INBJUDAN till Arbetsseminarium för:
Skulpturpark Hunnebostrand - Leader förstudie
Dag: Fredag 30 september
Plats: Hunnebostrands Folkets Hus
Tid: 9.00 -16.30
Hur kan vi bäst bevara Udden och samtidigt främja en hållbar
samhällsutveckling?
Förstudien Skulpturpark Hunnebostrand är ett försök att svara på frågan med ett
förslag om att utveckla platsen som rekreationsområde och skapa ett internationellt
besöksmål med stenen som tema och förmedlare av den Bohuslänska historien –
från geologisk urtid till dynamisk nutid.
Som möjlig intressent i projektet är ni som organisation/firma /aktör inbjuden att delta
på ett heldagsseminarium där ni både har möjlighet att ta del av vår projektidé och
aktivt medverka till dess slutgiltiga utformning genom egna synpunkter och förslag.
Det är ett slutet arbetsseminarium som kräver föranmälan.
Program för dagen:
MORGONFIKA från 8.30
09.00-10.30 Korta deltagarpresentationer (5 min per organisation/företag/aktör)
10.30-11.15 Presentation projektidé samt möjlig utveckling
11.30-13.00 LUNCH - inkl. kort omvisning av SkulpturSPARK och Udden
13.15 – 14.30 Workshop med olika fokusgrupper
14.30 – 15.00 FIKAPAUS
15.00 – 16.30 Presentation fokusgrupper med avslutande diskussion.
med reservation för ändringar

FIKA ingår
LUNCH på Bella Gästis till seminarieerbjudande 65:- (förbeställs vid anmälan)

Anmälan till info@skulpturparkhunnebostrand.se senast 26 september
För frågor: kontakta Ingrid Lindberg på Tlf 0768457141
Välkomna!
hälsar
Arbetsgruppen Skulpturpark Hunnebostrand – Leader förstudie
Kultur & Fritid och Näringslivsutvecklare, Sotenäs kommun

Deltagare / inbjudna;
Sotenäs kommun
Falköpings kommun
Munkedals kommun
Lysekils kommun
Strömstad kommun
Tanums kommun
Västarvet
VG regionen Kultur
Göteborgs Naturhistoriska museum
Bohusläns Museum
Falbygdens Museum
Skulpturpark Koster
Sotenäs Turism
Stenakademien
Hunnebostrands Bildarkiv
Sotenäsgillet - Stenhuggarmuseet
Samhällsföreningen Hunnebostrand
Ulebergshamn Då & Nu
KKV-B
Bottna Landart
Gerlesborgsskolan
Kultursystem Bottna Gerlesborg
Företagarna i Sotenäs
Seaport
VANN / Smögens Havsbad
Nordens ARK
Bella Gästis
Riokultur
Bohus-Malmöns Hembygdsförening…
Utpost Hållö
Ramsvik Övergård
Ramsvik Camping
Hunnebostrands Camping
Galleri Litorina
Hotell Kaprifol
Vandrarhemmet
Eat
Olgas veranda
PRO
Vänerkulle Biosfärområde
Svarteborg Stencenter
Fyrbodal
Folkets Hus & Park Hunnebostrand
Vänerkulle Biosfärområde
Svarteborg Stencenter
Fyrbodal
Folkets Hus & Park Hunnebostrand

Arbetsseminarium för Leader förstudie Skulpturpark Hunnebostrand
Datum:
Plats:
Tid:
Arrangör:
Planering:
Moderator:
Deltagare:

2011-09-30
Granitsalen Folkets Hus Hunnebostrand
09.00-16.30
Arbetsgruppen - Skulpturpark Hunnebostrand
Ingrid Lindberg, Staffan Karlander, Johanna Wallin
Johanna Wallin
Se bifogad Deltagarlista

