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Introduktion

Syfte och frågeställning

Process och metod

Skall vi bygga nytt eller ta hand om det vi redan
har? Vårt projekt handlar om det tätbebyggda
gamla fiskesamhället Åstol och hur ön bättre kan
ta tillvara på husen som begränsad resurs. Som en
ö i havet finns det fysiska begränsningar, men som
vi ser det, stora möjligheter för ett blomstrande
och växande samhälle. Projektet försöker ge
en bild av de byggnader som redan finns på
ön och deras samband. Vi fokuderar sedan på
två förslag som behandlar boendemöjligheter
respektive gemensamhetsutrymmen. Vi hoppas
med projektet kunna bidra till en ökad förståelse
för en eventuell utveckling och ett mer bärkraftigt
samhälle på Åstol.

Med projektet vill vi visa på hur man kan möta
behov och utmaningar med utgångspunkt i vad
som redan finns. Syftet är att kartlägga- och öppna
upp ögonen för vilka möjligheter de olika lokalerna
och rummen har. Genom att på ett varsamt sätt
förstå lokalbefolkningens situation vill projektet
peka på de möjligheter Åstol har när arbetar
tillsammans. Olika grupper och aktiviteter kan dela
utrymmen och byggnader kan utnyttjas på ett mer
effektivt sätt.

Vi valde att lägga stor vikt vid att förstå
problematiken och möjligheterna på Åstol innan vi
landade i en möjlig lösning och projektidé. Detta
har resulterat i mycket tid för research, inläsning
av material, teori samt intervjuer och samtal med
olika parter för att få olika perspektiv.

Utifrån en teoretisk bakgrund, reflektioner och
analyser strävar projektet mot att visa på hur
lokalsamhället kan stärkas och lösa några av de
problem som de står inför.

Projektet undersöker dels hur det kan skapas
fler boendeformer genom att bidra med
hyresrätter och locka fler heltidsboende till
ön. Sedan presenteras även ett förslag på en
omvandling av ön största lokal, Elimkyrkan, som
blir Åstols Bygdegård och en tillgång för hela
lokalbefolkningen.

Vi har frågat oss:
Hur kan man med utgångspunkt i det befintliga
skapa utveckling som stärker lokalsamhället och
dess handlingskraft?
Hur kan man inom befintligt bestånd bostäder öka
antalet heltidsboende på ön?
Hur kan byggnader på Åstol till högre grad ses
som-, och användas som en gemensam resurs?

Inläsning av tidigare producerat material
Vi tog del av undersökningar, arbeten och artiklar
som tidigare gjorts på Åstol såsom “Maritim
Service och Besöksnäring” som inkluderar
rapporten “Åstols framtid ” av Nora Bohlin. Vi
tittade äve på ett 20 år gammalt studentprojekt
gjort av arkitekter på Chalmers och en rapport
från Lund om regional hållbar utveckling där Åstol
ingår.

Undersökning i helklass
Under fem veckor studerade vi de tre olika
orterna i helklass. Vi tittade på de lokala
förutsättningarna och gjorde en gemensam
SWOT-analys. Därefter såg vi hur orternas
situation påverkas av det större sammanhanget
och trender på en kommunal, regional, nationell
och global nivå.

Intervjuer med nyckelpersoner
Vi har valt att lägga stor vikt vid samtal och
intervjuer med nyckelpersoner, dels med boende
på ön men också med representanter från Tjörns
kommun och Västra Götalandsregionen. De
samtalen har varit avgörande för att få en bild av
helheten och reflektera över potentiella lösningar
för Åstol.

Definiera fördjupningsprojekt
De följande sex veckorna arbetade vi i mindre
grupper med våra fördjupningsprojekt. När vi två
började arbeta tillsammans startade det med ett
intresse för Åstol och dess byggda miljö eftersom
vi ville undersöka hur man utvecklar en plats då
man inte kan eller bör bygga nytt. Genom att
skriva en projektplan fick vi definiera och diskutera
hur ett sådant projekt skulle kunna ta form.

Studiebesök
Under studiebesöket fick vi chans att sitta ned
hemma hos boende på Åstol samt gå in i flera
av byggnaderna på ön. Uppmätningar, foton och
anteckningar från samtal med lokalborna byggde
upp en bank av kunskap och gav oss många idéer.
Arbete med förslaget
Under hela processens har vi diskuterat olika
idéer men efter studiebesöket kunde vi landa i
två tydligare projekt. Så snart vi hade bestämt oss
för att undersöka de två projekten närmare så
återkopplade vi till några av de lokalbor vi träffat
tidigare samt representanter från kommunen
för att få deras feedback. Vi fick också chansen
att presentera ett av projekten för Åstols
”bostadsgrupp”. Avsikten var att förankra våra
idéer, involvera dem i projekten och få deras
värdefulla feedback på vårt arbete.

