bussbytarplatsen”
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”Att cykla är förenligt med livsfara!”
”Dåliga cykelvägar och obefintlig cykelväg i krysset. Dessutom dåligt
underhållna”

DESSUTOM
”Skäms inte för något”

"Dåligt att det inte finns någon gång- och cykelväg söderut!"
”Att det inte finns några bostäder för äldre och ungdomar, folk som
flyttat från Myggenäs längtar hit men har inga möjligheter att flytta
tillbaka”
”Lekplatserna är dåliga och nedgångna”
”Återvinningsstationen vid Almö Livs”
”Almön, rampen är en plats för knarkare”

SAMMANFATTNINGSVIS
syftar delatagarnas svar generellt på saker som kan förändras genom gemensamma eller individuella insatser i den fysiska miljön. Och man skäms ofta i
förhållande till hur det skulle kunna var eller se ut eller vara. Som utsikten vid Roger, den har vuxit igen. Hundbajspåsarna (kanske) skulle hamna i
papperskorgar om sådana fanns. Man skäms i förhållande till sin idealbild av samhället eller i förhållande till vad man önskar. Någon gång syftar också
skammen bakåt. Båtuppställningen tar en person upp och minns istället hur vackert det var innan, med åker och betesmark. Alltså att det som blivit
istället för detta, båtuppställningen inte matchar det som försvann. Lösningen på saknaden blir ytterligare en förändring, en båthall
Det som lyfts som objekt eller företeelser för skam, individuell och kollektiv, kan ses som områden för förbättring och borde ligga med i
förändringsarbetet. Men det man skäms för kan också vara det man retar sig på. Återvinningsstationen vid Almö Livs är skräpig men utnyttjas också
av orustbor. Därför är det inte självklart så att det som känns som skam lyfts av en åtgärd. Skammen har ofta flera dimensioner. Man känner ju inte
skam inför marken, att marken måste ha skräp på sig. Man känner skam inför varandra och inför den bild man genom företeelsen förmedlar utåt. Vid
första anblick lyfter citaten ovan inga anledningar till skam i den direkt sociala sfären, men indirekt är det ofta den som berörs av citaten.
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Svaren på den sjätte frågan är sammanställt i tre kategorier vilka innehåller kommentarer

Fråga

6

, vad anser du vara din bygds identitet?

FYSISK MILJÖ

Många tar över sina föräldrars hus
De äldre flyttar till Stenungsund

Bebyggelsen och landskapet
Fint planerat område man inte ser mer än tio villor åt gången

Mycket barnfamiljer
Många inflyttade från fastlandet.

60- 70-tals charmigt villaområde i unik terräng som skiljer Myggenäs
från liknande orter på fastlandet
Historiskt
Idylliskt
Centralort
Marina bostadsområden
Öriket
Bra infrastruktur

SJÄLVBILD
Almösund, båtar och fiske är den gamla identiteten.
Det marina
Nybyggaranda, villa samhälle
Entreprenörssamhälle
Småföretagande
Almö Livs
Många inflyttade norr om Kållekärr, där går en gräns.

SOCIALA ASPEKTER

Sovstad, charmig på gränsen till sömnig.

Trevligt villaområde med närservice och aktiviteter.

Kollektiv dålig självkänsla men blivit bättre med tiden

Homogent villaområde

Saknar identitet… Inte riktigt ”Tjörn”, fel sida av Tjörn. ”Det är
Akvarellmuseet som gäller”
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SAMMANFATTNINGSVIS
fångar svaren på frågan en stark identifikation genom den fysiska miljön, bebyggelsen och landskapet. Kopplingen bakåt i tiden, till hur det har varit
läggs också in i bilden av identiteten på platsen både i hänseende till arv och som kontrast till hur det är idag.
Att ”Myggenäs” är något annat än ”Tjörn” framgår tydligt. Detta säger en del både om hur bilden av ”Tjörn” är tecknad men främst om den egna
självbilden eftersom ”Tjörn” ställs mot något som framstår och formuleras som bristande i det egna området. Men identitet är inget som finns i högre
eller lägre grad och är ingen konstant kommunal eller regional företeelse. Identitet är lokalt, fluktuerande och tidsbundet. ”Tjörn”-identiteten är inte
lägre i Myggenäs i jämförelse med andra orter inom kommunen. Det är en annan identitet som finns här. Myggenäs är något annat än bilden av Tjörn
och identitet är som sagt inte något som finns utan något man bygger genom aktiva val. Därför borde man arbeta för att förstärka det som är unikt i
Myggenäs, inte det som enligt föreställningen om ”Tjörn” borde finnas.
Exempel på positiva byggstenar som man kan bygga vidare på för att förstärka en lokal identitet är enligt workshopens deltagare: Den charmiga
bebyggelsen och planeringen från 1960- och 70-talen. En social kontinuitet inom samhället tillsammans med mycket inflyttning. Entreprenörskap och
småföretagande.
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I sammanställningen av fråga sju redovisas svaren i kategorier.