Programpunkter:
09.00-10.30

Introduktion av arbetsgruppen:
Ingrid Lindberg, Pål Svensson, Dan Bothén, Hans Leutscher
Deltagarpresentationer – Se lista
Förväntningar/önskemål tema för dagen – Se notater
Presentation SkulpturSPARK - Hans Leutscher

10.45-11.30

Presentation projektidé – Ingrid Lindberg, Pål Svensson – Se bifogad PDF

11.30-13.00

LUNCH - inkl. visning av SkulpturSPARK och Udden – se hemsida

13.15-15.00

Workshop med olika fokusgrupper – Se tema

15.00-16.00

Presentation fokusgrupper – Se uppsummering

16.00-16.30 Avslutande diskussion
Sammanfattning: Dagen började efter kort introduktion av arbetsgruppen med
Deltagarpresentationer. Tanken var att alla som representerade organisation/förening eller
företag skulle bli synliga och tydliga för varandra – men också för att berika salen med olika
infallsvinklar på projektidén. Här fanns representanter från bl.a. region, när och fjärran
kommuner, lokalt näringsliv och lokala föreningar, systerprojekt och fackmän/kvinnor inom
olika områden bl.a. från Falbygdens megalitcenter, Innovatum, Gerlesborgsskolan,
Göteborgs Naturhistoriska museum, Västsvenska Tursitrådet, Stenakademien m.fl
Sammanlagt 20 st - med kravet om max 5 min max 5 slides som efter omräkning av
moderator reducerades till knappt 4 min per presentatör/er – presenterade för brinnande
livet och i nådde mål 10.30 enligt planen. Helt otroligt! Vilken Informations dusch!
Varje presentatör fick även i uppgift att även önska/föreslå tema för eftermiddagens
diskussion. Hans Leutscher avslutade med en presentation av sommarens SkulpturSPARK
Efter kort bensträck presenterade Pål Svensson och Ingrid Lindberg projektidéerna som
förstudien Skulpturpark Hunnebostrand arbetat med under vår och sommar. De omfattade
beskrivning av existerande och framtida potential för Udden, tankar om en kulturturistisk
satsning med sten som tema och ett regionalt stenkonstcenter/ upplevelsecenter som
internationellt besöksmål och turist attraktion.
Projektets huvudsyften






Utveckla Besöksnäring
Tillvarata Natur & Kulturarv
Hållbar markanvändning
Levande samhälle året runt
Det Goda Livet

Lunchen intogs på Bella Gästis -ett stenkast från SkulpturSPARK efteråt förevisades av Pål
Svensson.
Eftermiddagen ägnades åt diskussion i workshopform som efter 2 timmars intensiva runda
bordssamtal uppsummerades av 4 – från salen utsedda – moderatorer. Förstudien önskade få
reaktioner inspel och nya vinklingar på existerande idéer, förslag till strukturering av framtida
projekt samt aktualisera frågan hur man får till: en hållbar turism, året runt - som tillvaratar
mark, natur och kulturarvsresurser istället för att förbruka dem.
Uppsummeringarna redovisas nedan och Bordsnotaterna är sammanställda i eget
dokument. (Bifogas)
Diskussionerna var intensiva och landade frågan om projektets placering och omfattning
vilket kan sammanfattas enligt följande:
–

–
–
–
–
–

Både Skulpturpark och stenkonstcentrum/upplevelsecentrum skulle kunna vara en del
i ett större långsiktigt och kommunalt initiativ för att stärka den lokala turistnäringen
året om. Det finns regionala och nationella medel för att finansiera ett fortsatt
visionsarbete inom kulturturism med stenen som tema.
Ett projekt i tätt samarbete med näringsliv – främst stennäringen och turistnäringen.
Paketering av upplevelser under ett övergripande Bohuslänskt koncept med
naturupplevelser , kulturella upplevelser och kunskapsinhämtande som viktiga
element.
Vikten av att bevara genuinitet, äkthet - samtidigt som man utvecklar och förnyar
besöksnäringen
Vikten om varsamhet kring Uddens och andra miljöers existerande kvaliteter
Vikten av medborgardialog och lokal förankring

