Skärhamns själ
En rapport om
medborgarnas röster
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Rapporten Skärhamns själ har tagits fram av Marie Bergdahl och Tinna Harling,
Tjörns kommun, september 2014.
Foto sidan 3: Barn, Tinna Harling.
Övriga foton och formgivning: Maria Johannessen.
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Inledning
Under våren 2014 har olika former av medborgardialoger hållits om Skärhamn. Det har skett
i form av workshops med barn, unga och vuxna
Skärhamnsbor. Syftet med dessa har varit att ta
fram en bild av vad medborgarna önskar för
förändringar eller uppmärksamma vad som är
viktigt att bevara, vilket ska ligga till grund för
framtida planer för Skärhamn i sin helhet. Tre
viktiga frågor har varit:
1. Hur ska Skärhamn se ut i framtiden och vilka

verksamheter ska finnas där?

2. Hur ska området kring Skärhamns torg utfor-

mas och vad ska det innehålla?

3. På vilket sätt ska Stråket – området mellan

Malaga och Nordiska Akvarellmuseet –
utvecklas?

Arbetet har utförts med hjälp av Swot-analyser,
frågor om platsens identitet, nuläges- och önskekartor med mera. Under arbetet med Översiktsplan 2013 har också ett antal tankar om
Skärhamn nu och i framtiden inkommit, vilka
också sammanfattas här.
Rapporten är ett sammandrag av detta omfattande arbete. Det är en del av det kommunövergripande Cultural Planningarbetet som startade
2009. Cultural Planning är en metod som lyssnar in medborgarnas röster och tar tillvara kommunens värden, både de immateriella (såsom
traditioner och levnadssätt) och de materiella
(till exempel byggnader och platser), i samhällsutvecklingen.
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Dialogarbetet:

Workshop om Skärhamns
centrum och torg
Den 28 januari 2014 hölls en workshop om
Skärhamns centrum och torg. Cirka sjuttio
personer deltog. Syftet var att ta fram förslag
på näringsverksamheter, utvecklingsmöjligheter
och åtgärder. Det som främst framkom var en
önskan att göra torget till en marknadsplats, en
torghandel med fler butiker, med delikatessaffärer såsom mindre butiker för fisk, hälsoprodukter, bröd med mera.
Deltagarna var generellt sett överens om att
det nuvarande utrymmet med lekplatsen på
torget ska göras mer flexibelt samt att man ville
skapa ökad tillgänglighet till havet – men också

Är du särskilt stolt över
något i Skärhamn?
”Det levande samhället och
den gamla bebyggelsen.”

Beskriv med några rader hur du
tror/vill att Skärhamn ser ut i
framtiden, om ca 20 år?
”Man behöver öppna upp så
att man ser havet. Nu är det
stängt i området runt torget.”

till torget – från havet. De upplevde både torget
och havet tillslutet. Dessutom framkom starka
önskemål om cykel- och gångvägar.
För Skärhamn generellt ville deltagarna ha fler
bostäder, med fokus på hyresrätter samt fler
näringsverksamheter, företrädesvis med inriktning mot mat, rekreation och hälsa. De önskade
också bättre kommunikationer. Flera uttryckte
en önskan om ett grönare Skärhamn, med träd,
planteringar och odlingar. Tomten där kulturhuset Saga är placerat är också en plats där man
vill se förändringar till det bättre.

Vad anser du vara
torgets identitet?
”Det är tråkigt att torget dör
bort – borde vara andra typer
av affärer, blommor, delikatesser – som ett riktigt torg!”

Vad är sämst med
Skärhamn i vardagen?
”Det är för mycket asfalt
överallt!”

Vad skulle du önska fanns i
Skärhamn som inte finns idag?
”Bättre gång- och cykelstråk!”
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Nulägeskarta

Fin och välskött
badplats, bra vatten.
Bra med ”egen” bio. Bra utbud, kul.
Saga!
Fult med p-plats o ramper.

Kajen!
Kajen oanade
möjligheter !

