Ett
gemensamt
Orust

Vad betyder det?

“Orust är en intressant och aktiv plats att leva på för människor i alla skeden av livet.”

Planeringsstrategier
Det viktigaste sociala/kulturella målet för Orust är att bli en intressant och aktiv plats att leva på för olika
människor i alla stadier av livet. Ön har en rik historia, kultur, identitet och livsstil, som är ett gemensamt arv
för hela Orusts befolkning. Ett sätt att uppfylla detta huvudmål skulle kunna vara genom att Orust blir en
modell för hållbarhet, vilken bygger på delad gemenskap, s.k “shared community”.
För att bli en intressant och aktiv plats måste Orust dessutom förbättra de sociala, kulturella och ekonomiska
länkarna mellan de olika centrum som är spridda på ön. Lokala arbetsmöjligheter genom hållbar ombyggnad
av traditionella lokala industrier, och ett främjande av ekoturism kan hjälpa till att stärka öns sociala band
och gemenskap.

Styrkor
Ett varierat landskap med stor biologisk mångfald och en rikedom av
naturresurser
Ett rikt kulturarv och stark identitet formad av en lång historia
Stort lokalt engagemang med många föreningar och aktiva lokala
nätverk
Mark, skog och hav för lokal produktion av mat, material och förnybar
energi
Många lokala hantverkare med koppling till en lång hantverkstradition
En kommun med engagemang för hållbar utveckling
Många små lokala företag
Moderna skolmiljöer
Hög kvalitet inom äldreomsorgen
Möjlighet till alternativt boende på landet (exempelvis ekobyn Utsikten)

Svagheter
En homogen bostadsmarknad med brist på lägenheter och
bostadsalternativ anpassade till olika ekonomiska förutsättningar
Åldrande befolkning
Bilberoende och ohållbara resvanor
Stora skillnader mellan sommar och vinter med obalans vad gäller
invånarantal, service och aktiviteter över året
Brist på mötesplatser och offentliga platser och rum
Brist på kultur och aktiviteter under vinterhalvåret för alla åldersgrupper
Obalans mellan östra och västra Orust, exempelvis vad gäller
befolkningsutveckling, andelen permanentboende/ sommargäster,
tillgång till service och kommunikationer
Brist på möjlighet till högre utbildning
Få arbetstillfällen för högutbildade
Låga dricksvattennivåer under sommarhalvåret
Centralisering till Henån
Otillräcklig kommunikation och samverkan mellan kommun och invånare

Möjligheter
Ökad miljömedvetenhet
Ökat intresse för lantliga, lugna och hållbara livsstilar
Ökat fokus på lokalt baserad produktion och cirkulär ekonomi
Förutsättningar för en hög grad av självförsörjning vad gäller mat och
förnybar energi
Digitalisering och utbyggda nätverk kopplar samman Orust med en
större, global omvärld
Ökat intresse för ekoturism
Planer på ny bro mellan Orust och fastlandet
Ökat intresse för vattenbruk och sjömatsproduktion
Inflyttning och kulturell mångfald

Hot
Klimatförändringar ger höjda havsnivåer och
översvämningsrisker
Individualisering, minskad social sammanhållning och minskat
samhällsengagemang
Åldrande befolkning
Fortsatt urbanisering innebär att allt fler flyttar till städer och
obalansen mellan tätorter och landsbygd ökar
Automatisering ger en minskad efterfrågan på manuellt arbete
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Främja kunskapsdelning genom alternativa pedagogiska
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Ökande kulturella klyftor (vi/dem, östra/västra Orust, sommar/
vinter, permanentboende/sommargäster)
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All nybyggation är klimatsäker samt uppförd och under-
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Stöd till olika typer av plattformar för att dela resurser i
Stöd till olika typer av plattformar för att dela resurser i
lokalsamhället

lokalsamhället

På Orust bidrar lokala aktörer inom bl.a. företagande,
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Kustsamhällena på Orust är fungerande livsmiljöer året
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Främja plattformar för ”coworking”

Främja plattformar för ”coworking”

och stormar skapar inte permanent förstörelse.

Utveckla den virtuella infrastrukturen

Orust samlar upp och återanvänder sitt vatten och brist på
färskvatten under sommarperioden är inget problem.

Utveckla den virtuella infrastrukturen

Orust samlar upp och återanvänder sitt vatten och brist
färskvatten under sommarperioden är inget problem.

Utveckla nya lokala företag och industrier

Utveckla nya lokala företag och industrier
Främja ekoturism

Alla på Orust har tillgång till välfungerande och hållbara
transporter med god tillgänglighet

Alla på Orust har tillgång till välfungerande och hållbara
transporter med
god
tillgänglighet
Orust är självförsörjande
på och
använder
enbart förnyelsebar energi.