Teori-läsning och referenser
För att fördjupa oss i ämnet läste och
diskuterade vi teori och referenser relaterade
till landsbygdsutveckling, gentrifiering, den lokala
gemenskapen och resursanvändning. Producerat
av exempelvis Elinor Ostrom, Hans Arén och Ulla
Herlitz, Angelica Åkerman och Kate Raworth.
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Elinor förklarar sjön som exempel på olika
intressen av en resurs: någon vill fiska, någon annan
vill värna om friluftslivet, ytterligare någon bevattna
sig skörd – inte minst vill alla vill kunna dricka
vattnet. De berörda måste helt enkelt enas om
en långsiktig lösning som gynnar alla, och därmed
också dem själva.
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Donut ekonomi är en ekonomisk modell utvecklad
av Kate Raworth som sätter sociala behov i
relation till planetens gränser. Modellens centrala
hål beskriver andelen människor som saknar
tillgång till livets väsentligheter (hälso- och sjukvård,
utbildning, jämlikhet osv.) och den yttre ringen
representerar planetens gränser som livet beror av
och som inte får överskridas. Hon menar att det
bara är i utrymmet mellan dessa två som vi finner
”a safe and just space for humanity.” En plats där
alla får vad de behöver samtidigt som planetens
gränser respekteras.

ON

Elinor Ostrom, Nobelpristagare och forskare,
har hyllats för sitt arbete som lyfter vikten
av samarbete och samtal för att ta hand om
gemensamma resurser. Hon började sin forskning
med att studera små samhällen och hennes arbete
är fortfarande aktuellt. Forskningen visar på att
SAFE AND
JUST SPACE FOR HUMANITY
människor kan komma överensTHEom
gemensamma
resurser även om man har olika intressen och
utan att staten går in med reglering. Enligt
Ostrom måste man gemensamt se på problem
och lösningar. Människor som använder och är
beroende av gemensamma resurser ska träffas,
öga mot öga, och komma överens om hur de bäst
kan bruka resursen.

Klimatkris, resursbrist, förstörda ekosystem och
stora ojämlikheter människor emellan. Ur ett
globalt perspektiv ser vi idag effekterna av att
vi i modern tid många gånger levt som om det
inte fanns några begränsningar. Det finns skäl att
ifrågasätta våra tankesätt THE
och
ekonomiska
SAFEdagens
AND JUST SPACE
FOR HUMANITY
system som bygger på evig tillväxt. Ekonomi är i
grunden läran om att hushålla med begränsade
resurser och är idag mer aktuellt än någonsin.
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Under pandemin har det blivit tydligt hur
digitaliseringen skapar nya möjligheter när det
kommer till val av boende. Med arbete hemifrån
några dagar i veckan kan platser som Åstol
bli mer beboeliga. Under kursens gång har vi
också diskuterat en möjlig framtid där havet kan
ses som “den nya odlingsmarken” och en plats
för utvecklad produktion av mat och energi
(exempelvis med vågkraft och algodling). Även om
digitalisering och havet skapar nya möjligheter så är
fortsatt Åstols landyta begränsad. Då det idag inte
går att bygga nytt kvarstår bara möjligheten att ta
tillvara på det befintliga.

På en klippa omsluten av hav står 173 hus som
uppemot 500 heltid- och deltidsboende idag kallar
hem. Öborna noterar ö-livet som något unikt, och
vi fick höra att; “ön är som ett skepp och vi som
bor här är besättningen”. Den begränsade ytan de
boende delar ger upphov till en stark samhörighet.
Sedan fisket dog ut på 1960-talet har antal året
runt boende tyvärr varit stadigt nedåtgående.
När försörjningen som gjorde det möjligt att
bo på Åstol försvann flyttade många därifrån.
Majoriteten av de som bor där idag är antingen
pensionärer, pendlar eller kan jobba 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 fungera året runt.