Fråga

7

vilken slags näring vill du ska etablera sig på din ort?

VERKSAMHETER:

HOTELL och RESTAURANG

Småindustri
Båtservice
Tankstation med kort
Bemannad bensinstation med tillbehör
Biltvätt. Självtävtt.

Bättre förutsättningar för gästhamnen med service etc
Restauranger
Krog
Kafé vid vattnet? Vid varvsområdet finns en bra lokal…
Kan man bygga ett hotell/vandrarhem för kajakpaddlare och
båtturister?
Kanske vandringsstugor runt om i området?
Pizzeria.

Utveckla Sundsby, hantverk.
HANDEL och SERVICE:

DESSUTOM:
Inget försök till Kållekärrscentrum. Ingen fler butik.
Kundunderlaget är för litet och Stenungsund för nära för ytterligare
etablering
Sportaffär
Barnvänlig badplats

Saknar ingenting.

SAMMANFATTNINGSVIS
kan man säga att många av de saker som lyfts i svaren inte bara svarar på en saknad i dagslägets utbud. Mycket syftar till utveckling av området och
verksamheter som är förlagda inom området. Återkommande, som inte ingår i sammanställningen, är att cykelvägar och trafiksäkerhet åter lyfts och
behovet av billiga lägenhetsboenden åter uppmärksammas av deltagarna..

16

Redovisning av åttonde frågan i två huvudkategorier med underrubriker.

Fråga

8

vad annat skulle du önska fanns som inte finns idag?

NYTT

Yngreboende på Utsikten.
Små billiga bostäder för yngre och äldre

Social service
Idrottshall, en multiarena
Inhägnad fotbollsplan, kan spolas till isbana på vintern

Infrastruktur
Tillgänglighet med båt och bil
Strandpromenad

Tandläkare
Vårdcentral
Apotek
Bibliotek

Cykelbanor, för en hållbar turism!
Fin gång- och cykelväg till Sundsby Säteri
Gång- och cykelväg till Skåpesund,
Gång- och cykelvägar, både inom och utom området,

Badplatser anpassade för barn
Beachvolley, något som passar ungdomar

Rondell vid västergårdshamn.
Övergångställe, vid busshållsplats

Äldreboende
Fler förskolor

FÖRBÄTTRINGAR

Handel och verksamheter
Sjöbodar med handel
En bra pub
Bostäder
Bygg med utsikt, bygg längs bergskanterna, inte på platten
Blanda bebyggelsen, blanda människor, kollektivboende för äldre
Likt Eriksberg i Göteborg, tätt och luftigt, kaféer, tillgängliga
promenadstråk. Återanvändande av gamla hamnelement.
Centrala bostäder för äldre

Bättre kommunikationer.
Bättre promenadvägar vid campingen
Bättre lekplatser
Större marina
Skylta upp badplatsen vid campingen! Kanske en kiosk?
Snäv kulvert vid Myggenäs korsväg gör vattnet skitigt på norrsidan.
Lägg dit ett rör till annars kvävs den norra delen som kunde vara en bra
paddelväg, utmärkta kanotvatten
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Dessutom
Ingenting. Området har allt.

SAMMANFATTNINGSVIS
tyder svaren på att det främst är andra typer av bostäder som deltagarna på workshopen saknar.samt förbättrade kollektiva transporter och
kommunikationer samt en tendens att vilja nyttja hvet och dess möjligheter bättre.
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Svaret på fråga nio är sammanställd i bokstavsordning kompletterade med kommentarer.