Tubbehemmet - bra
placering och innehåll.

Kyrkan! Genuint och charmigt

Haddocks Ful sjunkande
pråm-ta bort!

Pingelns kurva!
Vattentorn!
Lekplatsen för
Ungdomsgården - bra att
stor och är Dålig väg!
man satsar på ungdommen.
felplacerad!
Hamn och vatten,
Infarten nedanför backen -Trångt och lite trafikfarligt med dold kurva.
gästhamnen är
Delta!
bra och populär!
Positivt med skola,dagis
Gamla Skärhamn.
Fint vid skulpturen
och tandläkare,bra placering.
Genuint, charm o känsla.

Atmosfär! Bra hus med lokala affärsidkare!

Bra med Kroksdalshallen,
en aktivitetsplats.
Kanske upprustning dock.

Kioskverksamhet?

Mkt asfalt! Ful”Fisken” fult (men genuint),bra med arbetsplatser.
rondell + Pplats
Båtupplägg - Bra att det finns
Konst!
nära, genuint. - Fult utseende

P - Ta bort den!
Akvarellmuseet

Scenen - fin samlingsplats
Trista rondeller/infarter till Skärhamn,
Bra lokala affärsidkare!
Piffa upp dom med växter mm!
Kommunhuset
politiker
Ful entre och inaktuell skylt
Bra bad placering.
Ful hamnen. lyssnar inte. Biblioteket - bra
vid infart till södra
Bra med lokal brädgård!
öppettider och bemötande.
Mycket asfalt!
Bra med brandstation nära och lösning med personal
Smedjan.- bra! Tveksamt
med husbilsparkeringen.
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P

Ica, Systembolaget mycket öppet bra utbud!

Hotell Nordevik är mkt
bra, bra öppetider!

Bra med fiskbil och lokalt bageri

.

Bageri!
Återvinning!

Stigen ner från
vattent från SIK
camping

5

Positivt (grön) och negativt (röd)
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Nulägeskarta
Positivt

Negativt

Hamnen (kustlinjen)

För mycket asfalt (p-platser mm)

Vattnet (badplatserna, främst Tubbeviken)

Tråkiga infarter

Naturen

Industribyggnader (cistern, fabrik)

Utsiktsplatser (vattentornet, berg)

Kajen

Landmärken (kyrka, vattentorn)

Torget

Affärer/service/restauranger

Lekplatsen på torget

Lokala affärsidkare (bageri, Fryshuset)

Återvinningsstation

Det genuina, gamla, vackra

Vägen till och från torget

Skola och ungdomsgård

Platsen utanför Saga

Nordiska Akvarellmuseet och ateljéer

Fryshuset och båtuppläggning

Fryshuset och båtuppläggning

Skulptur och ateljéer
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Önskekarta
Naturstråk!
Simhall, gymnasiskola,
folkhögskola, träningscenter!
Belyst slinga till gymmet!
Gör en löparslinga!
Livsmedel!
Badhus med
saltvattenbassäng!

Fortsatt gångstråk!

Ingen industi centralt!
Myllrande kaj, bostäder
Ny plan över området!
Kulturhus!
verksamheter. Små industri Malaga fult idag.
och hamnverksamhet!
Flytta Saga till torget!
Bio saga, nytt!
Ny hamn!
Utveckla! Art institut! Badhus med
Kajpromenad! Ny park!
Utveckla
ångbåtsbrygganl!

P

Levande torg!

Ekologisk saluhall!
Fler båtplatser
+ flytbryggor!

Shopping brygga!

Bygg pir!

Kollektiv verkstad!
Bygg rondell!
Matbutik
vid Siröd!

Fler lägenheter
på olika ställen!

Fina offentliga toaletter!
Fler små butiker, saknas skomakare, kemtvätt!
Nytt sjögymnasium!

Second hand
och bokcafe!
Taxibåtar!

Simhall!

saltvattenbassäng!

Säkrare cykelväg
till Kållekärr!

Addera grönska till hamnstråket
+ grön utsikt Toftenäs

Flytande parkering!
Båttur!