Den utveckling vi ser på Åstol blir också en fråga
om identitet. Vad och vem ska få definiera Åstols
framtid? Istället för att fokusera utvecklingen
till turismen ser ett större värde i att öka antal
människor som bor mer kontinuerligt på Åstol.
Genom att fler bor på Åstol året runt styrks
lokalsamhället och dess beroende till turismen
minskar. Lokalsamhällets handlingskraft är inte
endast en fråga om antal människor utan också
om långsiktiga relationer och gemenskap.
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Nuläge och utmaningar

“Kulturarvet är en viktig del av Åstols själ, det gamla
fiskesamhället, kyrkans betydelse och öns arkitektur
och uppbyggnad.”

“Hur kan vi skapa förutsättningar för de som bor
här stor eller liten del av året att fortsätta kunna
nyttja en fungerande samhällsservice?”

“Det finns för lite träffpunkter och lokaler på ön.
utveckling
Caféet och restaurangen funkar inte för allt. Tänk att
ha en uthyrbar lokal för olika aktiviteter.”

Fyra utvecklingsområden identifierades;

“Skall Åstol verkligen göras mer attraktivt för turister?
Det kanske skall vara ett större fokus på att stärka
livet för de boende på ön.”

50 % av hus ägs av
deltidsboende

500

”Martim Service och besöksnäring”
Under 2019-2020 har Åstol varit med i Västra
Götalandsregionens projekt “Maritim service
och besöksnäring”. En lokal arbetsgrupp på 15
personer som representerar olika föreningar
formades för att diskutera utvecklingen av Åstol.
Deras huvudfråga har varit;

En sammanfattning av nuläget och de utmaningar vi uppfattat att Åstol står inför;
INVÅNARE

Rapporten Åstols framtid
Åstol idag
Inom projektet Maritim service och besöksnäring
från Åstols
sammanställde Nora Bohlin en omfattande Siﬀror
framtid (Bohlin 2020)
rapport som heter “Åstols framtid” där hon
intervjuat både Åstols heltid- och deltidsboende
samt turister och besökare. Några citat från
rapporten är;

HUS

Befolkningen på Åstol har en historia av starkt
lokalt engagemang. Även idag drivs samhället
framåt till stor del av ideellt arbete och
lokalbefolkningen har själva drivit många stora
frågor som rör exempelvis färja, affär och skola.
Här finns en vilja att låta samhället leva vidare och
utvecklas.

170

Tidigare lokala projekt

DELTID

320 80 DAR / ÅR
180 HELTID
ÅRET RUNT

“Det finns en rädsla för att det som finns skall
försvinna. Boende lägger ner både tid och pengar för
att hjälpa till att stötta verksamheterna.”

25%

av husägare
ansluter till
Prova-Bo

Rumsliga behov nämnda
i rapporterna:

584

INVÅNARE

HUS

170

HYRESRÄTTER

75%

Glapp mellan nytt och gammalt
Vi har förstått att det på flera sätt finns ett glapp
mellan det gamla och det nya. Mellan nostalgin
kring en svunnen historia och brist på möjlighet att
påverka det nya. Mellan en åldrande befolkning
och få barnfamiljer på ön. Mellan hur tid till lokalt
engagemang skiljer sig historiskt för 60 år sedan då
det fanns både hemmafruar och skola på ön och
dagens arbetande familjer där pendling, skjutsar
och modern livsstil ger mindre tid över för det lokala
engagemanget.

HELTID

Fastigheter som en börda
När lust, tid och engagemang tryter kan fastigheter bli
en börda istället för en möjlighet. Det kan gälla den
åldrande som äger en stor villa eller för en gemenskap
50 % av hus ägs av
där lusten och
engagemanget inte finns som förr. När
deltidsboende
fastigheter också är förknippade med ett historiskt
arv kan känslan av att behöva förvalta det som varit
vara betungande och kväva lusten för något nytt. På DELTID
en plats där samhället drivs till stor del av frivilliga är 80 DAR / ÅR
människors lust och engagemang viktigt att värna om.
Att vara öbo
HELTID Att vara ö-boende människa eller “Homo Insularis”
ÅRET RUNT
som Anders Källgård myntat i sin bok “Sveriges öar”
är speciellt och kräver en del av en. Ö-livet är inte
för alla och det kan finnas både en romantiserad
Samhörighet i ett blandat samhälle
likväl som fördomsfull bild av livet där. Men hur ska
Befolkningen
på Åstol har gått från en relativt HELTID
HYRESRÄTTER
man veta om det passar just en själv om man aldrig
homogen befolkning till att idag bestå av många
provat?