Främja ekoturism
Utveckla länkar mellan högre utbildning och hållbara
lokala företag

Orust är självförsörjande på och använder enbart förnye
Den mat som
konsumeras
sebar
energi. på Orust är så långt som det är
möjligt lokalt och ekologiskt producerad.

Utveckla länkar mellan högre utbildning och hållbara
lokala företag

Den mat som konsumeras på Orust är så långt som det
Orust erbjuder
lokala
försörjningsmöjligheter
kopplade till
möjligt
lokalt
och ekologiskt producerad.

Utveckla mobil service

Orust erbjuder lokala försörjningsmöjligheter kopplade
hållbar utveckling av traditionella lokala näringar (t.ex.
Ekoturism och en utvecklad ekobyrörelse gör Orust till en
fiske,
lantbruk och hantverk).
förebild inom
hållbarhet.

Utveckla mobil service

Sommarturismen ökar och obalansen mellan sommar- och
vintersäsongen växer
Fastlandsberoende

LokalaOrust
utvecklingsmål
är en intressant och aktiv plats att leva på för

SWOT- analys

hållbar utveckling av traditionella lokala näringar (t.ex.
fiske, lantbruk och hantverk).

Ekoturism och en utvecklad ekobyrörelse gör Orust till e
förebild inom hållbarhet.

Strategier som direkt eller indirekt påverkar utvecklingsmålen

Strategier som direkt eller indirekt påverkar utvecklingsmålen
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Främja åretom aktiviteter

Främja pedagogiska metoder

Stärka lokalsamhället

Främja åretom aktiviteter genom offentliga platser, tjänster och mötesplatser samt
stärka nätverket mellan dessa noder.

Främja kunskapsdelning genom alternativa pedagogiska metoder för människor i alla
åldrar med olika bakgrund.

Föreslå lokala lösningar som inkluderar lokala resurser, färdigheter och kunskaper för
samhällsutveckling, planering och underhåll.

W

Närhet till ett varierat landskap
Ett rikt kulturarv
Stort lokalt engagemang

Stora skillnader mellan sommar och vinter
Brist på mötesplatser
Brist på kultur och aktiviteter under vinterhalvåret
Obalans mellan permanenetboende/sommargäster

O

Vid planering av nya aktiviteter bör det alltid finnas en fråga i åtanke:
hur kan vi skapa livliga aktiviteter som kommer att fungera året runt?
Dessa aktiviteter bör också vara en blandning av aktiv rekreation
(stadsfestivaler, konstutställningar, marknader för bönder, segling
etc.) och passiv rekreation (‘‘ingen uppdragsverksamhet’’; en plats
att sitta ner på en solig dag, ett upplyst sätt hem från jobbet etc.).
Det bör också finnas en strävan efter koppling mellan alla dessa olika
aktiviteter och mötesplatser.

Lantlig/lugn/hållbar livsstil
Digitalisering och utbyggda nätverk
Inflyttning och kulturell mångfald
Cirkulär ekononomi i lokala nätverk

T

Individualisering
Kulturella klyftor

Fördelar
- Aktivering av offentliga utrymmen som
leder till interaktion och möten bland
invånarna och besökare
- Invånare spenderar mer tid utomhus
vilket ger bättre mental och fysisk hälsa
- Skapa potential för lokal ekonomisk
tillväxt

Anslut Orust!
Använd Region Skånes strategi för att ansluta
olika områden i regionen till Orust.

S

Ett rikt kulturarv
Stort lokalt engagemang
Lokala hantverkare
Möjlighet till alternativt boende på
landsbygden

W

Ökad miljömedvetenhet
Lantlig/lugn/hållbar livsstil
Cirkulär ekononomi i lokala nätverk
Digitalisering och utbyggda nätverk
Inflyttning och kulturell mångfald

Åldrande befolkning
Stora skillnader mellan sommar och vinter
Brist på kultur och aktiviteter under vinterhalvåret
Brist på mötesplatser
Brist på möjlighet till högre utbildning

O

Strategin handlar om att dela kompetens, kunskap och idéer för
att utbilda varandra och lära sig tillsammans med målet att skapa
lokala lösningar på globala problem. Utbildningsmetoder kan
variera från interaktiva verkstäder till teatrar samt att involvera
både teoretiska och praktiska inriktningar.