Efter uppsummering hölls en avslutande session, där projektledaren placerades i heta stolen
för att lyssna till avslutande reaktioner från publiken. Mikrofonen gick runt och det verkade
som de flesta haft en riktigt givande, inspirerande tankeväckande dag som lovar en
fortsättning – både för projektidéerna och Sotenäs som utgångspunkt för stenrelaterad
kulturturism.
--Vi i arbetsgruppen tackar för en fantastisk insats från alla deltagare – Vi tar alla tankar med
oss i det fortsatta arbetet med att sammanställa och presentera ett utvecklingsförslag för
Sotenäs kommun.
--WORKSHOP med Fokusteman:
Rules of the game: deltagarna fördelades på 4 grupper och 4 fokusbord upprättades med
pappersduk att skriva på. Varje bord fick en moderator och grupperna fick i uppgift att
diskutera dessa under ca 20 min varefter det var dags att rotera så att all grupper
diskuterade samtliga fokusteman. Deltagare ur Arbetsgruppen för förstudien fick lov att sitta
med som lyssnare.
Moderatorns uppgift: Att presentera och sörja för att gruppen höll sig till fokustemat, anteckna
vad som sades och summera tidigare diskussionspunkter för de efterkommande grupperna.
Moderatorn hade även till uppgift att dra en avslutande summering för hela deltagruppen
samt presenter egna reflektioner.

Fokusteman:
1. BORD HÅLLBAR TURISM (Behållaren)
Diskutera om markanvändning, området och platsen. Kan idéer om besöksmål förvekligas på
ett hållbart sätt.
Moderator: Britt Wall
2. IDÉ / KUNSKAPER (Innehåll)
Graniten, kulturarvet. Vad skall förmedlas, hur kan det organiseras?
Moderator: Marianne Stensson
3. PAKETERING / NÄRINGSLIVET (Hur vi säljer)
Hur paketera och sälja upplevelser, tjänster och produkter runt Udden / Stenen som
besöksmål.
Moderator: Petter Öhnell
4. GENOMFÖRANDE / SAMVERKAN (Vem som gör det)
Moderator: Kristina Holmdahl
Uppsummering:
1. HÅLLBAR TURISM
Socialt
– för alla
– lokal förankring,
– tillgängligt
Ekologiskt:
– Hushålla med naturens resurser
Miljömässigt
- det unika måste bevaras
Udden ska va lite grand som den är – den har sin egen kvalitet. Men vi måste
använda den så att vi kan få besök och öka besöksnäringen. Men 50 bussar till Udden
varje dag kanske inte hållbart eller vad man vill ha.
- kommunen skall nyttja / ta tillbaka planmonopolet
Inte bara sitta och vänta på att någon knackar på - definiera användningsområde
och bjuda ut till utvecklare som vill leva upp till målen
- genuina äkta upplevelser som bygger på kvalitet = kunder som återvänder
- överträffa folks förväntningar
Ekonomiskt
- alla som producerar upplevelserna måste få del av inkomsterna
Ideelle föreningar som ex Stenhuggarmuseet, Bildarkivet som drar besökare och ökar
mervärdet borde kunna få del av inkomsterna som besöksnäringen genererar
- Året runt näring
- Hitta och stötta katalysatorerna som omvandlar natur och kulturarv till säljbara
produkter utan att man förbrukar resurserna
Britt Wall sammanfattade och reflekterade - rolig och spännande diskussion