320
180

+ 127

10

+ 84

+ 42

av husägare
ansluter till
Prova-Bo

Enkät om uthyrning
Den lokala arbetsgruppen har genom en enkät
under hösten frågat alla lokalbor hur de ser på
uthyrning av sin bostad både gällande kortare
perioder samt långtidsuthyrning. Materialet är
ännu inte sammanställt men vi fick nyligen höra att
enkäten indikerar att det finns en mycket positiv
inställning till uthyrning.

180 HELTID
ÅRET RUNT

754

4. Marknadsföring och kommunikation Samarbete med andra aktörer och föreningar
skapar mervärde och synergieffekter som gynnar
Åstol. Man vill även engagera många för en
demokratiskt styrd framtid.

som det lokala samhället
är beroende av för att
service såsom mataﬀär ska
fungera året runt

grupper med olika bakgrund och intressen. Öbor sen
generationer tillbaka, nyinflyttade, deltidsboende och
7000 turister sommartid - alla behöver de samsas
om ett begränsat utrymme. Här uttrycks ett behov
DELTID och önskan om att mötas över generationsgränser
80 DAR / ÅR
och grupptillhörigheter för att skapa en styrka i ett
blandat samhälle.

INVÅNARE

3. Utvecklande av kulturellt arv - Marknadsföring
av Åstols identitet och historia för att attrahera
besökare flera säsonger än sommaren på ett sätt
som respekterar Åstols identitet och själ.

320

HUS

mötesplatser
rum för kulturella aktiviteter
gym
turistbyrå
förråd
förbättrade transportmöjligheter
gemensam uthyrning likt airbnb
verkstad
coworking-platser
keramikverkstad
uthyrningsbara lokaler

Bostadsfrågan
Antalet hus på Åstol är begränsade och det finns
% av husnytt.
ägs avDet leder till utmaningar
inte plats att50bygga
deltidsboende
såsom; Stigande
priser och att det är svårt att flytta
till Åstol med få hus till försäljning och där många
istället går i arv. En brist på hyresrätter kräver att
nya boende antingen är köpstarka eller arvingar. Den
åldrande befolkningen bor kvar i sina stora hus då
enklare boendeformer inte finns utan kräver att man
flyttar från ön. Lokalsamhället försvagas då hus köps
av sommargäster som inte har samma möjlighet att
bidra till det lokala då de bor på annan ort större
delen av året.
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2. Samarbete - Främja aktiviteter som stärker
Åstols kulturella tradition såsom naturupplevelser,
stillhet, fiske samt existentiella livs och trosfrågor.

GÄSTER I HAMNEN
VARJE SÄSONG

Siffror från Åstols Framtid (Bohlin 2020)

Möjlig

1. Boende - Främja heltidsboende genom att
stärka samhällelig service såsom färja, butik och
parkering. Skapa varierande bostadsformer,
utveckla Åstols utbud av aktiviteter samt stärka
Åstols heterogena befolkning.

7000

+ 254

Om11
det i genomsnitt bor
2 personer per hyresrätt

Förslag

Den befintliga
bebyggelsen
Åstols yta är begränsad men betyder
det att man har brist på yta? 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.

Bostadshusen

Gemensamhetsutrymmen

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.

Vi har förstått att en del av lokalerna på ön
används mycket sällan och andra mer frekvent.
Samtidigt finns ett behov av lokaler för gemenskap,
coworking, keramikkurser, verkstad, retreats, gympa,
uthyrning, tillfällig övernattning mm. Ett uttryck för
det är planerna på ett Allaktivitetshus som idag står
stilla. Elimförsamlingen nyttjar idag sin kyrkolokal
sällan och deras verksamhet sker främst i Café
Källan som de äger.

Därför ser vi att bostadshusen kan utnyttjas
på ett mer effektivt sätt som gynnar både de
boende och samhället. Vi föreslår en plattform för
långtidsuthyrning som vi kallar “Prova-Bo Åstol”.
Genom Prova-Bo skapas nya hyresrätter inom
befintligt bostadsbestånd. Ett ökat antal boende
året runt tryggar viktig service såsom affär och färja.

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 “Process ommöblering”.

Kartläggning
Café Källan

Elimförsamlingen har byggt och äger caféet
där de håller en del verksamhet varje vecka
där lokalborna möts för fika. Sommartid är
caféet otroligt välbesökt av turister.

Stormvallen

Här finnes litet klubbhus samt vägföreningens
förrådslokal. Likaså ett utegym och populär
badplats samt pågående anläggning av
multifunktionell sportplan.

