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bakgrund

åstols bakgrund

Små samhällen, som Åstol, är på många sätt mer sårbara för yttre
påverkan. Det tar ofta längre tid att anpassa sig och de är ofta starkt
beroende av att kommunen och andra institutioner ger stöd. Å andra
sidan bildas ofta starka gemenskaper i dessa små samhällen som
gör det möjligt för dem att tackla mindre problem mer effektivt. Åstol
besitter många av dessa kvalitéer, men står också inför sina egna
unika utmaningar. Problematiken att bygga på ön, klimatförändringar,
begränsade transportmöjligheter, högt antal deltidsinvånare,
gentrifiering och den åldrande befolkningen är några exempel.
Vårt mål är att göra Åstol mer resilient, eller motståndskraftigt, genom
att återanvända befintliga byggnader och införa nya funktioner med
ett socialt och ekonomiskt långsiktigt perspektiv. Här presenterar
vi 5 designförslag på ön, med fokus på sjöbodarna. Dessa nya
funktioner bidrar tillsammans med ökad mångfald, redundans och
komplementaritet på ön, och stärker nätverken. Dessa begrepp är
viktiga komponenter för att uppnå ett resilient samhälle. Med detta
projekt vill vi förbereda Åstol och ge dess samhälle verktygen för att
snabbare kunna anpassa sig till framtida samhälleliga och ekonomiska
förändringar. Med projektet vill vi visa på hur samhället på Åstol bättre
kan blomstra och vara en attraktiv ö för alla framtida generationer.

dåtid

nutid

framtid

definerar resiliens på Åstol
vad är resiliens?

varfär sträva efter resiliens?

hur uppnå resiliens

olika typer utav resiliens

SOCIALA
SOCIOEKONOMISKA

SOCIOEKOLOGISKA

RESILIENS
Resiliens, är förmågan att anpassa sig och omorganisera sig efter yttre påverkan och förbli välfungerande
efteråt. Samhällen gör detta genom att förstå de nya förutsättningarna, självorganisera sig, genomgå
nödvändig förändring och fortsätta att vara ett välfungerande och blomstrande samhälle i det nya
tillståndet. Dessa egenskaper kan representeras genom analogin med en stressboll.

Åstol är mer sårbart för yttre påverkan, främst på grund av sitt läge och isolering. Detta understryker
vikten av resiliens på ön. Möjliga förändringar på Åstol skulle kunna vara ändrad befolkningsdemografi,
ekonomiska förändringar, klimatförändringar, pandemier och extrema väderfenomen. Genom att göra
Åstol mer motståndskraftigt stärker vi dess förmåga att hantera dessa på ett effektivt sätt.

(J. Norberg and G.S. Cumming, (Eds.), 2008, Complexity Theory for a Sustainable Future. Columbia University press.)

Mångfald
Variation inom befolkning,
byggnadsfunktioner och
ekonomiska aspekter på ön.

Redundans
När samma mål uppnås på
olika sätt finns det redundans.
Detta för att de olika systemen
inte ska vara sårbara för
samma yttre påverkan. (t.ex.
byggnader och funktioner)

Komplementaritet
När olika komponenter och
funktioner i samhället hjälper
och bidrar till varandra.

Nätverk
Förmågan att anpassa och
självorganisera sig är tätt
kopplad till förekomsten av
sociala nätverk.

EKONOMISKA

EKOEKONOMISKA

EKOLOGISKA

(J. Norberg and G.S. Cumming, (Eds.), 2008, Complexity Theory for a Sustainable Future. Columbia University press.)

tidslinje
En översikt över de kedjehändelser som kan utlösas på ön efter de presenterade designförslagen.
Den röda pilen representerar den stigande resiliensen på Åstol.

Åstol blir tillgängligt för
flera olika grupper.

Människor spenderar mer
tid och pengar på ön.

Prisvärda bostäder
introduceras på ön.
Äldre människor flyttar in
i gemensamhetsboendet.
Husen frigörs.

Ida, Shayan och Linus
anländer till åstol.

Människor börjar
använda sjöbodarna
till korttidsboende, coworking, verkstäder, etc.

Sjöbodar förvandlas till
flexibla utrymmen.

Sociala nätverk och
cirkularitet stärks.

Nya invånare och yngre
demografi leder till mer
självorganisering.

Mångfald i ålder och
kompetens leder till social
och ekonomisk resiliens.

Generationsboende
förvandlas till vanliga
lägenheter.

Den sociala resiliensen är
stark på Åstol.

2021

2050
Generationsboendet
byggs upp.

Tillgängligheten runt
sydvästra sidan av ön
förbättras.

ARKITEKTURSKOLAN

Nya människor kan flytta
in i de lediga husen
runtom på ön.

Neutrala sociala
utrymmen, det sociala
navet och aktivitetshuset
renoveras/byggs.

En mångfald av funktioner
och byggnadstyper
är incitament för nya
människor att flytta till ön.
Fler människor leder
till mer mångfald i
befolkningen.

En bastu på toppen av
vattentornet byggs av
samfällighetsföreningen,
vilket genererar en god
inkomst för ön.