Fråga

9

känner du till någon ideell förening/organisation på din ort?

Massor...
Badmintonklubb
Basketklubb
Båtföreningen
Fotbollsklubb
GF Athletic
Hjälteby sjöscouter
Innebandyklubb
Kaprifol
Kyrkans församlingshem
Myggenäs Fritidsklubb
Myggenäs idrottsförening.
Myggenäs vägförening
PRO
SPF
Sundsby vänförening.
Villaföreningen
Gruppen påpekar att det knappt finns några idrottsanläggningar i
Myggenäs vilket leder till att idrottsföreningar måste hålla till på andra
orter.
SAMMANFATTNINGSVIS
Tyder svaren på att föreningslivet inom området är stort och etablerat och har stor spridning. Många idrottsföreningar med stor spridning bland
organisatörerna.
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Den tionde frågan är sammanställd med specifika uppgifter under indelade i identifierade kategorier.

Fråga

10

beskriv med några rader hur Du tror/vill att Dina trakter ser ut i framtiden, om cirka 20 år?
SERVICE, TURISM och INFRASTRUKTUR

BEFOLKNING, BOSTÄDER och BEBYGGELSE
Blandat samhälle, blandad befolkning, ungdomar med gamla,
barnfamiljer
Lägenheter för äldre. Viktigt och bråttom!
Små lägenheter för yngre och äldre
Inte direkt en säsongsort, här är folk året om.
Orten har en blandad bebyggelse
Utbyggnad av bostäder längs med väg 160
Mer bebyggelse, för hoppningsivs mer i flerbostadshusen, de
förbuskade och förfulade områdena kan lika gärna användas.
300 bostäder är klara om 20 år. Jag hoppas och tror på en förtätning,
det behövs för den infrastruktur som vi vill ha. Bostäder i sluttningarna
Förtätat men inte ett jättetätt bostadsområde
Utbyggd på ett varsamt sätt i utkanterna inte i grönkilarna, utvidgning
av området
Utbyggnad i södra delen, med infart från Gamla Myggenäs.
Almöstrand, vägar skall inte ligga närmast sjön,
Man skall inte bygga höghus i gropar! Hallerna är ett fint exempel på
hur man bygger på höjden!

Restaurang och matställen
Två hotell mer än idag
Korsvägen är ett besöksmål i sig
Mer konkurrens i affärerna – kommer med mer underlag! Mer service
för turism
Anläggning vid brokanten/höjden där turistbussarna kan stanna och ta
rast
Mer aktiviteter för barn
Skolan skall vara en levande miljö även utanför skoltid
Fotbollsplan, idrottshall och kommunen gör någon form av större
satsning på orten
Snabb och säker väg ner till badet
Bra kommunikation mot Göteborg
Gång- och cykelbanan är utvecklad
Färjan skall gå från det gamla färjeläget, via Brattön och ut till Åstol
Det är bättre kommunikationer än idag
En bro över till Saltholmarna
Båthamn hela vägen in i sundet.
NATUR och LANDSKAP
Naturen och naturvärdena skall bevaras,
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Fortfarande område med fin natur och möjlighet att se vattnet.
Ett bevarat strandskydd,
DESSUTOM
Väldigt mycket hundar i området.
Hoppas jag lever

SAMMANFATTNINGSVIS
ger svaren på den sista och tionde frågan en engagerad och utvecklingsinriktad bild av deltagarnas framtidsvisioner. Den sista frågan sammanfattar
också mycket av det som kommit fram i tidigare svar.
Workshopens deltagare vill se en utbyggnad av Myggenäs och har specificerade åsikter om var denna utbyggnad bäst sker. Man vill se en utbyggnad
som inte tar uppskattade naturområden i anspråk, en utbyggnad som inte inverkar för mycket på befintlig bebyggelses struktur.
Tillkommande bebyggelse ska komplettera den befintliga, lägenheter anpassade till äldre och yngres behov. Framför allt billiga, mindre, nära service
och kollektivtrafik.
Man vill se minskad trafik och framför allt ingen ökning av trafik inom befintliga områden. Därför vill man inte förtäta i befintliga strukturer utan
lägga till bebyggelse. Detta kan kopplas till de återkommande synpunkterna på kollektivtrafiken och gång- och cykelbanorna. Att den måste förbättras
och byggas ut.
Havs- och naturnära områden värnas av deltagarna vilka påpekar att tillgången till hav och natur inte får minska men de betraktas inte statiskt. I
samband med havet framkommer flera synpunkter och förslag på förbättringar i tillgänglighet, nyttjande grad och utnyttjande av möjligheter som idag
är outvecklade.
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SAMMANSTÄLLNING AV CULTURAL PLANNING FRÅGORNA