Drömmar om ett Allaktivitetshus

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

Elimkyrkan

Elimförsamlingens kyrkbyggnad som historiskt
sett varit otroligt viktig men som idag nyttjas
1 gång/månad för gudstjänst och 1/veckan för
bönemöte.

Affär och samägande

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

Våra två förslag och deras inverkan på andra håll

Hembygdsmuseum

Svenska kyrkan

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

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

Gamla pastorsbostaden

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

Gamla skolan
Efter att kommunen la ner skolan
2005 såldes byggnanden och gör nu
om till bostadsrättslägenheter.

Röda stugan / Galleriet

Åstols Rökeri

Tidigare ägt av Elimförsamlingen men sålts
till Samhällsföreningen. Används till kalas
och möten men främst som konstgalleri
sommartid. Saknar vatten och avlopp.
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En välbesökt privatägd restaurang med
säsongsbetonade event. I viss mån även
som mötesplats för lokalborna.

Genom Prova Bo Åstol skapas
hyresrätter inom befintligt
bestånd av bostäder

Elimförsamlingens kyrklokal
blir Åstols Bygdegård. Åstols
Samhällsförening ny ägare

Handelsboden och
övrig service tryggas
genom ökat antal
boende året runt
Café Källan fortsätter vara
centrum för Elimförsamlingens
verksamhet och får nu möljlighet
att utvecklas än mer.
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Svenska Kyrkans kyrkorum finns
tillgängligt vid särskilda tillfällen
även för Elimförsamlingen.

Projektet på Stormvallen
kan genomföras då det
nu kan byggas i mindre
skala och endast
innefatta en bastu med
wc, omklädningsrum och
lounge.

Prova-Bo Åstol
Prova-bo Åstol är en uthyrningsplattform med målet att öka antalet
fastboende genom att sänka trösklarna
för att flytta hit både ekonomiskt,
praktiskt, mentalt och socialt.
Framförallt handlar det om, till skillnad från
exempelvis Airbnb, att skapa långvariga
hyresmöjligheter. Detta tror vi skapar trygghet,
bygger relationer och är precis vad Åstol behöver.
Hyresrätterna skapas inom de befintliga husen och
ger olika kvalitéer beroende på husägare och husets
förutsättningar.
Genom att skapa fler hyresrätter inom
befintliga bostäder och sedan samla dom i en
gemensam plattform, kan husägare få hjälp
med långtidsuthyrning och samtidigt stödja
lokalsamhällets fortsatta överlevnad.
Get in touch withGet in touch with
Prova-Bo Åstol Prova-Bo Åstol
Tenant

Situationer där plattformen kan vara till hjälp:

Will be offered one
Willorbe offered one or
more suitable options
more suitable options

Dialogue and signing
Dialogue
contract
and signing contract
Get information about
Get information about

Notifies rentableNotifies rentable
unit to Prova-bo unit to Prova-bo

The tenant shouldThe
be able
to should be able to
tenant
stay for 6 to 12 months
stay for 6 to 12 months a suitable tenanta suitable tenant

Homeowner Homeowner

Tenant

Coordinates withCoordinates
the platformwith the platform

Fill in an application
Fill inofan
interest
application of interest

Deltidsboende som tycker det är skönt att veta vem
man hyr ut till och känner trygghet i att någon ser efter
huset när de inte är där.

What happens What
next? happens next?

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

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

Heltidsboende som har plats över för att hyra ut del
av hus.
Befintlig öbo som själv vill bli hyresgäst för ett enklare
och tryggare boende utan att lämna Åstol.

Kommer i kontakt
Kommer
med i kontakt med
Prova bo Åstol Prova bo Åstol
Hyresgäst

Småbarnsfamiljer som inte har råd att köpa hus och
vill känna in om ö-livet passar dem och deras liv.

Dialog och kontraktskrivning
Blir erbjuden ett Blir
ellererbjuden
flera ett eller fleraDialog och kontraktskrivning
Får information om
Får information om
Hyresgästen skall Hyresgästen
ha möjlighet skall ha möjlighet
lämpliga alternativ
lämpliga alternativ
lämplig hyrestagare
att stanna i 6 till 12
att månader
stanna i 6 till 12 månaderlämplig hyrestagare

Husägare

Hyresgäst
Samordnar med Samordnar
platform med platform

Fyller i en intresseanmälan
Fyller i en intresseanmälan

Vad händer sedan?
Vad händer sedan?