Fördelar
- Skapa ett starkare lokalsamhälle genom
ökat engagemang i beslutsprocessen
- Förbättra kunskap om globala och lokala
frågor för att bevara den globala balansen
för framtida generationer
- Sprida kunskap om en hållbar och
hälsosammare livsstil
- Förstärkning av sociala nätverk vilket ger
mänskligt välmående
- överbryggar klyftan mellan unga och
gamla för ett mer inkluderande samhälle

Orust-ecoteater!
Skapa en ekoteater i Orust. Det hänvisar
till agerande eller deltagande av att
producera föreställningar som utbildar och
främjar ekologi och hållbarhet, ett exempel
av detta finns i Freiburg, Tyskland.

S

Ett rikt kulturarv

W

Mark skog och hav för lokal produktion av mat

Stort lokalt engagemang
Lokala hantverkare

Möjlighet till alternativt boende på
landsbygden

Stora skillnader mellan sommar och vinter
Brist på kultur och aktiviteter under vinterhalvåret
Obalans mellan permanenetboende/sommargäster
Brist på möjlighet till högre utbildning

Ökad miljömedvetenhet
Lantlig/lugn/hållbar livsstil
Cirkulär ekononomi i lokala nätverk
Digitalisering och utbyggda nätverk

T

Individualisering
Kulturella klyftor
Åldrande befolkning
Urbanisering

Fördelar
- Stärkt känsla av gemenskap genom
deltagande och användning av lokala
lösningar
- Förbättra kunskap om globala och lokala
frågor för att bevara den globala jämvikten
för kommande generationer
- Sprid kunskapen om hållbar livsstil
- Förstärkning av sociala nätverk för
mänskligt välmående
- överbryggar klyftan mellan unga och
gamla för ett mer inkluderande samhälle

Hållbara byggnadstekniker

Källa: GCBonnerLove blog

Traditionella kunskaper

Permaculture Open Space Weekend, Herbster WI

Studiecirklar är decentraliserade och ger grupper
av vänner och grannar möjlighet att engagera sig i
att utveckla sin kapacitet att stödja deras samhälle.
Studiecirklar underlättas av en handledare som
också följer med deltagarna i deras lärande.

Exempel på en mötesplats i Göteborg som fungerar året
runt, skapad av den Berlin-baserade studion Raumlabor.
Tanken med detta var ett sätt att ta tillbaka den svenska
kulturen av sociala möten i bad.

O

En del av ett samhälles utveckling kan ske genom praktiskt
engagemang och samarbete. I ett samhälle som Orust kan
planerings- och underhållsprocesser kompletteras med
lokala initiativ för att skapa långsiktiga lösningar i samhället.
Detta kan uppnås genom att tillåta och stödja lokala
sammanslutningar samt samla arbetsgrupper med kommunen
och lokalbefolkningen kring olika projekt. Kommunen kommer
fram till beslut (gällande samhällsutveckling) tillsammans
med lokalbefolkningen, - beslut baserade på konsensus.

Studiecirklar

Allmänna badet

Studiecirkel i Canada (https://www.ca.bahai.org/).

Bastu i Frihamnen, Göteborg (https://www.raumlabor.net/).

S
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Individualisering
Kulturella klyftor
Åldrande befolkning

Permakultur och jordbruk

Arrangemanget organiserades av «Elsewhere farm» med målet att främja
kompetensdelning, bygga upp en kollektiv påverkan, skapa en resilient
region. Elsewhere farm är en fyrtio hektar stor, organisk permakultur gård på
södra delen av Lake Superior. Gården har ständigt frukter, grönsaker samt ägg
från sällsynta isländska hönor.

Lokala ekonomier

Främja miljömedvetenhet

Gör historien närvarande

Stöd till delningsplattformar

Främja miljömedvetenhet i vardagen genom befolkningens engagemang och dialoger mellan lokalbefolkningen.

Betona kulturarvet och använd den historiska styrkan som en möjlighet till
utveckling.

Stöd till olika typer av plattformar för att dela resurser bland lokalsamhället.

Mark skog och hav för lokal produktion av mat

W

Ett rikt kulturarv
Stort lokalt engagemang
En kommun med engagemang för hållbar utveckling
Möjlighet till alternativt boende på landsbygden

Bilberoende och ohållbara resurser
En homogen bostadsmarknad
Brist på möjlighet till högre utbildning
Låga dricksvattennivåer

När lokalbefolkningen blir delaktig i grannskapets
aktiviteter ges de inte bara möjligheten till att skapa band
mellan varandra, utan breddar också sina kunskaper om
globala och lokala problem och utvecklar på så sätt en ökad
miljömedvetenhet. Individerna och de lokala grupperna
som bor och arbetar nära, “övervakar” och realiserar de
förekomna sociala ekologiska förändringarna och kan
reagera på dem utifrån deras erfarenheter. De platsbaserade
aktiviteterna leder till ett bredare lokalt lärande.

