TILLSAMMANS I ÅLGÅRD

PROGRAM

ETT HÅLLBART SÄTT ATT LEVA PÅ LANDSBYGDEN
Det här projektet undersöker ett hållbart sätt att
leva på landsbygden med fokus på gemensamt
ägande, aktiviteter och samarbete mellan
generationer. Projektet strävar också efter att
erbjuda prisvärda bostäder på Orust för att
möjliggöra för fler att bo nära naturen. Genom att
föra samman olika målgrupper, särskilt äldre och
yngre gör vi det möjligt att stärka relationen och
det social bandet mellan generationer. Det nya
bostadsområdet skapas genom sammanhållning
och i samklang med den existerande miljön i
Ålgård och på resten av Orust.

För att få en tydligare bild över vilka vi planerar
för har vi föreställt oss 16 invånare i det nya
bostadsområdet. På detta sätt kan vi planera
för deras olika behov. Även om vår målgrupp är
väldigt spridd vill poängtera att bostadsområdet
är flexibelt och kan anpassas till vilken målgrupp
som helst i framtiden. Vi sätter de första fysiska
gränserna men meningen är att invånarna som
bor där ska forma och utveckla området till sitt.
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Som utgångspunkt för detta projekt jobbade vi
med nyckelord och olika program för området.
Vi har utvecklat fyra olika kategorier: Boende,
Gemensam mötesplats, Gemensamt hobbyrum
och en Gemensam trädgård. För att utveckla
området har vi jobbat med nio designstrategier
som finns förklarade i diagrammen här
nedanför. Målgrupperna, programmen och
designstrategierna har hjälpt oss att utveckla ett
förslag för “Tillsammans i Ålgård”.
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VÅRA MÅLGRUPPER
Jag är arkitektstudent och
volontär. Jag var här på
sommarworkshop när vi
byggde ett nytt växthus.
Jag uppskattade att få
spendera tid här på vackra
Orust.

Jag känner mig ganska ensam
och oroar mig för huset nu när
jag har blivit änka. Hur ska jag
klara allt själv? Jag har alltid
älskat att vara ute i trädgården
och odla grönsaker och
blommor, det skulle jag gärna
fortsätta med även om jag
flyttar från huset.
STINA 80 ÅR

VOLONTÄRER, STUDENTER

Vi skulle vilja bo i ett
område där vi kan
samarbeta med och bo
nära andra människor.
Viola är konstnär och
intresserad av att engagera
sig i Föreningen Ålgård som
ligger i närheten.

Jag bodde på Orust när jag var
liten och vill nu flytta tillbaka. Jag
har studerat i Stockholm några
år och längtar tillbaka till lugnet
på landsbygden. Jag gillar att
läsa och baka och jag hoppas
få dela dessa intressen med
andra. Jag har inte möjlighet att
köpa ett hus och vill hellre hyra
något innan jag stadgar mig.

Vi träffades på en konsert när Elin
turnerade i England. Nu vill vi stadga
oss och bilda familj på Orust. Jag
har aldrig bott på landet innan och
ser fram emot att få bilda familj här.
Allemansrätten i Sverige är fantastisk
och jag längtar efter att få plocka
kantareller i skogen och odla mina
egna tomater. Vi vill leva ett hållbart liv
tillsammans här i Ålgård.
ELIN & BEN 30 ÅR

ALEX 25 ÅR

VIOLA & STEN 70 ÅR

ARKITEKTURSKOLA

Jag skiljde mig precis med Jennys
mamma och flyttar nu från huset i
Ellös. Jenny kommer att bo med mig
och sin mamma. Jag är snickare och
bygger gärna mina egna möbler. Jag
uppskattar djur och natur och ser
fram emot ett nytt kapitel i livet. Jag
tror att det är bra för mig att träffa
nya människor här i Ålgård.

ROBERT 50 ÅR & JENNY 13 ÅR

Vi ska flytta till Orust för att barnen ska börja
på Waldorfskolan i Slussen. John växte upp
på Tjörn och har velat lämna stan länge nu.
Jag är intresserad av Föreningen Ålgård och
har besökt deras aktiviteter de senaste två
åren. Jag ser fram emot att få samarbeta
med dem och realisera några av idéerna. Vi
vill lära våra barn om delat ägande och att
samarbeta med andra. En stor gemensam
trädgård är härligt!

Vi skulle vilja spendera våra
pensionssår i en lugn miljö på
landet. Vi har bott i en lägenhet i
Göteborg i 30 år och jobbat som
arkitekter. Nu ser vi fram emot att
ha naturen precis utanför dörren
och kunna odla i trädgården.
Hursomhaver så har vi inte råd
att köpa ett hus men vi vill ändå
uppleva samma kvalitéer i en
hyresbostad
Vi jobbar båda i Henån och vill
gärna fortsätta att bo på Orust.
Vi har sökt många lägenheter på
Orustbostäder men inte fått något
erbjudande ännu. Att vara ute, baka
och laga mat är något vi uppskattar.
Vi vill bo ihop och gärna med fler
människor för att kunna umgås och
laga mat tillsammans.