Kurbad, simhall!

lndustri!

Bilfritt, bara gc!

Rusta upp!

Konststråk!
Rensa runt frysen!

P

Utbyggnad Amuseet!

Bostäder +
verksamheter!

Fler soptunnor i
hela Skärhamn!

P-hus!

P

Bostäder!
Båtuppläggning i Siröd!

Uppdatera skyltar!

P
Fler P-platser!

P

300 P-platser!

Bygg rondell!
Bostad+hotell!

P

Ingen byggnation
längs med kusten!

Livsmedel!

Gräv ur, gör småbåtshamn!

Hus på höjden,
bostadsrätter!

Rondell med
skulptur!
Simhall + Bowling i röra
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Bostäder!

Parkering? Cykeluthyrning!

Medborgarnas strategier
Medborgarnas strategier beskriver några av de mest återkommande synpunkterna.
Dessa är samlade under rubrikerna; Kommunikationer, Rekreation och hälsa samt
Bebyggelse och verksamheter.

Kommunikationer
• Cykelväg genom Skärhamn
• Fler gång- och strövarstråk
• Se över infarter och snygga upp
• Fler rondeller t ex vid hamnen
• Ny bussväg

Rekreation och hälsa
• Bevara natur och utkiksplatser
• Fler aktiviteter
• Bygg motionsspår
• Flytta lekplatsen från torget

• Ny busshållplats
• Uppdatera skyltar
• Fler parkeringar genom flytande
parkeringar mm
• Bilfritt i gamla Skärhamn
• Nya båtrutter
• Fler båtplatser och nya pirer

• Planteringar i centrum och t ex
i rondeller
• Fler grillplatser och ställen att
hänga på
• Fler bänkar och papperskorgar
• Fotbollsmål för spontan lek

Bebyggelse och verksamheter
• Fler lägenheter i centrum
• Fler livsmedelsbutiker
• Fler småbutiker runt torget
• Blanda bostäder med verksamheter
• Bygg inte längs med kusten
• Bygg badhus, kulturhus, saluhall och nytt sjöfartsgymnasium
• Utveckla området vid Saga
• Utveckla området vid kajen
• Bevara ”gamla centrum”
• Rusta upp olika platser och verksamheter
• Lägg ej industri inne i centrala Skärhamn
• Gräv ut och anlägg ny småbåtshamn
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Dialogarbetet:

Dialog med ungdomar
Efter workshopen den 21 januari 2014 genomfördes ett arbete med att
identifiera Skärhamns själ med cirka tjugo ungdomar och en fritidskonsulent. Resultatet visar att ungdomarna uppskattar som mest badplatserna,
Nordiska Akvarellmuseet och Skärhamns centrum.
Flera av ungdomarna saknar verksamheter som bar och restaurang, men
också grillplatser, bänkar att sitta på och papperskorgar. För ungdomarna
är det mycket viktigt med platser att ”hänga” på.

”Bra hängställe”
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”Bra dansbana”

”Bra grill- och
hängplats”

”Fin natur – rör ej”

Ungdomarnas önskekarta
Racing plats, bra!
Träningskliniken, bra!

Tubbeviken, bra bad och häng!

Fotbollsmål för
spontan spel!

Ful!

Thaien - bra!

Mer papperskorgar
och bänkar!

Bra dansbana

Bra ungdomsgård
Sport bar!
Ta bort en del
av räcket!

Bra hängställe!
Bra häng på bänkar och grusplan!

Mc Donalds här!

Scenen rör de inte!

Mer grillplatser!
Bra grill- och hängplats.
Hamngrillen
- bra! som
Korvkiosk
har mkt öppet!

ICA - bra utbud! Tappen -bra utbud!

Fin natur - rör ej!