Medelålders som vill prova ett säsongsboende (men
kanske blir kvar resten av livet!)

Anmäler uthyrbarAnmäler uthyrbar
del till Prova-bo del till Prova-bo

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

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

500

INVÅNARE

HUS

Siﬀror från Åstols
framtid (Bohlin 2020)

170

Åstol idag
50 % av hus ägs av
deltidsboende

En social platform

320 DELTID
80 DAR / ÅR

Vi hoppas att hyresrätter, som är ett mer flexibelt
sätt till boende, kan locka olika typer av personer
till Åstol, och att relationerna som skapas mellan
hyrestagarna och de fastboende kan leda till
vänskap, möjligheter och nya erfarenheter för båda
parterna.

584

INVÅNARE

HUS

Möjlig
utveckling

170

180 HELTID
ÅRET RUNT

50 % av hus ägs av
deltidsboende

320 DELTID
80 DAR / ÅR

25%

av husägare
ansluter till
Prova-Bo

180 HELTID
ÅRET RUNT
+ 84

+ 42

HYRESRÄTTER

Plattformen kan även stödja sociala kopplingar
som kan leda till nya möjligheter för både de
sedan tidigare fastboende men även för den nya
provboende hyrestagaren. Exempelvis fick vi under
ett studiebesök på Åstol träffa en boende som haft
möjlighet att köpa ett hus på ön genom nyfunna
kontakter. Personen hade hyrt under en period på
ön och boendetiden ledde till nya vänskaper som
bidrog till husköpet.

HELTID

Projektet är till stor del också ett sätt att
marknadsföra Åstol och hjälpa personer som tror
sig vara intresserad av ö-livet att hitta hem till ön.
Med pandemin syns ett ökat intresse för att flytta
ut till landsbygden, och genom marknadsföring kan
Åstol synas för de som inte tidigare har haft någon
koppling till- eller känt till ön. Eller helt enkelt göra
det lättare för de som gått i tankar om att flytta,
men inte tagit steget än.

754

INVÅNARE

HUS

170

Finansiella möjligheter

50 % av hus ägs av
deltidsboende

80 DAR / ÅR
320 DELTID

75%

av husägare
ansluter till
Prova-Bo

180 HELTID
ÅRET RUNT
+ 254

+ 127

HYRESRÄTTER

Vi ser att en viss procent av hyran går till
plattformen för att finansiera administration
samt till en gemensam pott som exempelvis kan
stödja anpassning av bostäder för att skapa nya
hyresrätter.
Om plattformen bakom Prova-Bo kan göras stark
och tillförlitlig kan den på sikt utvecklas till ett lokalt
hyres och fastighetsbolag med stort inflytande på
ön. Det är inte omöjligt att något hus skulle kunna
säljas eller till och med skänkas till bolaget om
lokalbor visste att huset skulle användas på ett sätt
som gynnar och stärker det lokala samhället.

HELTID

18

Om det i genomsnitt bor
2 personer per hyresrätt

19

Exempel på prova-bo i Sverige

Presentation
av vårat förslag

Dialog

med lokalbefolkning om
plattformens möjligheter

Prova-Bo Åstols

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

En kontaktperson

på Tjörns kommun kopplas som
stöd till ÅSF och plattformen

Nya hyresgäster

Marknadsföring

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

Förverklingsprocess

20

flyttar till Åstol!

Konceptet med att testa livet på landsbygden har
börjat bli allt vanligare. Landsbygden har kämpat
med avfolkning under lång tid men att låta folk
hyra tomma hus under en period ses som ett sätt
att vända trenden. På Provbo Östergarnslandets
hemsida (2021) kan unga familjer hyra sina
sommarstugor under hösten och våren samt få
information om skola, tjänster och hur livet är här.
Livet på landet i Övertårneå (2016) är en projektidé
där den sociala styrkan och fördelarna med att
låta människor testa livet i Tornedalen lyfts fram.
Hej Hemby gjorde en kampanj vid namn Tjena
Polcirkeln (2021) där ett par från Stockholm fick
testa livet i Soukolojärvi under ett halvår och även
skriva om upplevelsen i Hej Hembys sociala kanaler.
Detta projekt var ett sätt för Övertårneå och Pajala
kommun att marknadsföra sig och att också lära sig
vad människor behöver för att flytta hit.
I alla exemplen ovan får människor bo i ett
tillfälligt boende under en kortare period av året.
Ambitionen är att folk skulle gilla stället så mycket
att de köper ett eget ställe. Konceptet vi har skapat
på Åstol är annorlunda eftersom utrymmet här
är så begränsat och möjligheten att hitta ett eget
ställe är svårare. Vår ambition är att istället skapa
långtidsuthyrning inom befintliga bostäder där ägare
och hyresgäst kan bo sida vid sida året runt och i
många år. När den första testperioden är över är
det möjligt och uppmuntrat att kontraktet förlängs.
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Dialog