MARIA & JOHN 40 ÅR,MARTIN 4 ÅR & TOM 7 ÅR

BERIT & KARL 65 ÅR

EMMA & JULIA 20 ÅR
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TILLSAMMANS I ÅLGÅRD
ETT HÅLLBART SÄTT ATT LEVA PÅ LANDSBYGGDEN
Vår tomt är belägen på nordöstra Orust bredvid
sjön Assmunderödsvattnet, nära Ålgård, Ekobyn
samt sjön Grindsbyvattnet. Eftersom området
även ligger nära Henån och Slussen och har
kort avstånd till servicer och skola har det lockat
många nya boende som är intresserade av ett
liv på landsbygden. Historiskt har Ålgård varit
en arbets- och mötesplats sedan 1500- talet.
Idag finns Föreningen Ålgård som jobbar för att
bevara och hålla platsen levande som en kulturell
mötesplats. De anordnar bland annat olika
aktiviteter, främst under sommaren.

KOPPLA SAMMAN ÅLGÅRD
Slussen

Slussen Skola, café,
hotell

Ålgård

Ålgård som en
kulturell attraktion
och mötesplats på
nordöstra Orust.

Mollösund
Tomt
Vi har identifierat två slags intressenter relaterade
till detta projekt. En grupp är direkt och består
av intresserade långtidsboende, intresserade
korttidsboende samt landägaren vilken är
kommunen. Den andra är indirekta intressenter
och består av Föreningen Ålgård samt invånare
boende i närheten.

Föreningen Ålgård är en ideell organisation
som skapades med intentionen att bevara och
utveckla Ålgårds kvarn och såg. Det kulturella
arvet samt den rika naturen är viktigt för
området. De ser även ett behov av mötesplatser,
kulturella aktiviteter, arbetsplatser och en plats
att nå ut med hantverk, konst och matproduktion
på nordöstra Orust.

Situationsplan

Pensionerade från
närliggande städer
Lokala äldre

Våtmark/
Strandskydd

n

Henån 20 min
Unga yrkersverksamma

Henån
Ålgård

Ekobyn

30 min

Turister

Gäster

9 min

Ålgård

4 mi

n

Skala 1:4000

Ekobyn

VÅRT FÖRSLAG FÖR ÅLGÅRD

Tomt

6 min

Hantverkare

Odling
upplevelser,
workshops

Sjö

Slussen

i
m
10

Voluntärer/
studenter

Kommunen

Gångstig

1:2000

5

Intresserade
korttidsboende
Invånare i
omgivningen
/Ekobyn

n

i
m
0

Tomt

Tomt

Bönder

BILTRANSPORT

Slussen

Familjer som längtar efter
ett liv på landsbygden
Intresserade
långtidsboende

Ålgård

BEFINTLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
KOLLEKTIVTRAFIK

Föreningen Ålgård

Myckleby

Matförsäljning,
bastu,
mötesplats,
arbete

Svanesund
Varekil

Hällevikstrand

Ekobyn

Tomt

Kommunhus, Henån
Ekobyn
Ålgård
skola, affärer,
hotell
Tomt
Mötesplats,
musik, konserter,
Myckleby
Jordbrukscenter
konstutställningar,
ekodagar

Slussen
Ålgård
Henån
Ekobyn
Myckleby

Ellös

Henån

Myckleby

Myckleby

Offentlig bastu
Restaurerat sågverk
Café och arbetsplatser

Gångstig
Nytt
bostadsområde

Tomtgräns
Bördig mark
Skog
Vatten

Möjligt
expansionsområde
Tomt

Möjligt
expansionsområde

Möjligt
expansionsområde
Skala 1:4000

Konstnärer

ARKITEKTURSKOLA

Masterprogram - Arkitektur och planering för hållbar utveckling 2017/2018
Designstudio Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället: ORUST - Den rurbana ön
Designstudio del B / Fördjupningsprojekt
Carin Edlund, Felicia Karlsson, Xueli Ma

TILLSAMMANS I ÅLGÅRD
ETT HÅLLBART SÄTT ATT LEVA PÅ LANDSBYGGDEN

Fokus för detta projekt har varit på den mer
övergripande skalan där vi har jobbat med konceptet
samt tagit fram exempel på hustypologier.
Bostadsområdet består av totalt fem byggnader. De
tre husen på rad består av samma typologi men har
en flexibel plan för att kunna passa olika målgrupper.
Bostaden har gemensam entré och är anpassad för
två olika hushåll, en familj eller ett kollektiv.
Ena delen av huset har två våningar och den andra en
för att tillgodose olika behov.
Köket uppmuntras att vara gemensamt men kan även
delas till två separata.