DEL 2

På följande sidor är samtliga gruppers svar sammanställda i sin helhet under respektive fråga, endast stavning är på vissa ställen förändrat.
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1.

Var på Tjörn bor Du?

1:
Myggenäs, Partille, Tranviken, Almösund, Stenungsund, Myggenäs, Orust, Gamla Myggenäs
2:
Myggenäs (sparvvägen? Vägföreningens sekreterare) xx xx
Almösund (xx xx vice ordf samhällsbyggnadsn., ordf Almösunds vägförening)
Kållekärr (xx xx, sjöscouterna)
Xx xx (exploateringsingenjör, Tjörns kommun)
Xx xx, xx xx & xx xx
3:
Göteborg, Skärhamn, Stenungsund, Stenungsund (driver Almö camping)), Myggenäs, Myggenäs (marinan)
4:
Gamla Myggenäs, Myggenäs, Göteborg.
5:
Hjälteby, Myggenäs, Skåpesund
6:
Xx xx, ICA, xx xx, Skåpesund, xx xx, Almösund, xx xx, Myggenäs, xx xx, Valla Hed, xx xx, Bjurfors, Fastighetsägare Myggenäs.
7:
Myggenäs
Skåpesund
Myggenäs
Almösund
Tjörn
Tjörn
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8:
Svarta kryss på nulägeskartan
9:
10:
4 pers bor i Myggenäs
Xx xx, xx xx, xx xx, xx xx, xx xx (lämnade inventering om fornminnen), xx xx, xx xx & xx xx
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2. Vill du att ni skall bli fler på din ort?

1:
Bara man använder huvudet när man bygger,
öarna har sina kvaliteter i att det inte är så
tätt vid strandlinjen, inte exploatera för
kraftigt, förtätning= gör infrastrukturen
billigare, inget villaområde utspritt, spara
grönområden, bygg där vägarna går ut vid
Almö Livs så man inte drar in mer trafik i
området. Fler barn i området (rektor
Myggenäs skola)
Bil fram till dörren, planera för bil? Bilen
viktig, kanske behöver den inte stå framför
dörren.
2:
Ja, under förutsättning att det sker på rätt
ställen.
Boende för de som vill lämna sina hus, stort
behov.
Boende för ungdomar som vill flytta
hemifrån
3:
Samtliga runt bordet svarar ja och betonar
vikten av att fler yngre flyttar till Myggenäs,

att fler billiga små boenden och hyresrätter
byggs för äldre och yngre.
4:
Utökning med ingen förätning.
Inte ta de gröna områden.
Bra med den insprängda områdena.
Rädda om slingan.
Lättare att bebygga ett nytt område än att gå
in i den befintliga.
Mindre trafik i området.
5:
Ja!
6:
Positivt med mer människor, behövs för att
hålla service och lekplatser igång – det finns
för få familjer – man blir glad när
barnfamiljer flyttar in.
Men unga familjer måste flytta in,, det måste
finnas bostäder till rimliga kostnader –
mer båtplatser.
Även äldre behöver bostäder till rimliga pris.
De som vill sälja har ingenstans att ta vägen i
närheten – kommunen tappar befolkningen
till andra kommuner istället.
”Ro-ro-lägenheter”. Bostäder för äldre med
aktiviteter i närheten – att ha kvar det sociala
sammanhanget.