O

Ökad miljömedvetenhet
Lantlig/lugn/hållbar livsstil
Förnyelsebar energi
Digitalisering och utbyggda nätverk
Ekoturism

T

Individulisering
Urbanisering
Turism

Fördelar
- Gemenskap
- Förbättra kunskap om globala och lokala frågor
för att bevara den globala balansen för kommande
generationer
- Samla feedback / övervaka de sociala ändringar vilket
leder till förmåga att hantera störningar
- Sprida kunskap om en hållbar och hälsosam livsstil
- Överbrygga klyftan mellan unga och gamla för ett
mer inkluderande samhälle

“Jag kan förändra världen med mina två händer”

Källa: I can change the world with my two hands

Ett exempel på en gemenskaps-trädgård finns i ett grannskap
i Amsterdam, där en del av befolkningen är relativt mycket
äldre. Idén startades av en invånare, som organiserade
ett grannskap, förklarade hennes idé och utvecklade
sedan konceptet tillsammans med grannskapet. En 1200
kvadratmeter tomt delades upp mellan flera privatpersoner
och en stor gemensam trädgård sköts av volontärer. Skördade
frukter, grönsaker och örter från trädgården tas in i grannmatcirkeln. Delar av trädgården är reserverade för grannskapets
barn, så att de kan lära sig om trädgårdsarbete och odla
grödor. De har också skapat en lokal butik för att sälja sina
produkter och under skördeperioden är det en stor festival
där besökare kan prova produkter från den lokala marknaden,
upptäcka nya smakkombinationer och lära sig ett äppelpajoch kefir-citronadrecept.
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Ett rikt kulturarv
Stort lokalt engagemang
Många lokala hantverkare
Möjlighet till alternativt boende på
landsbygden

W

Centralisering till Henån
Obalans mellan östra och västra Orust
Brist på kultur och aktiviteter under
vinterhalvåret

Orust är en ö med ett starkt kulturarv, inte minst kopplat till dess
marina kultur. Vad historien berättar för oss är anledningen till att
Orust ser ut och fungerar som det gör idag, vilket också ger platsen
sin identitet. Denna identitet är något som många människor på
Orust känner sig stolta över och därför bör denna berättelse stärkas.
Det finns många sätt att göra historien närvarande på ett ställe och
det behöver inte nödvändigtvis vara ett omfattande arbete - det
kan vara att markera de saker som redan finns där.

O

Lantlig/lugn/hållbar livsstil
Cirkulär ekononomi i lokala nätverk
Inflyttning och kulturell mångfald
Digitalisering och utbyggda nätverk

T

Individulisering
Urbanisering
Turism
Kulturella klyftor

Fördelar
- Betoning av kulturella identiteter som leder till känsla av tillhörighet
- Skapa potential för lokal ekonomisk
tillväxt

Stockholms skyltar

Freiburg, Tyskland

Informationsskyltar, på platser med starkt kulturarv, är
ett sätt att göra historien närvarande eller synlig i en
stad. Som ett resultat läser människor och lär sig hur
vissa platser har utvecklats under tiden.

Platser kan identifieras genom markbeläggning.

S

Stort lokalt engagemang
Många lokala hantverkare
En kommun med engagemang för hållbar
utveckling
Många små lokala företag
Möjlighet till alternativt boende på landsbygden

W

En homogen bostadsmarknad
Stora skillnader mellan sommar och vinter
Obalans mellan östra och västra Orust
Bilberoende och ohållbara resurser
Centralisering till Henån

Gemenskapen blir starkare när invånare
känner och kan lita på varandra.
Plattformar där människor kan dela, låna
eller utbyta verktyg, tjänster, idéer och
saker, kan bidra till att samhället känner en
sådan utveckling. ”Samhällen som hjälper
varandra är både trevligare och vänligare
att leva i”.

Freiburg mönster (https://www.livablecities.org/).

Stockholms skyltar (https://www.stockholm.se/).

Delad platform Street bank (https://www.streetbank.com/).