2. IDÉ / KUNSKAPER
Som skal ligga till grund för projektet
Människan – sten – människans förhållande till stenen
Naturens påverkan – geologin, isen , havet
Människans påverkan – stenhanteringen – utvecklingen av verktyg
Evja stenbrott
Stenindustriepoken:
Stenhuggarnas organisation
Invandrande arbetskraft inom landet och internationellt (Blekingar och portugiser)
Berättelser Familjernas historier
Udden får inte vara något isolerat i sig: Samverkan mellan
- Folkets Hus & park - som nav
- Udden
- Stenhuggarmuseet
- Stenbrotten - stenkörvägarna
- ”Stenrutten – audiovisuell guidning – Walk
Praktikplatser kring stenindustrin
Förslag andra attraktioner/ idéer för udden: kaj för Piratskepp, Husbåtar
Marianne Stensson sammanfattade och reflekterade: Det är dynamit i den här idén! Men
viktigt att föra en öppen diskussion runt idéerna.
3. PAKETERING / NÄRINGSLIVET
Vad är ett paket? – Något som kom fram väldigt tydligt under diskussionerna: vi måste ha ett
paket som är övergripande
- Förändra rörelsemönster i Bohuslän som skulpturerna gjort på Udden- det saknas en
rutt genom Bohuslän som tex. finns i Skåne – som tydligt knyter samman aktiviteter –
och som har en mer strukturerad besöksnäring
- En bra grundprodukt och upplevelse kring vilken man kan samordna infrastruktur och
synergieffekter
Norra Bohuslän måste utgöra paketstrukturen som kommunerna kan fylla med innehåll och
egna koncept
Måste området marknadsföras som ett komplement till Göteborg?
Paket BOHUSLÄN - rutt kring gemensamma värden
- HAV (fiske, sjöfart, upplevelser)
- STEN (industri, konst, kultur, natur)
- MAT (lokal matkultur, event)
PAKET HUNNEBO
Här stoppade Petters sammanställning och han drog en fri uppsummering direkt från
bordsnotaterna:
Viktigt att skapa produkter och hitta en motor som kan hålla ihop och skapa paketet.

Måste få in Näringslivet i denna process. Ev försöka skapa paket tillsammans med resten av
regionen
Som var på tex Stenhuggarmuseets problem med att hitta kompetenta guider fanns förslag
på att skapa kompetens och färdigheter hos små företag så att de kan skapa och sälja
upplevelser. ( organiserade cykel o båt turer till olika destinationer, dagspaket mm)
Kommunen har en viktig uppgift i att skapa förutsättningar för boende och transport inom
kommunen men också att ställa krav på samverkan mellan näringslivet , de ideella
föreningarna och organisationer.
Organisation för skulpturparken – kommunalt eller enskild organisation? Oansett måste man
snart hitta en arbetsform för hur man skall jobba vidare med idéerna.
För besöksnäringen är det Viktigt att kunna erbjuda kontinuerlig förmedling av konst och
kultur – att det inte bara uppstår då och då. Detta gäller även utbud av restauranger ,
caféer mm. Öppettider A och O
Men vad är den starka grundbulten i paketet för Hunnebo?
- Stenen, ortens starka stenanknytning
- Hela Promenaden poängen – Det faktum att man kan gå överallt i Hunnebo
(Jämför Gamla Stan som attraktion)
Petter reflekterade: Det kom fram tydligt att ett övergripande koncept var nödvändigt för att
kunna marknadsföra de mindre enheterna.
4. GENOMFÖRANDE / SAMVERKAN
Först Visionen – sedan målen.
Visionen måste vara iögonfallande, internationell och inte bara ett kommunprojekt
Kommunen är projektledare.
Måste vara en stabil nåbargrupp i kommunen.
Håll processen igång
Samverkan mellan kommunerna och med regionen.
Genomför via allmän medborgarkontakt – när några förslag finns
För att få med Näringsliv och föreningar måste det finnas en kontaktperson – man skall inte bli
hänvisad runt för att få reda på vad som händer eller hur man kan påverka
Börja ändra detaljplanen (?)
Viktigt: Långsiktigt och gediget projekt
Kristina Holmdahl summerade och reflekterade: Det verkade som det här sakerna var vi så
eniga om eftersom det blev mindre och mindre kommentarer till det redan sagda vid bordet.
”Nu måste det bli bra – Nu måste vi vara eniga” Medborgarkontakten oerhört viktigt.