Ja.
Ja, oundvikligt. . Inte avfolkning av resten av
ön.
Ja.
Ja.
Det är bra om man bo fler.
8:
I början fanns en nybyggaranda – den tunnas
ut – på gott och ont.
Mindre gemensamhet – mer individuellt.
Beror nog på samhällsförändringar i stort.
Yngre har inte samma sammanhållning –
ligger i tiden… Dubbelarbete, barn m.m.
Positivt att se yngre familjer komma in.
Bra boendemiljö – därför väljs Myggenäs.
”Sovstad” – många pendlar till jobb och man
ses inte så lätt.
Helgerna viktiga – då kan man träffa de
inflyttade.
9:
Se fråga 1,
Komplettering, ej förtätning
Bra som det är.
10:
Ja, det är bra, det är viktigt med olika typer
av boende, små/ stora bostäder, ska passa
livets alla skeenden.
Viktigt att få hit fler barnfamiljer.

7:
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3. När du får besök, vad i Din närmiljö
visar du dem?

1:
Tjörnbrofästet,
fina promenadstråken, rönntången – vackert
att promenera på vintern,
skidbacken - där är fantastiskt vackert,
den fina småbåtshamnen,
baden och
runt Almön
Gångstigarna tillgänglighetsanpassade? Vissa,
på Almön kan man gå.
2:
Sommarstugan på Saltholmarna (havet)
Tjörnbrons utsiktplats (finns kiosken kvar?)
Men hur hittar man dit??? Avtal med xx xx
om att han ska hålla det öppet, annars får
kommunen köpa tillbaka det för 1 kr. Nu är
det alltid stängt… Brofästet.
Badplatsen
Rönntången bad
Promenadväg vid Almösund
Utsiktspunkt vid nya gamla myggenäs
Vattentornet

Gamla slalombacken vid Gamla Myggenäs
Rundvandring på Almö
Hamnen
3:
Tjörnbroarna, hamnen, slalombacken
(utsikten!), väg 160, promenad runt hamnen
och campingen, utsikten vid Tjörnbron
-De flesta väljer att visa besökare
skärgårdsmiljöer i tex Skärhamn, inte
Myggenäs
4:
Tjörnbron. Sundsby, Slingan. Runt Almön.
5:
Sundsby, Tjörnbron, promenadvägar på
Mjörn, skärgården i båt, Almön, Pilane,
6:
Utsiktsplatsen. Västra Tjörn, fiskelägena.
Runt campingen Almön joggingstråk hela
vägen. Rullestensåsen vid Vattentornet –
utsikten och geologin. Campingen – som en
ny kommun på sommaren! Rönntången,
badplatsen.

Går ner till vattnet.
I Myggenäs. Svårt att svara på. Vattnet.
Ner till vattnet. Sjötången. Sötången… lekte
som barn.
Tjörnbron. Rundtången. Blomsterängar. Fint
bad.
Ner till vattnet och titta på fågel över
strandängarna… Almön.
8:
Vattentornet – därifrån bra utsikt över
nejderna.
Brofästet – vacker utsikt – vatten,
Tjörnbroarna…
Motionsslingan – en vacker promenadslinga
att gå med gäster.
9:
Motionsslingan. naturen och skogen,
Almön, Ävjaslätten-mycket fågelliv på Ävja
slätten. Marinan, berget.
10:
Genom hamnen promenadvägen runt
Almön, Brattön, Utsiktpunkten vid
Tjörnbron. Rönntången, gamla Myggenäs
(Ävja)

7:
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4. Är du särskilt stolt över något på din ort,
om ja, vad?

1:
Det som visas, motionsslingan runt skolan,
byggd av de boende
2:
Vackert, havsnära, fritt och utsikt överallt!
Villaföreningen spolar isbana på vintrarna
Engagerade invånare (?) mycket föreningsliv
3:
Området är bra! (mataffär, skola, dagis,
service, slinga – närhet!), bra skolmiljö (fast
skolan ligger fel i området, campingen – (1
500-1 900 pers campingen på sommaren),
historiska vingslagen (fornlämningar), fint
med kupering, utsikten vid brofästet (första
stället utmed E6an där man kan se havet
ordentligt!) Väg 160 borde få beteckningen
”vacker väg”!

4:
Slingan. Naturen, natuskönt.