T

Individulisering
Kulturella klyftor
Fastlandsberoende

Grannskaps-dörrhängare
Fördelar
-Stärkt känsla av
gemenskap
- Lita på tillväxt
- Vänlig och säker miljö
i stadsdelar
- Förstärkning av
sociala nätverk
vilket ger mänskligt
välmående
- Stödjer den lokala
ekonomi

Konstnären Candy Chang skapade denna
dubbelsidiga dörrhängare som verktyg för
invånare att erbjuda och låna saker från sina
grannar utan att störa varandra. Det fungerar
för inbjudning och förfrågning och ger en vänlig
plattform för användarna. Sydney inkluderade
dessa i sin publikation ‘‘En stad för alla, mot
en socialt rättvis och resilient Sydney’’ för
att förstärka delning och gemenskap mellan
grannar.

Can I
Please
borrow? disturb!

Orust Street Bank!
Streetbank är en webbplats som hjälper
människor att dela och låna saker eller tjänster
från deras grannar. Det är ett projekt som är
för alla och för det gemensammas bästa och
ännu viktigare inte för någon privat fördel - för
enskilda att göra vinst eller yrkesverksamma
att sälja sina tjänster.

O

Ökad miljömedvetenhet
Lantlig/lugn/hållbar livsstil
Cirkulär ekononomi i lokala nätverk
Förnyelsebar energi
Ekoturism

Hello neighbor, if you have...

Hello neighbor, if you ever need...

let me know!

let me know!

Your neighbor,

Your neighbor,

Tool Pool
Toolpool är en plats i
Malmö där människor kan
hitta verktyg de behöver
och låna dem gratis.

Knock between

and

and

Email

Email
Brought to you by GOOD and Candy Chang

Bild : Tool Pool

Knock between
Call / Text

Call / Text

Brought to you by GOOD and Candy Chang

Kampanj (https://www.candychang.com/).
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Främja ‘‘coworking’’-plattformar

Utveckling av den virtuella infrastrukturen

Utveckla nya lokala företag och industrier

Förbättra möjligheterna till arbete genom att erbjuda nya sätt till ekonomiska möjligheter på ön
baserat på en delningsgemenskap.

Förbättra Orusts nätanslutning för att få tillgång till världens kunskap, men också för att förbättra
anslutningen inom Orust.

Uppmuntra innovativa initiativ och utnyttja kraften genom delningsekonomi för att få unga att
välja Orust, samt ge möjligheter att leva i ett långsiktigt perspektiv på Orust.

Stort lokalt engagemang
Lokala hantverkare
Möjlighet till alternativt boende på
landsbygden

W

O

Brist på mötesplatser
Brist på möjlighet till högre utbildning
Centralisering till Henån

‘‘Coworking’’ (delat arbetsutrymme) är inte längre enbart ett urbant fenomen,
utan blir även intressant i en landsbygdskontext eftersom det många gånger
handlar om små lokala företag och lokalbefolkningen. ‘‘Coworking’’ i Orust kan
involvera olika grupper av personer som arbetar tillsammans med varandra,
delar arbetsutrymme och resurser. ‘‘Coworking’’ tillåter människor att dela
professionell expertis, kompetens och kunskap, men också att stärka känslan av
att tillhöra en gemenskap samt skapandet av nätverk med andra framgångsrika
frilansare.

Co-Orust-office!

Lantlig/lugn/hållbar livsstil
Cirkular ekononomi i lokala nätverk
Digitalisering och utbyggda nätverk

T

Individulisering
Fastlandsberoende

Fördelar
- Dela faciliteter och kunskaper
- Hjälp till utveckling av nya företag
- Öka affärsmöjligheter
- Utöka professionella relationer
- Skapa en plats för innovation
- Öka samarbete
- Gemenskap, starkt samhällsengagemang

Skapa ett café / kontor där man kan få plats i ett
arbetsutrymme men också plats för en social gemenskap
där man kan utbyta kunskap och kompetens. Förslaget
kan vara ett företagsinitiativ eller så kan kommunen
initiera idén som ideell organisation och inkludera denna
plats som en del av kommunhuset.

Office Coffee Shop i New York (https://www.detroit.curbed.com/).
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Stort lokalt engagemang
Lokala hantverkare
Möjlighet till alternativt boende på
landsbygden

W

O

Brist på möjlighet till högre utbildning
Centralisering till Henån

Lantlig/lugn/hållbar livsstil
Cirkulär ekononomi i lokala nätverk
Digitalisering och utbyggda nätverk

Internet har stor potential för att främja en hållbar och rättvis utveckling i
landsbygds- och urbana områden. Cybernätet är ett sätt som kommer att
gynna samhället som helhet. Genom att utveckla detta på Orust kan tillgången
till högskoleutbildning på distans och tillgången till hälsovård och politiska
processer för att stärka deltagandet i beslutsprocesser stärkas. Med Internet är
rurala områden inte långt ifrån stora städer och Orust kan på så sätt vara en del
av den större staden och världen.