Nedtecknat: Ingrid Lindberg 2011-10-06 Hunnebostrand

Skulpturpark Hunnebostrand Seminarium 30 sept
Deltagarpresentationer

1. Sotenäs Turism

Niklas Borg

2. Ramsvik Stugby & Camping

Annika Johansson

3. Hunnebostrands Bildarkiv

Ulla Turemark

4. Göteborgs Naturhistoriska Museum

Åsa Holmberg

5. Västsvenska Turistrådet

Anders Nykvist

6. Stenhuggarmuséet / Sotenäsgillet

Ted Eriksson/ Sören Olsson

7. Stenakademien

Joao Escudeiro

8. Skulptur på Koster

Petter Öhnell

9. Bella Gästis, Kanten mm

Joakim Lundin

10. Hunnebostrands Samhällsförening

Siv Trulsson

11. Ulebergshamn Då & Nu

Marianne Stensson

12. Falbygdens Museum

Peter Janvkas

Falköpings kommun Strategisk utveckling
13. Gerlesborgsskolan i Bohuslän

Leif Bigsten
Jesper Eng

Kultursystem Bottna Gerlesborg
14. VG regionen Kultursekretariatet

Anneli Skarp Hjälmén

15. Innovatum Teknikpark

Lisa Jonsson

16. Happyspace

Boel Hellman

17. Tanums Kommun – NA

Elenor Olofsson

18. Sotenäs kommun – politiker & tjänstemän
Gruppen för Konst i Offentlig miljö

Ragnhild Selstam

19. Seaport – skulpturer

Ivana Machackova

20. SkulpturSPARK / Bohusläns Stenstipendium / KKV-B

Hans Leutscher

Tillbaka

Moderator Johanna W noterade under Deltagarpresentationerna:
Förväntningar till seminariet / önskemål om tema för eftermiddagen:










































Ge besökare gott utfall.
Säsongsförlängning
Året Runt
Öka beläggningsgrad
Skapa Exportmogna Destinationer
Försäljning / Förpacka / Marknadsföra
Paketera olika delar på temat Sten / mineral
Produkt
Turistmål/Besöksmål
Gästanpassning
Tema kultur
Dela med sig av kunskap, lära av andra med liknande idéer
Dela befintliga verktyg
Samarbete, samverkan
Skapa kontakter
Bolla idéer
Kreativ mötesplats
Draghjälp av varandras verksamheter
Stärka Natur & kulturturism
Hållbarhet – bygg på kulturen i Bohuslän
Förenings/ideellt driftsperspektiv kontra kommersiellt:
”Hjälp Generationsväxling, drift, museisamlingar – lager av sten som behöver
exponeras
Dela kompetens / ansöknings hjälp
Maskinparken / råvaran
Konceptutveckling med det lokala som utgångspunkt
Konstperspektivet på idén
Skapa produkter på tema konst
Lyfta Graniten
Stötta besöksnäringen genom produkter i sten
Bygga vidare på SkulpturSPARK
Ta bort gränser
Kommunen/erna måste tänka större än sin egen kommun
Samarbete med andra kommuner
Satsa
Omvärldsbevaka / lyssna
Utveckla samarbete mellan ideellt och kommersiellt
Gemensam vision & mål
Samordna lobbying av idén
Allas Hunnebopromenad
Måste hända något positivt på Udden
Viktigt att bidra/delta i den demokratiska processen

Tillbaka

Arbetsseminarium för Leader
förstudie Skulpturpark
Hunnebostrand
30 sept 2011
Bordsnotater workshop

Idé / Kunskaper

Hållbar Turism

Paktetering / Näringsliv

Genomförande / Samverkan
- Bordsnotater saknas