Vallaslätten. Varje årstid är unik och det
växlar hela tiden.
Tjörnbron. Det bli lyriskt runt bordet…

5:
affären, saltholmarna, röja med
naturskyddsföreningen fågel intressant
landskap tjörnbron utsikten sundet i
Skåpesund med alla båtar, tjörn runt,
välordnat intryck verkar inte vara kriminellt
belastat, nära till bad

8:
Naturen – varierande.
Mycket grönområden.
Djurliv – rådjur, grävling m.m.
”Dalgången” kring bäcken invid
Myggenäsvägen är lummig!
Brattön – båt dit ut för lunch.

6:
--

9:
Mycket samma som ovan. Lägg till gamla
barnkolonin, rundtången

7:
Inte lätt. Ligger fint. Centralt.
De strandnära områdena.
Gamla Myggenäs. Bonnsamhälle. Charmigt,
mysigt. Lantligheten.
Väldigt blandat samhälle. Bondgårdar,
välbärgade villor. Mycket att titta på.

10:
--
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5. Skäms du över något på din ort, om ja,
vad?

1:
Kommunikationer, kollektivtrafiken, minskat
antal busshållplatser, cykling förenat med
livsfara,
2:
Återvinningsstationen vid Almö Livs
3:
-Tydligt att allt är byggt samtidigt - ingen
variation – ser tråkigt ut!
- dålig kontakt med havet i Myggenäs, orten
ser inte ut som typiskt skärgårdssamhälle
(orten skulle kunna ligga var som helst i
Sverige, Myggenäs är okänt och syns inte)
- Att det inte finns några bostäder för äldre
och ungdomar – folk som flyttat från
Myggenäs längtar dit men har inga
möjligheter att flytta tillbaka
- Tillfälliga bygglov (hus) som permanentats
på campingen vid Tjörnbron
- Dålig badplats (söder om Myggenäs)

- Dåligt att det inte finns någon gc-bana
söderut!

Görig vik.
Bussbytarplatsen

4:
Almön, rampen, plats för knarkare.

8:
Tennisbanan som sjunker – undergrunden är
dålig, gammal deponi (skäms över som
ordförande i fritidsföreningen…) En bana
omgjord för boule, men ingen använde
den…
Vyn man har i blickfånget när man kommer
från bron mot Myggenäs korsväg, och vägen
fram till rondellen. Det borde vara något
prydligt där.

5:
Lekplatserna, inte bra cykelvägar, korsvägen,
icke befintlig cykelväg i krysset
6:
Båtuppläggningsplatsen – kan man ha en hall
istället. Den gamla potatismarken och
betesmarken som låg här innan var vacker!
De nedgångna lekplatserna – den vid dagiset
t.ex. På ovansidan av den vägen som ligger
vid skolan – en massa skräp ligger lagd i
markerna på ovansidan av den vägen. Även
där cykelvägen går ner, mycket nedskött.
Bäckravinen är inte fin heller, en massa sly
och fallna träd, vildvuxet och tråkigt. Mer
röjning behövs! Bra exempel: där det vid
korsvägen är röjt, med björkarna.
När man tittar ner från bron är det också
fult!

9:
Inget
10:
Fula buskar i rondellen,
Återvinningsstationen, (skräpig och ful, tjuvutnyttjas av Orustbor), hundbajspåsar i
naturen utefter promenadvägarna önskvärt
med små sopkärl, sunkigt vatten i pölen
luktar illa (innanhavet

7:
Tursitattraktionerna runt bron.
Husvagnarna.
Utsiktsplatsen vid Rogers förr, nu går inte
det längre…
Myggenäs korsväg.
Skräpigt på campingen.
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6. Vad anser Du vara Din bygds identitet?
(Ex. fiskesamhälle)

1:
Fint planerat område med massor av villor
där man inte ser med än 10 st, kuperat.
Båtar, småfiskare från början
2:
Innan: villaområde, mycket barnfamlijer,
lugnt, homogent boende, alla inflyttade från
Göteborg, stenungsund, Stora Höga
Almö Livs
Tjörn i stor småföretagande
Mygggenäsbor inte så mycket Tjörnbor,
gränsen går vid Kållekärr norr om många
inflyttade, söder om få inflyttade.
Många tar över sina föräldrarshus, o
föräldrarna flyttar till Stenungsund