Fördelar
- Sudda ut Orusts gränser och vara en del
av närliggande städer
- Förstärka delningskulturen inom samhället
- Återskapa länken mellan isolerade
personer och samhället
- Öka lika tillgång till kunskap
- Öppna internetförsäljning av lokala
produkter
- Främja turismens lokala intressen

Lantligt

Casa Netural, ett coworking och coliving utrymme i Matera, Italy, Paoletti (https://www.shareable.net/).

Utveckla ett ansvarsfullt sätt att besöka naturområden som bevarar miljön, upprätthåller
lokalbefolkningens välbefinnande och involverar kunskap och utbildning.
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Ett rikt kulturarv
Stort lokalt engagemang
Lokala hantverkare

W

O

Stora skillnader mellan sommar och vinter
Brist på kultur och aktiviteter under vinterhalvåret
Obalans mellan permanentboende/sommargäster

Turism kan idag ses som ett hot mot Orust, men skulle samtidigt kunna omvandlas till ett tillfälle tack vare ekoturismen. Fler och fler människor är intresserade
av att dela livsstilar, och idag särskilt hållbara sådana. Orust är en plats med en
otrolig biologisk mångfald vilken kan ses som en stor potential. Tanken med
ekoturismen är att attrahera människor från hela världen som vill lära sig om nya
hållbara sätt att leva. De kan under sin semester samla nya minnen som de tar
med sig i sitt bagage hem igen. På så sätt kan Orust bli en modell för hållbarhet,
vilken kan spridas över hela världen.

Eko-Airbnb!
Genom att utveckla en virtuell plattform där folk kan
hyra/hyra ut boenden i ekobyar (“eko-airbnb”) skapas
möjligheter för människor att ta del av kunskapen om
en hållbar livsstil. De som besöker dessa boenden kan
sedan ta med sig sina kunskaper och sprida den vidare
till andra platser.

Ökad miljömedvetenhet
Lantlig/lugn/hållbar livsstil
Cirkulär ekononomi i lokala nätverk

T

Urbanisering
Turism
Ökande kulturella klyftor

Fördelar
- Skapar nya arbetstillfällen
- Bidrar till utveckling av traditionella yrken
och involverar dessa i samhället
- Bidrar till ekonomisk tillväxt utan att
kompromissa med naturens resurser
- Sprider kunskap om hållbara levnadssätt
- Ökar insikten om Orusts rika kultur- och
miljöarv
- Bidrar till en positiv relation mellan boende
och besökare

Skapa en rättvis miljö för alla.

Socialt uppkopplade!
I Orust är dödsfallet mer än födelsetalet
vilket betyder en åldrande befolkning. Internet kan ge den åldrande befolkningen
ett sätt att vara uppdaterade på de senaste
trenderna som händer. Ungdomar kan
också hålla kontakten med något globalt
kunskapsforum som ökar deras kunskaper
och studier när de hänvisas till flera globala
arbetsmönster.
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Åldrande befolkning
Brist på möjlighet till högre utbildning

O

Ökad miljömedvetenhet
Lantlig/lugn/hållbar livsstil
Cirkulär ekononomi i lokala nätverk

T

Åldrande befolkning
Fastlandsberoende

Orust förlorar en del av sin befolkning på grund av bristen på högre utbildning och kvalificerade arbetsmöjligheter. Orust behöver
därför utveckla möjligheterna till högre utbildning för att undvika att ungdomar flyttar från ön. Att dessutom engagera lokala
företag att samarbeta med högre utbildning skulle kunna tillåta studenter att vara en del av konkreta projekt samt förbättra
utvecklingen av lokal innovation tack vare skapandet av en pool av specialiserade innovationer.

Fördelar
- Ökar möjligheten till högre utbildning och
högkvalificerade människor
- Bidrar till en utveckling av antalet yrkesutövande
- Ger studenter arbetslivserfarenhet och
ökade vägar mot anställning
- Skapar ömsesidiga fördelar
(student - arbetsgivare)
- Skapar en omtalad pol för innovation kopplad till hållbarhet

Baby Chalmers!
Skapa en filial till Chalmers på Orust som kan vara
testplatsen för flera specialiserade avdelningar
(arkitektur, civilingenjör, marinvetenskap etc.).

Åldrande befolkning
Fastlandsberoende

- Erbjuda lokala jobbmöjligheter
- Behåll ungdomarna på Orust
- Få nya permanenta invånare
(och öka antalet skattebetalare)
- Öka antalet företagare

Drivkrafter för lokal ekonomi
Anledningen till att utveckla flera småföretag
är därför att även om det finns en ekonomisk
motgång i ett företag, kan de andra blandade
företagen uppehålla den lokala ekonomin. Så de
nya företagen måste uppmuntras och näringslivet
bör ha en nära koppling till varandra för att skapa
en stark känsla av gemenskap.

