ORUST IDAG

Apartment

Reflektioner över hur kommunen kan få fler att bosätta sig på Orust:
Experts reflections about how to make people settle on Orust
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Bosättning idag

Orust har varit bebott länge, den första bosättningen som hittats är
nästan 11 000 år gammal. I slutet av 1800-talet bodde 19 000 människor
på ön, och de flesta bodde i de västra delarna. Denna siffra minskade
sedan fram till 1960-talet till endast 8 500 invånare, när de två broarna
Tjörnbron och Nötesundsbron byggdes, och efter detta utvecklades den
östra kusten. Henån utvecklades där vägarna mellan broarna korsades,
och blev huvudorten i kommunen. Orust har länge varit en populär plats
för vila och återhämtning. Strömmarna av turister som reser till ön och
dess omgivning har ökat sedan 1940-talet, när arbetare fick rätt till betald
semester. Under 1950-talet köptes många småhus av sommargäster
och förvandlades till sommarhus, och samtidigt byggdes många nya
sommarhus, från början utan kontroll från kommunen. Så småningom
skapades restriktioner för exploatering av ön. (översiktsplan)
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Att bosätta sig på Orust

Källa: Program för bostadsförsörjning
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more apartments to attract
a various group of people to
the island.”

Bostättning i framtiden
KOMMUNENS PLANER FÖR ORUST
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Mer än
av sommarhusen i
kommunen ligger i den
västra delen av Orust
kommun.

Summer House Summer Guests

- Easy and informal for the residents of Orust to give inputs to the municipality regarding planning questions BUT the lack of initiatives from the
municipality inviting the residents to participate in the planning process.
- According to the planning process in Sweden, there is a ”Sammrådsmöte” (a meeting were the residents are invited) arranged by the municipality, to discuss new plans.
- Forum Orust: a collaboration between different departments of the municipality where they meet with local entrepreneurs to answer general
development questions.
- Real Estate collaborate with municipality. Orust Bostäder provide apartments for the elder and disabled, when the municipality runs them. Real
estate sell houses and plots owned by the municipality.

Stoppa den generalla tanken
om att Orust ligger långt
bort från de större orterna.

Erbjuda bra utbildning och
föreningar för barnen.

Skydda och bevara
kulturarvet och naturen.
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Elder Apartment

2500
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sommarhus ligger i
den västra delen

MOLLÖSUND:

1000

80%
Sommargäster

sommarhus
ligger i den södra
delen

Sommargäster

Västkusten utvecklades
på 1920- och 30-talet
som en plats med flera
fiskebyar.
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SOMMARHUS

8
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Hermanö

Lägenheter i
Henån

Lägenheter i Ellös

Lägenheter
i Stocken

ÅRET-RUNT-BOSTÄDER

Planeringsprocessen i Sverige
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Svanesund
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Hälleviksstrand

26

Östkusten utvecklades
på 1960-talet när de två
broarna till fastlandet
byggdes och Henån
utvecklades där de två
vägarna mellan broarna
korsades.

Invånarantalet tredubblas på
sommaren
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Bosättningsmönster i
fiskebyn Mollösund.
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Fastighetsmarknaden
KÖPARNA
På Orust finns två grupper av köpare: de som köper
sommarhus och de som köper hus för permanent boende.
Köparna av sommarhus är vanligtvis run 45-50 år gamla,
och de flesta har en tidigare koppling till ön. Den här
gruppen köper oftast objekt på västra delen av ön, där
arbetstillfällena är färre och tillgången till kollektivtrafik
svagare än på resten av ön. Köpare av permanenta bostäder
är ofta ”hemvändare” eller personer som aldrig flyttat från
ön. Dessa köpare är ofta i 30-årsåldern, och kanske letar
efter någonstans att stadga sig och starta en familj. De är
vanligtvis intresserade i de rurala områdena runtomkring
Henån, där de har tillgång till service, arbetstillfällen och
kollektivtrafik, samtidigt som de har närheten till naturen.
I de östra delarna av kommunen finns en trend av att
göra om sommarhus till permanenta bostäder, medan det
motsatta sker på de västra delarna. (intervju med Linnea
Engelbrektsson)

50 years old
summer house

ARKITEKTURSKOLA

30 years old
permanent house
family

PRISERNA
Kartan visar kvadratmeterpriser på objekt sålda under
de senaste 12 månaderna i
Orust kommun. Ett mönster
kan ses i kartan, där de lägsta
kvadratmeterpriserna hittas
i de norra och södra delarna
av ön, medan objekt ofta säljs
till ett högre pris i de västra
delarna, området med störst
andel sommarhus. De två
marknaderna är separerade
och har ingen påverkan på
varandra. (hemnet och intervju
med Linnea Engelbrektsson)

Own
Ägande

Own
Ägande

Run
Drift

Sell
Sälja

Own
Ägande

Housing
BYGGNAD

Apartment
Lägenhet

70 000 - 80 000 SEK
60 000 - 70 000 SEK

Permanent
Elder
Apartment Året-runt
Ålderdomshem
boende
House

FÖRSLAG:
Kommunen samarbetar med
fastighetsföretag, föreslår nya
stadsplaner och får förslag från
invånare gällande utveckling
av ön.
KONSTRUKTION:
Förr i tiden kunde invånare
fritt bygga och ändra på sin
tomt. Idag finns regler hos
kommunen som måste följas,
exempelvis bygglov.
UNDERHÅLL:
Fastighetsföretag samarbetar
med kommunen inom bland
annat marknadsföring, försäljning av hus och sommarstugor
samt ägande av fastigheter för
äldeboenden.

UNDERHÅLL
MAINTAINANCE

80 000 SEK +

Invånare på Orust tycker
att det är lätt att komma
med input hos kommunen
om planeringsprocessen.
Kommunen erbjuder även
Forum Orust: ett samarbete
mellan olika avdelningar av
kommunen.

Summer
House Summer
Guests
Sommarhus
Sommargäster

50 000 - 60 000 SEK
40 000 - 50 000 SEK
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Masterprogram - Arkitektur och planering för hållbar utveckling 2017/2018
Designstudio Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället: ORUST - Den rurbana ön
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