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Vatten och grönska
Placeringen på en halvö gör att byn är omringad
av vatten. Detta kan dock inte upplevas överallt
eftersom kullar blockerar vyn mot vattnet. Den
historiska fiskebyn är centrerad runt den största
viken och sprider ut sig längs vattnet. Här verkar
alla söka närhet till vattnet. De flesta strandhus har
privata bryggor och de publika gatorna är instängda
av hus, bara undantagsvis får de havsutsikt. Nyare
bosättningar är placerade högre upp längs berget och
har inte en direkt tillgång till vattnet. Utanför de täta
bosättningarna är naturlig kust tillgänglig för alla.

Byn Mollösund är
ganska viktig i regionen. Det

Bohuslän överförs från
Danmark till Sverige.

en kyrka.

Mollösunds omgivningar karaktäriseras av
kontrasten mellan klippiga, kala områden
och tät vegetation. Den vilda växtligheten på
klippområdet består mestadels av små buskar
eller lågväxande arter såsom lav, mossa och ljung.
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Passande område för utveckling
tack vare sin stora yta och centrala
läge. Med bostäder på olika höjd får
man bra utsikt från de flesta husen.
Nackdelen är att en central, orörd
yta kommer försvinna samt att
området ligger nära en badplats som
kommer få mer insyn.
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Mollösund är den största

Den första landvägen kopplar
ihop Mollösund med
Edshultshall.

Den första skolan öppnar.
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Hamnen byggs med en liten
industri på platsen för dagens
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Kommunen bestämmer att
skolan ska stängas.

läggs ned.

1877

1927

registrerade i Mollösund vid
den här tiden.

gudstjänstbesökare i hela
Sverige, över 50% av
befolkningen.
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Vatten och avlopp byggs.

En ny skola, Änggården,
öppnar.
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Mollösund är väldigt annorlunda på sommaren jämfört med resten av
året. Medan den bofasta befolkningen
minskar händer det motsatta
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Året-runtboendeväldigt speciella förutsättningar för
med sommargästerna. Detta ger
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2016 finns många små affärer och kaféer som
turistindustrin.
I Mollösund
Population comparison
bara har öppet på sommaren.
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Område mellan Tången och
centrum. Bra utvecklingsområde
som kan förbinda de två delarna av
Mollösund. Detta skulle medföra
att hela Mollösund blir mer
promenadvänligt. Nackdelarna är
att området idag har en rik och
varierad växtlighet som istället
skulle kunna användas som park
samt att det är en stor höjdskillnad.
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I den täta, historiska delen av Mollösund är
trädgårdarna välskötta och verkar vara av stor
betydelse för ägarna. Samtidigt observerades en
acceptans för vildväxande plantor: längs vissa ytor
mellan hus och gata växer både odlad och vild
vegetation blandat och bildar därigenom olika
områden med skiftande karaktär.
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Man kan se på Mollösund som ett samhälle
med olika lager. Det historiska
1200
centrumet sträcker sig från hamnen längs med kusten. Nyare bebyggelse
finns på kullen bakom centrum. Området Tången
ligger utslängt på en
600
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Fiskförpackningsfabriken kommer
flytta och lämna rum för något
nytt i centrum. Detta nya skulle
detta kunna vara ett forskningscentrum för havsforskning eller
ett besökscenter för turister.
Nackdelen är att området ligger
väldigt lågt och behöver höjas för
att förhindra framtida
översvämningar.
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ARKITEKTURSKOLA

Det mest centrala offentliga området i
Mollösund är området kring hamnen. Det
är en naturlig mötesplats som kopplar an till
båtlivet och fotgängarna med sommaröppna
kafféer och restauranger. Området runt
hamnen är fyllt med hus som mestadels ägs
av sommargäster. Gatorna är gjorda för att
promenera och den mindre skalan gör allt
väldigt tillgängligt.
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I slutet av vägen på sydvästra Orust ligger den lilla byn Mollösund. Historiskt
sett har Mollösund varit en viktig fiskeby - 1610 var det den största i hela
bohuslän med 254 invånare. Idag är byn ett välbesökt turistmål under
sommarhalvåret med sin starka koppling till havet, pittoreska stadsbild och
hamn. På grund av sin popularitet under sommaren känns byn tom när
sommargästerna åkt hem och restauranger och butiker stänger för vintern.
De nybyggda bostadsområdena kombinerat med de historiska delarna av
Mollösund, relationen till havet, det klippiga landskapet och omgivande
skogarna ger byn en väldigt speciell karaktär.

Upplevda områden och deras användning
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