IT-expert

Jordbrukare

Synergier bildade mellan en IT-expert, jordbrukare & Fiskare

Föra samman traditionella och nya företag!
Som ett allra första steg mot en smart tillväxt är att identifiera den befintliga
tillgången och byggandet av dem. I Orust är de traditionella företagen fiske
& jordbruk och det finns mer blandade industrier bland de nya företagen. Det
kan vara en intressant kombination att sammanföra dessa två företag. Det
kommer att finnas fler möjligheter att dela kunskap, material, social anslutning,
professionell anslutning, etablering av företag för start ups bildade som ett
resultat av överbrygga de nya och traditionella företagen.

‘‘Co-working’’

Industriell
möjlighet från
grannstäder

Småföretagare
i Orust

Fördelen med att småföretag utvecklar verksamheten

Utveckling av rörlig service
Utveckla mobila tjänster för att besvara bristen på tjänster under vinterhalvåret.

Skapa en innovationspol för att ge möjligheter för ungdomar och locka nya invånare.
Ett rikt kulturarv
Stort lokalt engagemang
Attraktiva skolfaciliteter

_Digitalt
stöd
_Research
support
_Automation
support

T

Fördelar

Urban

Lantlig

Utveckling av cybernätet är ett steg i att skapa en jämlik miljö för
landsbygdens samhällen. Alla är lika och resurserna är lika tillgängliga för
alla oberoende av sammanhanget.

Ökar chanserna att vara socialt
uppkopplad hela tiden.

O

Lantlig/lugn/hållbar livsstil
Cirkulär ekononomi i lokala nätverk
Digitalisering och utbyggda nätverk

Småföretag är drivkrafterna för den lokala ekonomin i landsbygdssamhällen. På
Orust finns det fler lokala småföretag och det är väldigt viktigt att utveckla dessa
som ett steg mot smart tillväxt. Trenden för de små företagen växer under åren
och det är viktigt att prioritera både nya och redan etablerade företag.

Utveckla länkar mellan högre utbildning och
hållbara lokala företag

Främja ekoturism

W

Mark skog och hav för lokal
produktion av mat

Åldrande befolkning
Stora skillnader mellan sommar och vinter
Brist på möjlighet till högre utbildning

Fiskare

Urban

Korsa landsbygdens gränser och öka tillgången till det
fysiska och kulturella urbana området.

S

Stort lokalt engagemang
Lokala hantverkare

Jämlik miljö!

Utveckla kollektivboende
Ett landsbygdsområde där många av de unga invånarna har
lämnat och flyttat till storstäder för att söka jobb och andra
möjligheter. För att aktivera Orust kan man utveckla ett
utrymme för samarbete och samboende i en tom byggnad.
Detta kan vara en idé för ett nytt och innovativt sätt att behålla
eller öka den unga högutbildade befolkningen och använda
denna arbetskraft för att omvandla Orust till en innovativ plats.

T

Individulisering
Fastlandsberoende

S

Stort lokalt engagemang
En högkvalitativ vård för det äldre
Möjlighet till alternativt boende
på landsbygden

W

Åldrande befolkning
Stora skillnader mellan sommar och vinter
Brist på kultur och aktiviteter under vinterhalvåret

Fördelar
- Ger alla tillgång till grundläggande
produkter och service (grönsaker, bageri,
postkontor, dagstidning, bibliotek etc.)
- Utvecklar en ekonomiskt lönsam
verksamhet
- Främjar aktiviteter baserade på lokala
nätverk
- Skapar möjligheter för de mest “isolerade”
invånarna
- Skapar en annorlunda offentlig plats varje
vecka/dag
- Återupplivar vissa av öns center

O

Lantlig/lugn/hållbar livsstil
Cirkulär ekononomi i lokala nätverk
Digitalisering och utbyggda nätverk

T

Åldrande befolkning
Urbanisering
Turism

Orust är och har varit en plats för rekreation och turism för befolkningen i
de större städerna sedan länge. Idag står Orust inför stora problem på grund
av skillnaderna mellan sommar- och vintertid. Orust är till mångt och mycket
befolkat på sommaren men de permanenta invånarna lider samtidigt av brist
på tjänster och aktiviteter under lågsäsong då sommargästerna åker tillbaka
till staden. Att utveckla rörlig service, exempelvis en buss kopplad till olika
aktiviteter som kör runt på ön, skulle kunna underlätta vardagslivet för de som
bor på ön permanent.