6:
”Marina bostadsområden”, ”Bostäder med
båtplatser” – öriket, smörgåsbord.
7:
Ett ord tvingade jag fram
Idylliskt.
Centralort.
Charmigt
60 70-talscharm.
Charmig på gränsen till sömnig.
8:
Saknar identitet… Inte riktigt ”Tjörn”. Fel
sida av Tjörn. Inte alls det pittoreska med
Tjörn. ”Det är Akvarellmuseet som gäller”
Sovstad
Kollektiv dålig ”självkänsla”
Blivit bättre med tiden – värre för 20–30 år
sedan

3:
60- 70-tals villaområde – bara terrängen som
skiljer Myggenäs från andra motsvarande
orter på fastlandet

9:
Ingen identitet. Entreprenörssamhälle. Bra
infrastruktur.

4:
Almösund är den gamla identitet. Fiske.

10:
Trevligt villaområde med närservice och
aktiviteter.

5:
Nybyggaranda, villasamhälle,
marina
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Inget försök till Kållekärrscentrum. Ingen
fler butik.
7. Vilken slags näring (ex konfektion,
livsmedel, detaljhandel) vill du skall etablera
sig på din ort?

1:
Claes Olsson ha ha. småindustri
2:
Restauranger
Kafé vid vattnet?
Vid varvsområdet finns en bra lokal…
Bättre förutsättningar för gästhamnen med
service etc
Båtservice
Tankstation med kort
Bemannad bensinstation
3:
Det mesta finns, underlaget är för litet för att
mer ska kunna etablera sig – butiken (som är
väldigt fin) har redan överkapacitet. Orten
ligger dessutom väldigt nära Stenungsund
vilket påverkar serviceunderlaget. Marinan
vill bygga båtbutik. Gruppen är tveksamma
till möjligheterna för kommersiella
etableringar i anslutning till korsvägen,
däremot vore busstation och turistinfo bra
på platsen.
4:

10:
Saknar ingenting

5:
Café, kvarterkrog, restaurang,
6:
Kaféer, Utveckla Sundsby – med hantverk
t.ex. Vad skall man göra för att få båtfolket
att spendera mera pengar? Kan man bygga
ett hotell/vandrarhem för kajakpaddlare etc.
Typ vandringsstugor runt om i området.
7:
Rätt så bra.
Boendeformer.
Boende för mamma och moster.
Sportaffär.
Lägenhetsboende.
Bättre bensinstation med tillbehör.
Biltvätt. Självtvätt.
Pizzeria.
8:
-9:
Badplats för barn. Cykelväg, rondell vid
västergårdshamn.
Övergångställe, vid busshållsplats
Seniorboende
En bra pub.
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8. Vad annat skulle du önska fanns som
inte finns idag?

1:
Gång och cykelväg till Skåpesund, Snäv
kulvert vid korsvägen gör vattnet skitigt på
norrsidan, ett rör till vill man ha, man håller
på att kväva den norra delen, kunde vara en
bra paddelväg, utmärkta kanotvatten, cykeloch gångvägar, både inom och utanför
området, social service, äldrebostäder, bygg
med utsikt, bygg längs bergskanterna, inte på
platten, blanda bebyggelsen, blanda
människr, kollektivboende för äldre

Sjöbodar med handel
Större marina
Skylta upp badplatsen vid campingen!
Kiosk?
3:
Idrottshall, multiarena (inhägnad
fotbollsplan som kan spolas till isbana på
vintern), små billiga bostäder för yngre och
äldre
4:
Bostäder för äldre. Bostadsrätter. Men det
får ligga centralt, inte lång från
busshålllplatser. Yngreboende på Utsikten.

Reflektion: dagens förhållande kommer med
när man pratar om vad man vill ha i
framtiden

5:
Cykelvägar, tandläkare, vårdcentral, apotek,
äldreboende, fler förskolor, bättre lekplatser
ungdomsmagneter beachvolley, bibliotek

2:
Tillgänglighet med båt och bil,
kommunikation med buss.
Strandpromenad

6:
Som det ser på Eriksberg i Gbg – tätheten
med luft, kaféer. Promadstråk som är till för

alla. De gamla dockorna som man gör
marinorna. Porten till Gbg. Cykelbanor – för
en hållbar turism!
7:
-8:
--9:
Badplats för barn. Cykelväg, rondell vid
västergårdshamn.
Övergångställe, vid busshållsplats
Seniorboende
En bra pub.
10:
Ingenting. Området har allt. Önskvärt;
Bättre kommunikationer. Tätting. Ännu
bättre promenadvägar vid campingen, bättre
lekplatser, fin gång & cykelväg till Sundsby
Säteri
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vilket leder till att idrottsföreningar måste
hålla till på andra orter.
9. Känner du till någon ideell
organisation/förening på din ort?