Åstols Bygdegård

mellan Elimförsamlingen och
Åstols Samhällsförening (ÅSF)

Presentation

Försäljning

av vårat förslag

av Elimförsamlingens
kyrkbyggnad till ÅSF

Elimkyrkan har ett av Åstols största
rum som är viktigt att bevara. Den nya
Bygdegården blir en tillgång för hela
lokalbefolkningen där samlingar och event
kan ta plats.

Avslutningsgudstjänst
minnas, fira, tacka och
flytta ut viktiga symboler

Dialog

mellan ÅSF och öns grupper
om hur byggnaden kan användas

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.

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.

Åstols Bygdegård

Här finns plats för
många aktiviter och
gemenskap. Välkomna!

Omvandlingsprocess

Elimkyrkan med dess huvudentré

22

Elimförsamlingens verksamhet

Relation till Allaktivitetshuset

Elimförsamlingen äger tre fastigheter på ön och
har de flesta av sina samlingar i Café Källaren som
de driver. Flera av gudstjänsterna sker även på
fastlandet i samarbete med Rönnäng Pingst.

Vi har förstått att det finns en efterfrågan på
ön om större utrymmen att samlas inomhus
och även önskemål om verkstadsrum och
övernattningsmöjligheter. Det Allaktivitetshus som
idrottssällskapet i 10 år kämpat för var tänkt att
innehålla flera av dessa funktioner samt bastu
och klubbstuga. Att istället tillgodose några av
dessa behov i Elimkyrkans byggnad som redan
finns och som dessutom står tom stora delar
av året, skulle kunna vara en god start för att
utforska vilka typer av aktiviteter och funktioner
som är viktiga för lokalborna. Ett av problemen
med Allaktivitetshuset har varit dess storlek.
Om Bygdegården föreverkligas kan flera av
Allaktiviteshusets tänka funktioner tillgodoses
här istället. Kanske kan det öppna upp för att ett
mindre bygge på Stormvallen kan genomföras i
form av bastu och lounge?

Det skulle vara ett stort beslut för församlingen
att sälja sin kyrkobyggnad då det finns ett starkt
känslomässigt värde i den. Genom att sälja den
till samhällsföreningen tror vi att det skulle kunna
skapas nya möjligheter att lägga engagemang på
sin verksamhet istället för på fastigheter. Dessutom
skulle Elimförsamlingen liksom alla andra grupper
på ön ha fortsatt tillgång till de nyrenoverade
lokalerna. Svenska kyrkans lokal på Åstol kanske
kan användas vid särskilda högtider även för
pingstförsamlingen?
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Byggnaden
Elimkyrkan är en av Åstols största lokaler med ett
öppet rum med högt i tak och det är värdefullt att
bevara den så.

4
3

Den nya Åstols Bygdegård blir en tillgång för hela
lokalsamhället där större samlingar och event får
plats likväl som keramikkurser, verkstadsarbeten,
övernattningar eller varför inte coworking.

2

Stora salen
4

Vi ser att det finns vissa avgörande förändringar
som kan förbättra lokalen avsevärt. Så som
nya större fönster för mer ljus, en mer flexibel
möbleringen av stora salen, upprustning och
omvandling av källarvåningen och sist men
inte minst, en hiss från källarplan för att göra
byggnaden tillgänglig.