PERSPEKTIV ÖVER BOSTADSOMRÅDET OCH TRÄDGÅRDEN

Mellan det gemensamma huset och hobbyhuset finns
det en lekplats.
Vi placerade byggnaderna vid sluttningen av berget
för att bevara så mycket som möjligt av den bördiga
marken. Den används för odling både direkt i marken
och i det gemensamma växthuset.
Vi har planerat en fruktträdgård på motsatt sida av
trädgården och även placerat fruktträd mellan husen.
Detta främjar biodiversitet och lockar till sig fåglar
och insekter. Den existerande bäcken bevaras och
används för att filtrera vattnet. Bredvid fruktträdgården
har vi placerat ett trädäck för yoga eller meditation.

Det gemensamma huset består av tre lägenheter
på bottenvåningen för både unga och gamla. De har
ett gemensamt kök och vardagsrum som även är
tillgängligt för resten av invånarna i bostadsområdet.
På plan två finns tre rum för volontärer och studenter.
Dessa rum kan även användas av gäster eller hyras ut
till turister.
Det femte huset i hörnet av tomten är en typologi
utvecklad för tre olika aktiviteter: ett hobbyutrymme,
ett lekrum för barn och ungdomar och en tvättstuga.
Dessa är sammankopplade med en utomhusscen.
Denna byggnad kan användas av alla invånare och är
även tänkt att kunna hyras ut eller användas som en
gemensam arbetsplats.

Husen är placerade så att de omger den
gemensamma grönsaks- och örtträdgården,
växthuset och fruktträdgården. Vi har placerat
gemensamhetsytorna i mitten för att göra
dem tillgängliga för framtida bebyggelse på
expansionsytorna vi identifierat.

Halmbalar
Vi föreslår en träkonstruktion
med väggar av lokal halm. Till
fasadmaterial föreslår vi lokalt trä.
Genom att använda trä som
konstruktionsmaterial blir
byggnaden mer flexibel och
enklare att bygga ut.

SOLENERGI

Solpaneler kan installeras på
taken för att producera lokal
energi.
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hushållsvatten

Huvudentré

Växthus
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Kombo för unga
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regnvatten
Rening

Damm

Bevattning

En del av hushållsvattnet
återanvänds i. Den andra delen,
tillsammans med regnvatten,
renas och används till bevattning.

Fruktträdgård Parkering
Bihus
Trädäck för
yoga

Lekplats

AVFALL
Komposterande
toaletter

Scen Lekrum
Hobbyrum Tvättstuga
Kompost

Situationsplan 1:500
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Odling

Komposterade fekalier används
som gödning till odlingen.

Skog och berg

Sektion

ARKITEKTURSKOLA

Lokalt trä

Vi ser denna etapp av projektet som en start, och att
dessa typologier kan utvecklas i framtiden och på
andra platser på Orust.

Damm

Damm

MATERIAL

1:500
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TILLSAMMANS I ÅLGÅRD

PLANERINGSSTRATEGIER
1. Använd det existerande 2. Fria vyer mot naturen
landskapets struktur.

ETT HÅLLBART SÄTT ATT LEVA PÅ LANDSBYGDEN
TRE TYPOLOGIER
TYPOLOGI BOSTAD

3. Placera husen i
nordvästra delen för bäst
solljus. Odling framför som
öppen trädgård

5. Dammar vid kullens
fot för att hjälpa vid
regnstormar.

4. Gemensamma faciliteter
placeras i mitten för att
enkelt sammankopplas till
hus i expansionsområdet.

Damm
TYPOLOGI GEMENSAMT HUS

Skog

TYPOLOGI AKTIVITET

Vatten

Gemenssamma
faciliteer

Öppen odling

Odlingsmark

Fruktträdgård

Vatten från
kullen

Expansion

Bostäder
Gemensam yta i bostäder
Gemensamma mötesplatser för området
Gemensamma aktivitetsytor för området
Gemensam tvättstuga

TYPOLOGI BOSTAD
Kollektiv
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Common: in the house
Common: in the community
Public: wider area in the region
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Sovrum

Private
Common: in the house
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Public: wider area in the region
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Våning 1

Våning 1
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Våning 2
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Våning 2

Private
Common: in the house
Common: in the community
Public: wider area in the region
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Tre rum för volontärer
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Fas 2
Fas 3

ARKITEKTURSKOLA

Attrahera
mer folk

Fas 1

Fas 3

Långsiktiga
hyresgäster

Vinst
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16 kvm.

Våning 1
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hus
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Rum
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Hyr ut
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Aktiviteter
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Expansion med
samma modell
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