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Åstol

På en klippa omsluten av hav står 173 hus som uppemot 500
heltid- och deltidsboende idag kallar hem. Sedan fisket dog ut
på 1960-talet har andelen åretruntboende tyvärr varit stadigt
nedåtgående. När näringen som gjorde det möjligt att bo på Åstol
försvann flyttade många och majoriteten av de som bor där idag är
antingen pensionärer, pendlare eller jobbar hemifrån. Idag ägs även
hälften av husen av deltidsboende och lokalsamhället är beroende
av turistnäringen sommartid för att få service såsom mataffär och
färja att gå runt.
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Tillhörighet i ett blandat samhälle
Öbor från generationer tillbaka, nykomlingar,
deltidsboende och turister - de behöver
alla dela på det begränsade utrymme som
finns. Människor på Åstol uttrycker att de
vill mötas över grupptillhörigheter och finna
styrkan i att vara ett blandat samhälle.
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Detta projekt handlar om det tätbefolkade
fiskesamhället Åstol och hur ön bättre kan ta
tillvara på husen som resurs.

Glapp mellan gammalt och nytt
Det finns ett glapp mellan nostalgin kring
det förflutna och svårigheter att påverka
framtiden. En åldrande befolkningen och
brist på barn och unga samt skillnader i det
lokala engagemanget som det såg ut för 60
år sedan gentemot idag präglar samhället
på Åstol.
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50 % av hus ägs av
deltidsboende

HYRESRÄTTER

Som ö finns det fysiska begränsningar, men som
vi ser det, stora möjligheter för ett blomstrande
och växande samhälle.
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Elinor Ostrom

Bostadsfrågan
Begränsat utrymme och ingen möjlighet
att bygga nytt i kombination med brist på
hyresrätter leder till: få hus till salu, stigande
priser och svårigheter att flytta hit. Den
åldrande befolkningen bor kvar i stora hus
då enklare boende kräver att de lämnar
Åstol. Det lokala samhället försvagas när
allt fler bostäder förvandlas till sommarhus.
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- Vi bör ta ansvar för
jordens resurser och de
planetära gränserna!
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in which local community
is dependent on to get
services like grocery store
to work all year
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Siﬀror från Åstols
framtid (Bohlin 2020)
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Använda det man har - Åstol

Siﬀror från Åstols

Åstolframtid
idag(Bohlin 2020)
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Byggnader som en börda
Det kan gälla en äldre boende som äger
ett stort hus eller en grupp/förening med
avsaknad av energi och engagemang. Med
ett stort historiskt arv kan bevarandet och
det som varit stjäla energi till något nytt.
När ett samhälle också till stor del drivs av
ideellt arbete så måste man vara rädd om
människors lust och engagemang.
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Göteborg

Att vara öbo
Ö-livet är inte för alla och det kan finnas
både en romantiserad likväl som fördomsfull
bild av livet här. Men hur ska man veta om
det passar just en själv om man aldrig fått
chansen att prova det?

Befintliga hus och resurser
Åstol är ett bra exempel för att visa på de utmaningar som
mänskligheten och landsbygden står inför, såsom frågan om
resursanvändning och hållbar utveckling av lokalsamhällen. På Åstol
blir begränsningarna tydliga - det går inte att bygga mer. Här gäller
det att se till de hus som redan finns, och hur de kan användas på
ett bättre sätt. Likt andra kustsamhällen utmanas även Åstol ökat
antal sommarbostäder och påtryck av turismen. I detta projekt har
vi undersökt hur den byggda miljön kan fungera som verktyg för att
stärka lokalsamhällets förmåga att möta dessa utmaningar.

“Det krävs en ö-människa för att
kunna bo här. Det känner jag att
jag är. På Åstol är det viktigt att
man respekterar varandra och
hjälps åt.”

”Här på Åstol är man
nån, och det räcker så”

”Om 30 år är nog allt
bara sommarbostäder.
Det känns jobbigt med
tanke på allt liv som varit
här”

”Kyrkan är och har varit
väldigt viktig för ön, det är ett
känslomässigt band.”

(Citat från boende på Åstol)
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Befintlig bebyggelse
En kartläggning
Åstols yta är begränsad men betyder
det att man har brist på utrymme?
Vi har i vår kartläggning av Åstols
byggnader fokuserat på både bostäder
och gemensamma utrymmen. Här vill vi
presentera de två förslag vi landat i och
hur de relaterar till övrig bebyggelse.

Stormvallen

Här finns ett litet klubbhus samt
vägföreningens förrådslokal. Likaså ett utegym
och populär badplats samt pågående planering
av en multifunktionell sportplan.

Röda stugan / Galleriet

En byggnad tidigare ägd av Elimförsamlingen
men som sålts till Samhällsföreningen. Den
används till kalas och möten men främst som
konstgalleri sommartid. Saknar vatten och
avlopp.

Affär och samägande

Åstols matbutik ligger i ett hus som samägs av
Affärsföreningen, ett bolag där de flesta boende
äger aktier.

Drömmar om ett Allaktivitetshus

För 10 år sedan påbörjad Idrottsföreningen
planerna på Stormvallen om en större
samlingslokal inomhus. Den skulle inkludera
bastu, omklädningsrum, klubbstuga,
övernattningsmöjlighet mm. Projektet har varit
svårt att genomföra och står idag stilla då
grannar sagt nej till planerna.

Bostadshusen

Hälften av husen ägs av deltidsboende och står tomma stor
del av året. Många hus är dessutom byggda i tre plan med
både inredd källare och vind för att rymma flera generationer
men bebos idag ofta av bara två personer. Därför ser vi att
bostadshusen kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt som
gynnar både de boende och samhället.

Café Källan

Elimförsamlingen har byggt och äger caféet där
de bedriver en stor del av sin verksamhet. Cafeét
fungerar som en samlingsplats för öborna, med
bl.a. gemensamma fikaträffar. Sommartid är
caféet välbesökt av turister.

Hembygdsmuseum

Vi föreslår en plattform för långtidsuthyrning som vi kallar “ProvaBo Åstol”. Genom Prova-Bo skapas nya hyresrätter inom befintligt
bostadsbestånd. Ett ökat antal boende året runt tryggar viktig
service såsom affär och färja.

En gammal fiskebod inredd från golv till tak
med dokument, bilder och föremål som
förklarar Åstols historia.

Elimkyrkan

Elimförsamlingens kyrkobyggnad som
historiskt sett varit viktig för öborna, men som
idag nyttjas bara ca en gång i månaden för
gudstjänst och en gång i veckan för bönemöte.

Gemensamhetsutrymmen

Vi har förstått att en del av lokalerna på ön används mycket
sällan och andra mer frekvent. Samtidigt finns det önskemål
från lokalborna om fler olika typer av gemensamhetslokaler
såsom coworking, keramikkurser, verkstad, retreats, gympa,
uthyrning, tillfällig övernattning mm. Ett uttryck för de
behoven är planerna på det Allaktivitetshus på Stormvallen
som idag står stilla. Elimförsamlingen nyttjar idag sin kyrkolokal
mycket sparsamt och deras verksamhet sker främst i Café
Källan som de också äger.
Därför vill vi visa på ett förslag där Elimkyrkan säljs till Åstols
Samhällsförening och omvandlas till Åstols Bygdegård. På så
vis skapas utrymme för utveckling på flera håll - både gällande
byggnaderna men också inom de olika föreningarna. Se mer på
kartan samt diagrammet “Förverkligande av plattform”.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkans lokaler med kyrkorum, kök
och toalett. Nyligen renoverades husets gamla
vackra fönster.

Gamla pastorsbostaden

Elimförsamlingen äger ett hus som idag byggts
om till två hyreslägenheter då två personer på
ön blev utan bostad.

Den gamla skolan

Åstol 1:1000

När kommunen lade ner skolan 2005 såldes den
och byggs nu om till privatägda lägenheter.

Åstols Rökeri

Begränsningar, kreativitet och tillhörighet

Det kan tyckas trist att hålla sig inom vissa ramar, men vi tror att
ramarna är viktiga och kan leda till kreativa lösningar. Åstol kan
agera tydligt exempel med sina fysiska begränsningar. Även om
alla platser inte är som Åstol utan tvärtom har både utrymme och
möjlighet att bygga nytt - så kanske man ändå inte behöver eller
bör göra det? Vi hoppas med vårt projekt visa att utveckling kan
ske genom att nyfiket se på det som är, och på så vis spara både
tid, resurser och pengar - samtidigt som man tillsammans skapar
spännande förutsättningar för ett blomstrande samhälle.

Genom Prova-Bo Åstol skapas
hyresrätter inom befintligt
bestånd av bostäder.
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Svenska Kyrkans kyrkorum kan
finnas tillgängligt vid särskilda tillfällen även för Elimförsamlingen.

Handelsboden och övrig
service tryggas genom ökat
antal boende året runt.

Processen och effekterna av förslagen

En välbesökt privatägd restaurang med
säsongsbetonade event. Fungerar i viss mån
även som mötesplats för lokalborna.

Elimförsamlingens kyrklokal
blir Åstols Bygdegård. Åstols
Samhällsförening ny ägare.

Café Källan fortsätter vara centrum
för Elimförsamlingens verksamhet och
får nu möljlighet att utvecklas än mer.

Projektet på Stormvallen kan nu
genomföras då det kan byggas i
mindre skala och endast
innefatta en bastu med wc,
omklädningsrum och lounge.
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Prova-Bo Åstol
En inblick i framtiden
Vi köpte huset för några år
sedan och bor här ett tiotal
veckor om året. Annars
jobbar vi båda uppe i
Stockholm.

Prova-Bo Åstol är en uthyrnings-plattform med
målet att öka antalet åretruntboende. Idén
är att sänka trösklarna för att flytta hit både
ekonomiskt, praktiskt, mentalt och socialt.
Projektet är ett sätt att marknadsföra Åstol och hjälper personer
som tror sig vara intresserad av ö-livet att hitta dit. Plattformen
samlar husägare som får hjälp med långtidsuthyrning av delar av
sin bostad. Gemensamt ökar de antalet hyresrätter på ön, och i
längden stöds lokalsamhällets fortsatta överlevnad

När vi fick höra om Prova-Bo ville
vi gärna vara med och stötta. Nu
bor vi själva i mellanvåningen, och
hyr ut resten av huset till personer
som bor här året om. Det känns
tryggt och bra.

Jag och Ezra bor nu här på
Åstol sedan ett par månader
tillbaka. Jag jobbar på Tjörn
så det är inte en jättestor
omställning för oss.
Än så länge trivs vi bra, det är
spännande att bo här och vi lär
oss mycket om ö-livet på Åstol.

- Stina 45, Hugo 44, Husägare

- Sofie 33, Ezra 3, Hyrestagare

Källarvåningen har stått
oanvänd i flera år.

Jag har flyttat hit till Åstol för
att jobba i mataffären.

Men det fanns ju kök där nere så
att omvandla den till en uthyrbar
del var inte så svårt. Nu får vi en
inkomst av ytan och kan påverka
så att fler kan bo här.

”Det borde vara lag att när man är 60 bör man kolla efter annat
boende. Vi har ingen lust att hålla efter ett stort hus. Vi hade också
kunnat vara intresserade av att bo i lägenhet, men vill absolut inte
flytta från Åstol.” - Boende på Åstol

Överenskommelsen med Alf om
hyressänkning vid underhåll är
ytterligare ett plus. Vi gillar att jobba
med huset och kan dessutom spara
pengar vissa månader på lägre hyra.

Det var avgörande för mig att
kunna bo här och ha nära till
jobbet, att pendla är inte min grej.
Lugnet här passar mig bra som
person.
- Julius 27, Hyrestagare

- Maria 36 & Tom 37 med barn,
Husägare

- Trine 55 & Mathilda 53,
Hyrestagare

Nu när det finns fler
hyresmöjligheter via ProvaBo passade jag på att sälja
huset på Åstol och hyra in
mig här istället.

Förverkligande av plattform
Presentation
av vårat förslag

Att hyra passade
oss båda bra. När vi fick
erbjudande via Prova-Bo Åstol
var det en fantastisk möjlighet.

Paret på ovanvåningen får sänkt
hyra när de har möjlighet att
hjälpa mig med renovering och
underhåll. Förra sommarn´ måla vi
huset.

Jag har egen entré och en liten
uteplats och lagom med yta i
källarvåningen. Jag vill bo kvar på
Åstol så länge jag kan.

Dialog

med lokalbefolkning om
plattformens möjligheter

Nu på äldre dagar hyr jag
ut större delen av huset och
bor själv i källarplan, med
egen entré och tillgång till
uteplatsen.

- Alf 83, Husägare

-Alice 75, Hyrestagare

Prova-Bo Åstols

regelverk och organisation
fastställs och har stöd i Åstols
Samhällsförening (ÅSF)

Get in touch with
Prova-Bo Åstol

Will be offered one or
more suitable options

En kontaktperson

på Tjörns kommun kopplas som
stöd till ÅSF och plattformen

Dialogue and signing contract
The tenant should be able to
stay for 6 to 12 months

Homeowner

Tenant
Coordinates with the platform

Fill in an application of interest

Marknadsföring

av Åstol och Prova-Bo genom
hemsida och sociala medier samt
via Tjörn kommuns plattformar
och i tidningar

Notifies rentable
unit to Prova-bo

Get information about
a suitable tenant

Nya hyresgäster

- listing of the qualities of the home
- The homeowner's wishes
- Support; general information, adaptation
of housing, contract

What happens next?

flyttar till Åstol!

Families get time to get to know each other
Extension of contract for one or more years, or
new tenant who gets a chance to ”try living”
Continued support from the platform

Kommer i kontakt med
Prova bo Åstol

Blir erbjuden ett eller flera
lämpliga alternativ

Dialog och kontraktskrivning
Hyresgästen skall ha möjlighet
att stanna i 6 till 12 månader

Anmäler uthyrbar
del till Prova-bo

Får information om
lämplig hyrestagare

Husägare

Hyresgäst

Åstol, levande året runt

Vi tror på ett Åstol som är levande alla årets säsonger. Åstols beroende
av turismen minskar då samhällsservicen i större grad bärs upp av
året-runt boende. Det ger lokalsamhällets en styrka i sig själv till att
forma livet som man vill snarare än behöva attrahera besökare.

Samordnar med platform

Fyller i en intresseanmälan

Vad händer sedan?

- Notering av bostadens kvalitéer
- Husägarens önskemål
- Stöd; generell information, anpassning av
bostad, kontrakt

Familjerna får tid att lära känna varandra
Förlängning av kontrakt på ett- eller flera år,
eller ny hyrestagare som får chans att prova-bo
Fortsatt stöd från plattformen

ARKITEKTURSKOLAN

MPDSD 2021 | Design studio Planning and Design for Sustainable Development in a Local Context: EN ANNAN LANDSBYGD ÄR MÖJLIG
Att möblera om | Elisabet Arns & Lovisa Kumlien

Åstols Bygdegård

Stora salen

Rumsbeskrivingar

Avskilda rum

1 Huvudentré
2 Stora salen
3 Scen
4 Förvaring

Elimkyrkan blir Åstols Bygdegård

5 Entré
6 Verkstad
7 Verktygsbod/keramikugn
8 Samlingsrum
9 Avskilda rum
10 Kök
11 Bergvärme
12 Uteplats

Elimkyrkan är en av Åstols största
lokaler och det är värdefullt att bevara
den så. Den nya Åstols Bygdegård blir
en tillgång för hela lokalsamhället där
större samlingar och event får plats.
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4

4

1

Entréplan
1:100

Vi föreslår att Elimförsamlingen säljer Elimkyrkan till Åstols
Samhällsförening och därefter omvandlas till en mer mångsidig
lokal. Vi hoppas med detta att byggnaden skall kunna utöka sitt
användande och komma till glädje för en större variation av aktiviteter.
Just nu står lokalen tom större delen av året, och det finns en stor
efterfrågan på ön om större utrymmen att samlas inomhus.

12

7

6

8

”Församlingen är mer än bara en byggnad”
- Medlem i Elim

5

Förverkligande av Bygdegården

9

9

10

11

Dialog

mellan Elimförsamlingen och
Åstols Samhällsförening (ÅSF)

Presentation

Källarplan
1:100

Försäljning

av vårat förslag

av Elimförsamlingens
kyrkbyggnad till ÅSF

Avslutningsgudstjänst
minnas, fira, tacka och
flytta ut viktiga symboler

Dialog

mellan ÅSF och öns grupper
om hur byggnaden kan användas

Finasiellt stöd

från Leader godkänns

Renovering

i olika etapper

Invigning

med aktiviteter, musik,
långbord och tårta

Leader är ett EU-initiativ för utveckling av
landsbygden där lokalbefolkningen kan söka
stöd för att genomföra satsningar av betydelse
för bygdens utveckling.

Möblera om tillsammans

Åstols Bygdegård

Här finns plats för
många aktiviter och
gemenskap. Välkomna!

När man ser på det som var och en äger som en gemensam resurs
kan en omorganisering och delande av utrymmen skapa mervärde
och win-win situationer. Det kan vara lockande att bygga nytt men vi
tror att man ibland kan behöva ta ett steg tillbaka för att se helheten
och vad man redan har. För att nå dit man vill kanske det ibland bara
räcker med att möblera om?
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Renoveringsbehov

Verkstad

1

Trägolv istället för heltäckningsmatta
Flyttbara stolar istället för kyrkbänkar
Flexibel scen i moduler istället för nuvarande
estrad

2

Tilläggsisolering
Takbyte; plåttak istället för betongplattor
Fasadbyte; träpanel istället för eternit
Fönsterbyte i Stora salen

3

Nya fönster och dörrar i glas på källarplan
Riva vägg mot kök
Bygga nya innerväggar

4

Fasad väst
1:200

Hissinstallation
Förvaringsrum under läktare

Fasad norr
1:200
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