Belysning på
hela cykelbanan!
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Dialogarbetet:

Tankar från barnen i
Skärhamns skola
Under våren 2014 har cirka 160 barn från Skärhamns skola, tillsammans med sina fritidspedagoger, arbetat med Skärhamn nu och i framtiden. Barnen som är mellan 6–10 år gamla har ett
flertal förslag om hur Skärhamn kan bli bättre.
Bland annat vill man ha fler och bättre lekplatser eftersom de existerande är i dåligt skick. Exempel på detta är trasiga gungor. De önskar ett renare Skärhamn, med fler papperskorgar och korgar för hundavfall. Dessa är några av de viktigaste förändringspunkterna för barnen som vistas
mycket utomhus. De vill också ha fler billiga bostäder, för dem som inte hade råd att betala så
mycket. De efterfrågar också säkra cykelvägar och bättre belysning.
Vid två tillfällen har barnen med sina fritidspedagoger besökt Tjörns kommun och presenterat
sina idéer. Bland annat har de gjort bilder av hur de önskar att Skärhamn ser ut i framtiden och
skrivit en saga om hur de önskar att Skärhamn ser ut om tjugo år:

”Om 20 år när jag går genom Skärhamn så finns
Akvarellmuseet fortfarande kvar. Båtarna ligger
nere i hamnen och sillfabriken är i full gång. Vid
hamnen finns en stor lekplats, där barnen leker
och har roligt. Populärast på lekplatsen är den
stora långa rutschkanan och dom stora gungorna.
En solig dag tar jag min cykel och cyklar till biblioteket. Jag hittar boken ”Skärhamn för
20 år sedan”. Jag lånar boken och cyklar till utomhusbassängen vid hamnen. Där sätter
jag mig ner och läser boken om Skärhamn. Det
låter konstigt att Skärhamn inte hade några papperskorgar längst vägarna, inte tillräckligt med
cykelvägar och dåligt med belysning på kvällarna.

Dagen efter kom mina kusiner från Norrland och
hälsade på mig och min familj. Dom blev överraskade av våra rena sandstränder och klippor. Vid
havet visade jag också brännbollsplan, minigolfbanan och det stora fina hotellet med badlandskap.
Vi tog en promenad till ”Vår Bondgård” där vi först
fikade i caféet och därefter tittade på alla djuren.
När jag tänker på Skärhamn hoppas jag att det
fortsätter att vara ett fint ställe att bo på. Jag vill
att det finns flera klätterträd med kojor, stora fina
lekplatser med äppleträd där barnen kan leka och
ha skoj. Jag hoppas även att en stor affär till exempel Ikea och en musikaffär ska finnas, för att min
mamma och pappa ska ha jobb i Skärhamn.”

Vad skulle du visa om du fick besök?
”Våran sjöbod”
Charlie 8 år

”Min båt
och ICA”

”Stranden”
Manja 8 år

”Biografen”
Elin 6 år

Robin 8 år

”Kyrkan med
munnen”
Lucas 8 år

”Alla båtar
i hamnen”

”Bergen”
Filippa 6 år

”Akvarellmuseet”
Alma 8 år

Oskar 8 år

”Utsikten vid
vattentornet”
Benjamin 9 år
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”Min skola”
Liam 6 år

”Atene och
Lady Ellen”
Oscar 9 år

”Tennishallen”
Josua 10 år
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Dialogarbetet:

Workshop om
Stråket
Mellan den 22 april och den 12 juni 2014 hölls
tre workshops om Stråket. Stråket är området
från Malaga till Nordiska Akvarellmuseet. Representanter från Tjörns konstförening, Nordiska
Akvarellmuseet och fritidspedagoger från Skärhamns skola deltog. Övriga medverkande var
intresserade medborgare och lokala konstnärer.
Konstnärlig ledare för Stråket var Jesper Norda,
konstnär. Jesper fick i uppdrag att med några
”konstnärliga markörer” skapa en röd tråd mellan dessa platser. Under hösten 2014 arbetade
också Jesper med fritidsbarnen på Skärhamns
skola som en del av projektet med Stråket.
Den 30 augusti 2014 var det vernissage på
projektet, som ställdes ut i konsthörnan på
Skärhamns bibliotek. Dessutom har en separat
rapport om projektet tagits fram under hösten
2014.
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Dialogarbetet:

Arbetet med Översiktsplan 2013
Under dialogprocessen med Översiktsplan 2013
framkom en hel del generella önskemål om
Tjörn i framtiden. Exempel på detta är behov av
fler arbetsplatser, ett samhälle som lever året
om, fler lägenheter för unga och äldre, fler gångoch cykelvägar, bättre kollektivtrafik och fler
mötesplatser.
Skärhamns hamn lyftes i dialogen kring Översiktsplanen som något som man gärna visar
sina besökare. Det var dubbelt så många som
svarade att de visar hamnen i Skärhamn för
sina gäster än var det var svarande som var
boende i just Skärhamn.
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Detta beror troligtvis på att Skärhamns hamn är
en mötesplats för inte bara Skärhamnsbor, utan
också för Tjörnbor. Man visar även upp Nordiska
Akvarellmuseet och havet.
Tillgängligheten till vattnet var det som man
som Tjörnbor var allra mest stolt över – en
resurs för både Skärhamn och Tjörn.

Blandade röster
”Skärhamn är ett ’Skärgårdssamhälle’ med
levande omgivning.”

”De stora sjöbodarna
är unika. De finns ingen
annanstans!”

”Man bor i Skärhamn för
att det är nära till Göteborg, nära till havet, berget och ljuset vid havet.”

”Det finns inga bostäder
för unga. Man måste
bygga billiga bostäder.”

”I Skärhamn finns
det ett bra bibliotek, fiskebåtar,
sjöräddning och
kustbevakning.”
Oskar 8 år

”Det är viktigt
att ha en varsam
utvecklingstakt
– som tar tillvara
det lilla samhällets
skörhet.”

”Jag önskar att
Skärhamn skulle
vara vackert belyst
på vintern!”

”Jag skulle vilja att
det fanns gungor
på badplatserna.”
Elin 6 år

”Skärhamn har ett
alltför svagt utvecklat centrum.”

”Det är farligt utan
övergångsställen –
var kan man korsa
gatan?”