1:
Båtföreningen, scouterna, MFK,
fotbollsklubb
2:
Massor….
3:
Villaföreningen, mfk (myggenäs
fritidsklubb), innebandyklubb, basketklubb,
badminton. Gruppen påpekar att det knappt
finns några idrottsanläggningar i Myggenäs

Myggenäsinnebandy.
Myggenäs fritidsklubb.
Sjöscouterna.

4:
Myggenäs fritidsklubb, Villaföreningen,
Innebandyklubben, scaoter. Båtförening.

8:
---

5:
Myggenäs frididsförening, villaföreningen,
scouter,

9:
Hjälteby sjöscouter. Myggenäs villaförening,
MN fritidsklubb, MN vägförening…

6:
---

10:
MFK (Myggenäs Fritidsklubb), Sjöscouterna,
GF Ateltic, PRO, Kaprifol, SPF, Kyrkans
församlingshem. Vägföreningen.

7:
Myggenäs idrottsförening.
Sundsby vänförening.
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10. Beskriv med några rader hur Du tror/vill
att Din trakt ser ut i framtiden, om ca 20 år

1:
Lägenheter för äldre viktigt, små lägenheter
för yngre och äldre, blandad befolkning,
matställen, mer aktiviteter för barn, snabb
och säker väg ner till badet, naturen skall
bevaras,
Inte jättemycket en säsongsort, här är folk
året om, lite märker man.
Skolan skall vara en levande miljö även
utanför skoltid
Skall inte vara jättetätt bostadsområde
2:
Utbyggd på ett varsamt sätt i utkanterna inte
i grönkilarna (villaföreningen) utvidgning av
området
Utbyggnad i södra delen, med infart från
Gamla Myggenäs.
Blandat samhälle, ungdomar med gamla,
barnfamlijer etc, inte dela upp det.
3:
Orten har en blandad bebyggelse, bra
kommunikation mot gbg, gc-banan är
utvecklad, fotbollsplan, idrottshall och
kommunen gör någon form av större
satsning på orten

4:
Fortfarande område med fin natur, möjligt
att se vattnet.
5:
Ungdoms och pensionärsbostäder, bevarat
strandskydd, seniorboende
6:
Färjan skall gå från det gamla färjeläget – via
Brattön och ut till Åstol.
Förtätat, Valla Kyrka, bussar var 10:e minut,
2 hotell mer än idag. Korsvägen är ett
besöksmål i sig, innehåller något att resa
efter.
Det är bättre kommunikationer än idag, att
det fylls på med bostäder längs 160:an.
Mer bebyggelse, för hoppningsivs mer i
flerbostadshusen, de förbuskade och
förfulade områdena kan lika gärna användas.
Mer konkurrens i affärerna – kommer med
mer underlag! Mer service för turism.
300 lgh/bost är klara om 20 år och en
anläggning vid brokanten/höjden där
bussarna kan stanna och ta rast. Restaurang.
Jag hoppas och tror på en förtätning – det
behövs för den infrastruktur som vi vill ha.
Bostäder i sluttningar, Almöstrand, vägar
skall inte ligga närmast sjön, en bro över till
Saltholmarna. Båthamn hela vägen in i
sundet. Hallerna är ett fint exempel på hur
man bygger på höjden! Man skall inte bygga
höghus i gropar!

7:
Mer bostäder.
Bovierna.
Mer boende.
Hoppas jag lever.
Bevarat naturvärdena.
8:
--9:
Seniorboende. Bråttom!
10:
Enklare boende anpassat för äldre, önskat
äldreboende,
Övrigt:
Olyckligt med byte kollektivtrafiken,.
Ännu bättre promenadvägar vid campingen
Väldigt mycket hundar i området.
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