Starka nätverk, social
mångfald och nya
funktioner fungerar som
mer incitament för nya
människor att flytta till
Åstol.

Nya sociala utrymmen
leder till fler
gemenskapsfrämjande
evenemang.

Åstols ökade
attraktionskraft resulterar i
mer hjälp från kommunen.

Öns behov förändras när
nästa generation tar över.

De flexibla utrymmena
i sjöbodarna förvandlas
igen med ny funktion för
att passa dagens behov.

Externa globala
förändringar (ekonomisk
kris, pandemi,
miljökatastrof, etc) skakar
världen, men inte Åstol.
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framtida åstol - 5 designförslag
SKALA
1:1750

ombyggnation av sjöbodar
Sjöbodarna som ligger nere vid hamnen kommer att förvandlas från förråd till ett flexibelt
multifunktionellt utrymme. Tanken är att invånarna på ön enkelt och snabbt ska kunna ändra
funktion på sjöbodarna efter deras behov.

TECKENFÖRKLARING
HUS
LÄGENHETER
KOMMERSIELLA/PRIVATA UTRYMMEN
FÖRRÅD
VÄG
GÅNGVÄG
DESIGNFÖRSLAG
FRAMTIDA VÄG

Attraherar människor och leder
till mångfald i befolkning och
funktioner på ön.
Uppnår samma syfte som
bostäder, sociala utrymmen och
förrådsutrymmen.
Kompletterar olika byggnader
i olika tider, beroende på
funktion.

aktivitetshuset
Aktivitetshuset ligger vid idrottsplatsen på västra delen av ön. Den nuvarande
byggnaden kommer att byggas ut och innehålla ett gym, idrottshall och förråd till
utrustning. Gymmet gör det möjligt att träna året runt och på regniga och blåsiga dagar.
Funktionen kan användas av alla människor i alla åldrar och har flera sociala effekter.
Attraherar barnfamiljer och leder
till mångfald i befolkning och
funktioner på ön.
Uppnår samma sociala syfte som
andra gemensamhetsutrymmen.
Skapar nätverk bland människor,
året runt.

sociala navet
Det sociala navet kommer att ligga i Elimkyrkan, en av de största byggnaderna på ön. Kyrkan
kommer att förvandlas till en neutral samlingsplats, perfekt för sociala sammankomster,
uppträdanden eller privata tillställningar.
Leder till mångfald av
samlingsplatser på ön.
Uppnår samma syfte som andra
sociala utrymmen, men på ett
unikt sätt. Här kan hela Åstol
samlas.
Komplement till caféet och
restaurangen.

Stärker befintliga nätverk och
skapar nya.

generationsboendet

bastun

Generationsboende är beläget vid Röda stugan. Detta projekt kommer att
fungera som en katalysator för resten av designförslagen genom att låta den
nuvarande åldrande befolkningen flytta in i en ny mer social och praktisk
livssituation i generationsboendet, vilket i sin tur frigör befintliga hus på ön.
I framtiden kan byggnadskomplexet användas som hyresrätter om behoven
förändras. Utvecklingen av infrastruktur, så som bättre gångvägar längs med
den sydvästra sidan av ön kommer att utvecklas i samband med byggnationen.

Bastun är ett mycket eftertraktat projekt av öborna själva. Vårt förslag är att placera
bastun ovanpå det befintliga vattentornet, vilket ger den en av de bästa vyerna på ön och
närhet till vattnet. Detta skulle vara en stor ekonomisk fördel för ön och gynna den på flera
socioekonomiska sätt, tex med tillskott i ekonomin för föreningarna.

Mångfald i ålder på
befolkning, boendeformer och
arbetsmöjligheter på ön.
Uppnår samma syfte som andra
boendeformer på ön.
Komplement till andra
boendealternativ, sociala
ytor och den förbättrade
tillgängligheten på ön.

Stärker nätverk.

Uppnår samma syfte som andra
sociala utrymmen.

Kompleterar andra
samlingsplatser på ön.

Skapar nya nätverk.

ARKITEKTURSKOLAN
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ombyggnation av sjöbodar
När vi undersökte potentiella byggnader att arbeta med på ön såg
vi potential i de befintliga sjöbodarna. Idag används de främst till
förvaring. Som nämnt tidigare fokuserar vi på att stärka den socioekonomiska resiliensen på ön och vi behövde säkerställa att vårt nya
förslag bidrog till detta. Vi bestämde att en flexibel och anpassningsbar
byggnadsdesign som kan förändra funktioner utifrån öns behov var
det bästa sättet att möta detta. Dessa flexibla byggnader kan också
kopplas till faktorer såsom mångfald, komplementaritet och redundans,
som alla behövs för att uppnå ett resilient samhälle. Vi tror att detta

designförslag har positiva sociala och ekonomiska effekter för hela
Åstol. Det kommer leda till starkare och nya nätverk, mer mångfald
inom befolkning och funktioner och de kompletterar och uppnår
samma syfte som andra byggnader på ön, men på varierande sätt.
Dagens regelverk för sjöbodar tillåter inte genomförandet av vissa av
våra föreslagna funktioner, dock bygger vårt förslag på ett framtida
vidareutvecklat regelverk som skulle tillåta dessa funktioner men ändå
förhindra privatisering av sjöbodar.

dagens regler för sjöbodar

framtida hypotetiska regler för sjöbodar

•
•
•
•
•
•

• Sjöbodarna ska användas så att de gynnar Åstol och samhället där.
• Boende och övernattningar i sjöbodarna tillåts under kortare perioder
och priset ska hållas lågt.
• Privatisering runt boden får inte ske.
• En procentandel av intäkterna går till samhällsföreningen som förvaltar
sjöbodarna.
• Båthusen är fria att användas för en mängd olika funktioner.

Du är folkbokförd i Tjörns kommun.
Boende och övernattning i sjöbodarna är inte tillåtet.
Boden ska användas för förvaringsändamål.
Sjöboden måste märkas med en unik beteckning.
Marken runt boden ska vara fri för passage för allmänheten.
Balkonger, broar, räcken och annan privatisering runt boden får inte ske.

Tjörns Kommun, 2021, Regler för sjöbodsarrende i Tjörns kommun

koncept

båthus
En sjöbod är en liten stuga i trä som inte är
bebodd. De är belägna runt Åstols hamn.

funktion
Ursprunglig fuktion var att fiskemännen förvarade
fisk och fiskeutrustning här men har sedan dess
tappat sitt syfte på grund av att Åstol inte längre är
ett fiskesamhälle.

tappat syfte
Används nu främst för privat förvaring.

renovering
Genom att isolera och utrusta med el och vatten
kan bodarna få nya funktioner.

flexibilitet
Flera funktioner kan implementeras för dessa flexibla utrymmen. Vikbara väggar ger
möjlighet att använda samma utrymme till flera olika funktioner.

funktioner
kommersiell verksamhet
• Pop-up-butiker, AirBnB, självbetjäningsbutiker, gör ditt eget pannkakscafé mm.
• Leder till mångfald av funktioner och ekonomisk inkomst.
• Komplement till andra sociala ytor, caféet, rökeriet mm.
• Skapande av nätverk.
• Offentliga utrymmen.

korttidsboende
• Billigare lägenheter, lockar yngre människor och besökare.
• Leder till mångfald i både boendeformer, funktioner och ålder hos befolkningen.
• Uppnår samma syfte som befintliga hus.
• Komplement till co-working-utrymmen.
• Privata utrymmen.

co-working
• Bygger nätverk. Människor träffas dagligen.
• Leder till mångfald på ön, både inom befolkning och funktioner.
• Komplement till nya billiga bostäder.
• Överflödiga till neutrala mötesplatser. Stolarna och borden kunde lätt arrangeras om för olika
sammankomster.
• Offentliga utrymmen.
mötesplatser
• Neutralt samlingsutrymme.
• Uppnår samma syfte som andra samlingsutrymmen.
• Komplement till andra samlingsplatser inklusive det sociala navet.
• Skapande av nätverk.
• Offentliga utrymmen.

verkstäder
• En funktion som efterfrågas av invånarna.
• Kan användas för att renovera och bygga gemensamma saker på ön, bänkar, trappor mm.
• Skapar nätverk.
• Ger mångfald i funktioner.
• Uppnår samma syfte som människors befintliga förråd/båthus.
• Offentliga utrymmen.
andra användningsområden
• Tanken är att sjöbodarna fritt och enkelt ska kunna omvandlas med nya funktioner, beroende på
behoven hos Åstols invånare.

SCALE
1:1000
ARKITEKTURSKOLAN
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Kommersiell verksamhet

Johan, 42
Driver en nyöppnad butik som lockar
många turister under sommaren, och
även Åstolsborna. Här sker spontana
möten och stärker gemenskapen på
ön.

ARKITEKTURSKOLAN

Co-working

Elias, 29
Elias har precis flyttat till Åstol då
han fick möjlighet att kunna jobba på
distans. På det nya jobbet är det lika
vanligt att jobba hemifrån som att ta en
fika-rast. Han bor för närvarande i ett
av Prova-bo-husen på toppen av ön.

Verkstad

Amanda, 35
Växte upp på Åstol och har nyligen
flyttat tillbaka. Tycker om att arbeta
i verkstaden och
att bygga sina
egna möbler. Hon har varit delaktig i
renoveringen av aktivitetshuset.

Korttidsboende

Korttidsboende

Lina, 24
Flyttade nyligen till Åstol för att komma
bort från allt buller i staden. Hyr en av
lägenheterna i sjöbodarna. Hon gillar
att ta promenader runt hela ön vilket
nu är möjligt tack vara den förbättrade
infrastrukturen på sydvästra sidan.

Mötesplats

Matti, 60
Matti har precis fyllt 60 år och har hyrt
tre av sjöbodarna för att anordna en
fest för sina vänner. Imorgon flyttar han
in till generationsboendet. En yngre
familj planerar att flytta in i hans hus.
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