”Jag vill ha bättre
cykelväg till glasscaféet.”
Märtha 6 år
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Analys
Hos Tjörnborna som har deltagit i dialogarbetet
går det att avläsa en önskan att vara delaktiga
i utvecklingen på Tjörn. Många av dem är rädda
om det historiska och kulturella arvet, samtidigt
som man är positivt inställd till utveckling – men
utvecklingen vill man ska ske med hänsyn till
det genuina samhället, till bergen och till miljön.
Skärhamn, med sina gamla magasin, trånga
gator och gränder, hamnar, torg, fiskeindustri
med mera är dess tillgångar, dess värden eller
om man så vill kommunens kulturella resurser.
Tillsammans bildar dessa kulturella resurser
Skärhamns själ.
Det finns särskilt intressanta platser utmed
vattnet, som skulle kunna göras mer tillgängliga
och attraktiva för boende och besökare. Det är
flera som påpekar att tillgängligheten till havet
och till torget är begränsad. Här är det viktigt att
ta ett helhetsgrepp och undersöka vilka platser
som kan göras mer tillgängliga för boende såväl
som för besökare.
Det finns några viktiga punkter att reflektera
över vad gäller torget i Skärhamn; Torget är ett
litet torg, vad är rimligt att utveckla i form av en
marknadsplats, ett grönområde, en mötesplats?
När det gäller torget i Skärhamn så är den
nuvarande lekplatsen ett återkommande ämne.
Några menar att lekplatsen är utmärkt (företrädesvis barnfamiljer), andra tycker tvärtom. Ska
lekplatsen vara kvar, ändras på eller förflyttas?
Var ska bilarna parkera? Hur kan man stödja
de verksamheter som finns idag och göra dem
ännu starkare och mer synliga? Hur kan man
stötta nyetableringar?
Flera av de medverkande i dialogarbetet önskar
fler verksamheter i Skärhamn, men hur villig är
man egentligen att handla lokalt? Enligt Helen
Evensen, näringslivsansvarig, är intresset för
detta litet. Flertalet åker till Stenungssund eller
ännu längre bort, till exempel till Torp utanför
Uddevalla för att storhandla. Hur ska kommunen förhålla sig till problematiken, att Tjörnborna vill ha ett rikt näringsliv, en mängd mindre
butiker, ett torg och ett livligt samhälle året om,
men själva inte är beredda att till stora delar
nyttja det?
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Småskaligheten och de många företagen är
verkliga styrkor. Vi tror att verksamheter inom
kultur ur ett brett perspektiv med betoning på
hälsa, rekreation och mat är framgångsfaktorer.
Under sommaren intas Skärhamn med sommarboende och dagsturister. Befolkningen mer
än fördubblas. Vad vet vi idag om vad dessa
målgrupper önskar om orten? Inte mycket.
Eventuellt är de nästkommande målgrupper för
dialoger.
Infarterna till Tjörns kommun och till Skärhamn
är mycket viktiga att förbättra. Det är här som
besökare för första gången möter vår vackra
kommun, men bristerna är enligt de tillfrågade
många. Det kan handla om att det är rörigt, fult
eller att det inte finns tillräckligt med skyltar eller att dessa inte är uppdaterade. Vi vet alla hur
viktigt det första intrycket av en plats är. Känner
jag mig välkommen? Ser det inbjudande ut?
Intresset för lokalproducerade och ekologiska
produkter ökar rekordartat i Sverige. Tjörns kommun är idag redan en betydande spelare inom
området, bland annat med Tjörnpotatisen men
också vad gäller kött, grönsaker, ägg med mera.
Hur kan Tjörns kommun stärkas ytterligare inom
fältet?
Avslutningsvis menar flera av de tillfrågade att
Tjörnborna är en stor tillgång för samhället. De
är engagerade och samarbetar bra! Det är en
väldigt bra början på ökat medborgardeltagande
där medskapande är en naturlig ingrediens i
kommunens utvecklingsarbete.

Slutsatser
1.

Det är viktigt att nu visa på handling inför kommunanställda och politiker men framförallt
inför de medborgare som har gett av sin tid och
inkommit med förslag till förändringar. Det som
har framkommit behöver sättas in i en övergripande handlingsplan för området. Det är större
omvälvande förändringar som föreslås (ett nytt
levande torg) men också mindre, såsom att
sätta upp fler papperskorgar, se över skyltning
m.m. Dessa mindre förändringar går att genomföra utan större kostnader.

2.

Att arbeta med Cultural Planning som metod för
samhällsutveckling innebär samverkan över
förvaltningsgränser, men det krävs också samverkan med det lokala civilsamhället. Brinnande
frågor blir. Hur kan vi i nästa steg involvera föreningsliv, boende och sommargäster i det kommunala utvecklingsarbetet? Hur kan vi bredda
medskapandet?

3.

Konst och kultur spelar en väsentlig roll på
Tjörn. I Skärhamn har Nordiska Akvarellmuseet en särskilt viktig position vad gäller antal
besökare och antal utställningar, men det finns
också mycket annat som hamnar inom ramen
för Tjörns specifika kulturella uttryck; Sillens
dag, Triathlon, Tjörn runt, Margaretaspelen,
Amensamtal på Nordiska Akvarellmuseet, Pilane
Skulpturpark, Konstrundan, vandringsleder, Per
Lagerkvistdagen, Karl Nordströms konst,
fornminnen, bebyggelsetraditioner, dialekter,
konstnärligt utövande, mattraditioner och
mycket mera. Dessa värden är inte utbytbara
utan skapar tillsammans med andra definierade
värden bilden av Tjörns själ. Kulturen på Tjörn
bör i högre grad än idag ingå i det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet.

Som ett resultat av dialogarbetet och denna
rapport, har det tagits fram en handlingsplan
– 14 punkter för ett bättre Skärhamn! – som
bilägges rapporten.
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