Med plats för alla!
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En förändring med varsam hand

I Glommens hamn doftar det bullar & tång

ör oss har det aldrig varit en fråga om fisket ska vara kvar eller inte. Fisket och fiskenäringen ska vara kvar. PUNKT!
För det är fisket som är, och fortsatt kommer att vara en stor del av hamnen, trots att det har minskat. Men vi vill också att
hamnen ska få finnas till för fler människor. En hamn full av liv och rörelse där vi kan erbjuda mat, handel och boende för
både invånare, besökare och turister. Samverkan året runt i nätt skala och på ortens förutsättningar.

En fråga som figurerar är huruvida hotellet och fisket ska
kunna fungera tillsammans med dess buller och lukt. Vi vet
att det går alldeles utmärkt!
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Vår vision med hamnen är en levande plats med många olika aktörer i samarbete med varandra. Här kan vi tillsammans skapa
en mötesplats och en destination med plats för saluhall, restauranger, hotell, café, microbryggeri, sillalucka, blomsterbutik, kläder,
presentbutik med mera.
Det figurerar många frågor, men dessvärre också många felaktigheter, framförallt på sociala media, om hur vi vill utveckla
hamnen. Så vi vill här förtydliga vår vision om hur vi både ska kunna ta till vara på och utveckla hamnområdet. Vi är också helt
övertygade om att allt går att lösa om vi samarbetar.
Det finns en genuin historia i Glommens hamn som vi på olika sätt vill visa, bevara, lyfta och utveckla. Vi vill ta med det bästa av
det som varit och göra något riktigt bra för den tid som kommer. Och vi både hoppas och tror att vi är många som vill detsamma.

Idag bygger man med ljudisolering som kan stänga ute det
mesta, och ljudnivåer som långt överstiger de i Glommens
hamn. Ett exempel är Hotel Post i Göteborg. Beläget
mitt i en storstad, precis intill tågstationen, omringad av
spårvagnstrafik och all annan trafik. Mitt i ett nav där
tusentals personer passerar dygnet runt.
I lokaler och bostäder runt Ullevi i Göteborg har man skrivit
in i kontrakten att ljudstörningar från Ullevi ingår, och ej
går att klaga över i efterhand. Detta kommer vi också att

skriva in i kontrakt både med hyresgäster, verksamheter samt
hotellgäster.
Gällande lukt så är det ju som det är, inte bara i Glommen,
utan i alla hamnar. Det luktar diesel, tång, fisk och annat. Det
blåser och stormar, det viner och ljuder.
Från saluhallen i hamnen tänker vi oss en mix av dofter från
kaffe, nybakat bröd, rökt fisk, blommor och kanske lite malt!
Så om man vill bo permanent eller som
hotellgäst i hamnområdet, får man
allt detta på köpet. En vardag
för någon är en upplevelse för
någon annan!

Du är varmt välkommen att följa utvecklingen på glommenshamn.se och även återkoppla med idéer och synpunkter.

Släpp in framtiden i hamnen
Vi vill ersätta de nedlagda och uttjänta industribyggnaderna
i hamnområdet med nya och ändamålsenliga byggnader.
Byggnader som både passar in i hamnen och förskönar
området.
Hotellet och restaurangen byggs på tomtens norra del.
Två magasinsliknande byggnader placeras längs med och
mot den västra kajen. Här ligger butiker och lokaler för
olika ändamål samt turistlägenheter. Kanske även några
vanliga lägenheter anpassade för något äldre hyresgäster. