ALTERNATIV FÖR
ÖVERNATTNING
PÅ KINNEKULLE.
Detta arbetet har resulterat i ett förslag på en
liten timmrad stuga på 16,5 kvadratmeter med
bäddar och middagsbord med plats för 6 personer nere vid den övegivna hamnen i Trolmen.
Stugan är upptimmrad med hyvlade timmerstockar med måtten 135x170mm och med släta
knutar som ger ett modernt utseende men
också möjligheten att fästa extra panel om det
skulle önskas.
Stugan vilar på en enkel grund som är upplagd
med stenar som ﬁnns lokalt vid hamnen, förslagsvis byggs också en enkel trappa upp av
lokal sten, samt en enkel bänk som byggs upp
med en planka och två större stenar.
Taket har ett större överhäng som är extra
tilltaget för att skapa skydd för personer vid
regn, men också skydd för personer som
behöver starta igång stormköket.
Huset spänner totalt 5,1mx3,2m och där ytan är
tänkt att vara extra liten för att snabbt kunna
värmas upp med den vedeldade kaminen som
ﬁnns i stugan och smtidigt sparar på vrieke.
Husets lilla yta är också genomtänkt för att optimera plastanvändningen och enklare kunna
placeras i landskapet.

TROLMENS HAMN
Platsen för projektet är den nedlagd gammal
hamnen i Trolmen. Hamnen användes för att
skäppa kalk trån Trolmens gods. Kalken transpoterades med hästar ner till hamnen där de
lastades på de två skutorna Ester och Två
bröder som tillhörde bruket. Hamnen slutade att
användas i början på 1900 talet till följd av järnvägens ankomst till Kinnekulle och hamnen har
sedan dess förfallit under de senaste seklet.
Hamnenpiren ramas in av en allé längs vägen ut
till den gamla lastplatsen. Här ﬁnns idag en liten
grillplats som är upplagd med sten från vattenkanten. Vyn längs Vänerns skärgård är fängslande och bredvid hamnen sträcker sig två sandstränder genom båda Gamlerikes naturreservaten och Råbäcks Sjöskogs naturreservat och
som ramar in hamnen.
2001 ﬁck ägaren av hamnen tillåtelse att bygga
ett båtskjul på platsen, men som efter överklagande till miljödomstolen från Skaraborgs naturskyddsförening drogs tillbaka. I motivationen
till varför dispensen från strandskyddet hade
dragits tillbaka motiverar Miljödomstolen att
värdet av platsen är högt för besökare som
under sommarhalvåret besöker platsen och
skulle försvåra tillgången till området för besökare.

I utvecklingsplanen för Götene kommun 2030
omnämns hamnen och dess historiska värde
och att en framtida restaurering bör göras med
hjälp av en antikvarie, det står även om svårigheterna med utvecklingen av hamnen ”Trolmens hamn används inte, delvis på grund av
sämre vattendjup samt förfallna stenkajer och
pirar men också på grund av bristande intresse
från markägaren.”. I planen för 2030 omnämns
också hur en två nya vandringsleder planers
som antingen korsar hamnen eller med start
från platsen.
Detta får mig intresserad av hur man kan ta till
vara på denna platsens utvecklingsmöjligheter
och där man samtidigt värna om det kulturhistoriska värde som ﬁnns i hamnen, utan att
hindra allmänhetens tillgång till området och
istället tillgängliggöra platsen för ﬂer peroner.

SERVICEFUNKTIONER
Vedförråd och utedass placeras längs vägen ner till hamnen, vid en öppen del som
kommer innan branten ner till vattnet. Detta för att lätt kunna hantera service av dessa
två funktioner som påfyllning av ved och tömning av latrin. Här ﬁnns gott om utrymme
för större fordon att vända.
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KINEKULLE OCH NATUREN
Med minnesregeln USA kl3 kan man komma
ihåg bergets olika geologiska skikt. Grund
består av urberg, därefter sandsten, alunskiﬀer,
kalkberg, lerskiﬀer och diabas på toppen.

N

Kinnekulle kallas ofta det blommande berget
och det är något man förstår när man rör sig i
landskapet med sin variation mellan åkrar, betesmarker, skog och berg som ger ett varierat
landskap. Det är denna variation i landskapet
och i bergets olika skikt som skapat den sällsynta biosfär som ﬁnns här idag och något som
UNESCO uppmärksammat genom att peka ut
Kinnekulles biosfär som ett unikt område i världen som är värt att bevara och skydda.
I samband med UNESCOs uppmärksammande
av Kinnekulle har arbetet med ekoturism fortsatt, något som redan fanns sedan tidigare,
men som har utvecklats med åren. Med sina
många stigar och besöksmål har ﬂera vandringsleder skapats längs berget. Exempelvis
biosfärleden mellan Lidköping och Mariestad,
eller den 45 km långa vandringsleden runt hela
Kinnekulle. Utöver dessa ﬁnns också en mer
urban cykelled som korsar berget och sträcker
sig mellan Lidköping och Mariestad.
För den som vill går det även att färdas längs
Vänerns kant och dess skärgård. Bland annat
har det under de senaste åren blivit allt vanligare med personer som paddlar och tar sig runt i
kajak. Det ﬁnns möjlighet för fritidsbåtar att anlägga i de småbåtshamnar som är belägrade
längs skärgården. De som färdas på fyra hjul har
möjligheten att uppleva landskapet med ett
ﬂertal ställplatser för husbilar eller vid den camping som ligger en bit utanför Hällekis.

VEDFÖRRÅD OCH DASS

Alla dessa olika möjligheter att uppleva
landskapet gör att Götene kommun klättrat i
rankingen av Sveriges friluftskommuner och
2021 klättrat till en femteplats. Utöver detta har
även Götene kommun utsetts till årets
friluftskommun i Västra Götaland under 2021.

UTVECKLING AV
KINNEKULLEOMRÅDET
Götene kommun vill utveckla möjligheten till
ﬂer övernattningsmöjligheter på Kinnekulle. I sin
utvecklingsplan för kommunen står det ”Den
som vill vandra hela Kinnekulleleden i ett
sammanhang saknar annan övernattning än
vindskydd eller som campare på Kinnekulle
campingplats. Alternativt boende bör ﬁnnas.”

STUGAN

Det är här jag ser en möjlighet till att skapa ett
alternativt boende nere vid Trolmens hamn, där
en öppen stuga kan husera vandrare och
besökare som vill uppleva naturen närmare.
Men också ge personer möjligheten att bara
med en sovsäck kunna uppleva ett helgäventyr
i Kinnekulles unika biosfärområde.
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INREDNING
Stugans inredning består av två fast inredda
våningsbäddar där bäddarna har plats för två
personer på nederslafen och en på överslafen.
Till dessa bäddar ﬁnns ett fast bord och en fast
bänk. Genom att använda den ena sängens
nederslaf kan sex personer få plats längs
bordet.
Det första man möts av när man kommer in i
stugan är den inmurade gjutjärnskaminen som
är stugans hjärta. Det är denna kamin som
kommer ge det lilla extra till stugan och för de
som stannar i den, men också möjlighet att förlänga säsongen för besökarna.

BYGGNADER
Husen längs Kinnekulle är ofta enklare torp och
stugor, Med jämna mellanrum sträcker sig
några större gods och säterier ut sig i
landskapet. Husen är ofta uppmurad med den
lokala stenen och inte långt bort från
boningshusen ligger även en jordkällare
uppbyggd med samma lokala sten.
Det blir väldigt tydligt hur man har byggt upp
bebyggelsen med hjälp av landskapet som
man har runt omkring sig. Men även hur man
ofta använder sig av stenen på en eller två
väggar och bygger upp resten av huset i trä. Ett
exempel på detta är översta bilden längst till
vänster på denna sidan.

Muren kring kaminen fungerar som ett brandskydd och som ett batteri under nätterna. Där
stenen lagrar värme från eldningen under kvällen och som hjälper till att värma stugan under
nätterna när ingen håller igång elden. Ovanpå
kaminen ﬁnns även plats för vedförvaring samt
torkstänger för att hjälpa till att torka några
blöta strumpor eller värma upp sovunderstället.
All inredning är platsbygd, detta ger en mer
beständig och hållbar byggnad. och där det
med tiden kommer gå att reparera genom byta
ut enstaka plankor eller delar av möblemanget.
Det lilla utrymmet i stugan skapar också en gemenskap när man tvingas att leva nära varandra och där utformningen av sängarna skall tilllåta minst att två olika mindre sällskap skall
unna vistas samtidigt i stugan. På samma sätt s
om när man delar hytt eller cupe vid resande m
ed båt eller tåg.

MATERIAL & UPPBYGGNAD
Stugan består av timrad gran. Detta då priset för
kärnvirket i gran är lägre än för furu och
samtidigt har de lika bra egenskaper vid timring.
Reglar och plankor som gör upp balkar, karmar
och läkt består av Furu.
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Samma sak gäller för inredningen som
förslagsvis byggs upp i hyvlad furu. Med åren
kommer klotter och meddelanden att pryda
insidan av stugan. Detta kommer fungera som
en microgästbok. Där personer som besökt
stugan skriver hälsningsmeddelanden och
tidpunkter för sitt besök.
Stugan kan timmrars på platsen eller timras upp
på annan ort för att sedan monteras ner och
förﬂyttas till Trolmens hamn montering. Det
markarbetet som behöver göras på plats är att
bygga upp de åtta stenar som skapar den
pålade grunden.

FRAMTIDA RESMÖNSTER
För framtida resmönster vid semestrande ﬁnns
en möjlig cykelled, där turen kan gå genom
Hällekis med start och mål är Göteborg,
respektive Stockholm.

Det andra momentet som behöver byggas upp
på platsen innan huset timras upp är att mura
upp skyddsmuren/”batteriet” för kaminen.
Denna kan antingen muras upp med lokal sten
eller med tegel.

Detta var något som jag ville undersöka i detta
projekt, då trenden att semestra lokalt vuxit
under pandemiåren och där själva
transporteringen har blivit lika stor del av
semestern som slutdestinationen.
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