Mov-I-e Orust!
Ett rörligt multi-event skulle kunna utvecklas och flyttas
runt på ön. Eventet gör olika aktiviteter möjliga och
tillgängliga för alla som bor på ön under hela året.
Eventet skapar temporära offentliga platser som kan
variera beroende på vart det håller till.

Eco
Utveckling av lantbruksturism
Gårdar i landsbygdsområden skulle kunna hyra ut lokaler för
turister för att förbättra den lokala ekonomin och samtidigt sälja
sina produkter. Ett sätt att stödja detta är genom utvecklingen
av den virtuella infrastrukturen då kommunikationen skulle
kunna ske genom plattformar som exempelvis couchsurfing eller
airbnb.
Woofing i norra Sverige. Woofing gör det möjligt för människor att bo och volontära på en plats med en mängd olika organiska egenskaper. Volontärerna hjälper
på landet och i hemmet i 4-6 timmar om dagen och värdarna ger mat och boende (source: http://www.wwoofinternational.org/).

ARKITEKTURSKOLA

Multiservicebil

En skola kopplad till vattenbruk

En multiservicebil kan flyttas runt ön för att besöka strategiska platser.
På så sätt skulle de mest isolerade invånarna kunna få tillgång till enkla
tjänster och produkter som matbeställningar, bröd, tidningar etc. En
mobil matmarknad främjar också försäljningen av lokala produkter
och stärker den lokala ekonomin.

En skola kan skapas för att utveckla
innovation inom vattenbruksforskning. På
så sätt skapas en hållbar matproduktion
som har nära koppling till öns lokala
fiskeindustri.
Stadsjord i Göteborg är en produktionsplats för fisk tack vare metoden för akvaponik som även öppnar sina dörrar för att allmänheten ska vara medvetna
om denna produktionsmetod (Källa: http://www.stadsjord.se/).

I Kanada startade en stad en mobil matmarknad som hjälper människor i områden som saknar billig färsk frukt, grönsaker och andra livsmedel. Två gånger i
veckan fylls en lastbil med färskvaror att säljas i elva Toronto-området (källa: http://www.safebee.com/).
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ORUST

Jordbrukare

Djurhållning
Nya som flyttar
till Orust

Rörmockare
Målare

ORUST

Kunskap

Yrke

Invånare

Ursprungliga
befolkning på
Orust

Båtbyggare
Konstnär

Ålder

Fiske

Småföretag

Arbetare

Jordbruk

Turister

Fiskare

Diagram som visar olika tillgängliga
kunskaper hos lokalbefolkningen i
Orust

Skolbarn

Äldre

Diagram som visar olika kategorier av personer baserat på
deras vistelsestid

Diagram som visar olika kategorier av
personer baserat på deras yrke

Diagram som visar olika kategorier av
människor baserat på deras ålder

ORUST

Detta är en illustrativ karta som visar vägarna och hänvisar inte till något sammanhang. Detta används endast för att förklara de begrepp som diskuteras
inom delstrategierna.

Kunskap
Akademi

Nya som flyttar
till Orust
ORUST

Ursprungliga
befolkning på
Orust

Gemenskaps
trädgård

Gårds
turism
Turister
Jorbrukare

Skolbarn

Ålder

Accentuerade noder ses som mötespunkter
Äldre

Gemenskapsverksamhet i närheten av ett knutpunkt

Rörmockare

Ekoturism

Målare

Kunskaper

‘‘Co-working’’
Plattform

Båtbyggare

Arbetare

Konstnärer

Kollektivboende

Fiskare

djurhållning

Yrke

Fiskare

Verksamhet som kommer från ovan
nämnda delstrategier

Möjliga synergier bildas mellan
personer från olika kategorier
som ett resultat av de aktiviteter
som kommer från ovan nämnda
delstrategier

Skickligheter

småföretag

Jordbruk

Detta diagram visar några av aktiviteterna (markerade i gröna cirklar )
som diskuteras i ovanstående delstrategier som medför synergier mellan
personer i olika kategorier baserat på deras kompetens, vistelsetid, yrke
och ålder (märkt i orange cirklar ).

ARKITEKTURSKOLA

Denna illustrativa karta förklarar att noderna ska ses som mötesplatser (markerade
i orange cirklar
). De bör belysas och synliggöras genom samhällsprogram, till
exempel en gemensam trädgård, som kan få människor att samlas och hjälpa till att
utveckla mentala och sociala nätverk, därigenom skapas en gemenskap.
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