1

Entréplan

5

5

7
6

8

5

9

9

10
11

Källarplan

Verkstaden

Room descriptions

Avskilda rum

1 Huvudentré
2 Stora salen
3 Scen
4 Förråd

för ex övernattning
eller arbete
24
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5 Entré
6 Verkstad
7 Verktygsförvaring och
keramikugn
8 Samlingsrum
9 Avskilda rum
10 Kök

Nuvarande samlingssal

Nya fasader mot väst och norr

Föreslagen renovering

1

2

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

3

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

4

Nuvarande fasad mot väst
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Nya fönster och dörrar på källarplan
Rivning av några invändiga väggar
Bygga nya invändiga väggar
Installering av hiss
Bygga förråd under läktare
Bygga rwc på källarplan

Reflektioner

Begränsningar, kreativitet
och tillhörighet
Det är tydligt att ytan på Åstol är begränsad och
därför måste man också gemensamt hushålla
med det som är. Det kan tyckas trist att prata om
att det finns ramar att förhålla sig inom, men vi
upplever att det tvärtom kan vara ett inspirerande
läge där kreativitet och tillhörighet föds.
Som Elinor Ostroms forskning pekar på så behövs
en gemensam blick och samarbete för att hitta
lösningar på gemensamma problem. Att komma
överens om gemensamma resurser behöver inte
betyda att man är närmsta vänner men att man
däremot respekterar varandra. Det kan tänkas
att det sker ett onödigt slöseri av resurser och tid
då det inte finns en bra dialog eller samordning
mellan berörda. Känslan av tillhörighet blir tydlig
när man tillsammans löser problem.

Åstol levande året runt

Att möblera om tillsammans

Till sist

Vi tror på ett Åstol som är levande alla årets
säsonger. Genom vårt projekt skapas möjlighet för
fler att bo här året runt på ett sätt som stärker
den sociala gemenskapen. 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. I takt med att samhällsservicen under
året blir tryggad ökar chanserna för att exempelvis
deltidsboende ska vilja bo här mer kontinuerligt.

När man ser på det som var och en äger som
en gemensam resurs kan en omorganisering och
delande av utrymmen skapa mervärde och winwin situationer. Genom vårt projekt vill vi ta vara
på människors vilja att bidra till lokalsamhället och
se ägandeskap som en möjlighet för människor att
göra skillnad. Prova-Bo ger möjlighet för husägare
att nyttja sina ytor på ett bättre sätt samtidigt som
man stödjer lokalsamhället på ett betydelsefullt
sätt.

Vårt arbete är menat som ett förslag och ett
material för vidare diskussion snarare än ett slutligt
svar. Vi vill bidra till det pågående samtal om hur
dagens utmaningar kan hanteras och visa på den
potential för utveckling vi ser inom det befintliga.

En mångfald av möjligheter skapas även i samband
med Åstols Bygdegård som stärker Åstol som
livaktigt samhälle. En uppsjö av nya aktiviteter
kan utföras i de nya lokalerna såsom evenemang,
workshops och coworking. Samtidigt kan lust och
engagemang frigöras på flera håll där projekt och
fastigheter blivit en börda.

Prova-Bo har potentialen att vända trenden av
befolkningsminskning och stärka lokalsamhället.
Det här konceptet kan appliceras på andra platser
med liknande bostadsproblematik som exempelvis
Dyrön. Men vi tror att även på platser med helt
annan kontext så kan Prova-Bo Åstol vara ett
bra exempel på god resursanvändning på ett sätt
som skapar social tillhörighet och en mer hållbar
framtid.

De gemensamma ytorna omorganiseras på
ett sätt som möter en mångfald av behov och
drömmar och skapar positiva synergieffekter där
alla gynnas på olika sätt. 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?

Vi är medvetna om att förvandlingen av
Elimkyrkan till Åstols Bygdegård är ett känsligt
förslag då byggnaden har starka minnen och en
viktig historia. Vi har föreslagit detta för att vi tror
att omvandligen kan skapa en ”win-win-situation”
där Bygdegården blir en tillgång för alla och som
skapar plats för nytt engagemenag och kreativitet
inom lokalsamhälllet.

Åstol är ett tydligt exempel på en plats med
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
hitta möjligheter i det som redan finns. På så vis
kan man spara både resurser, pengar och tid samtidigt som man tillsammans skapar spännande
förutsättningar för ett blomstrande samhälle.
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Stort tack!
Det här projektet har utvecklats genom samtal och
samarbete mellan många. Att lära från er om Åstol
och hur utveckling på landsbygden kan se ut är vad
som gjort vårt arbete roligt och intressant.
Åstol

Lena Göthe
Metha Brattwall
Margareta Bohlin
Angela Myrberg
Kjell Myrberg
Anders Alander
Ingela Flyckt
Magne Hallberg
Andrea Dircher

Tjörns kommun
Åsa Jönsson
Anna Aldengren

Västra Götalandsregionen
Björn Ohlén

Chalmers

Nils Björling
Ida Röstlund
Lena Falkheden
John Helmfridsson
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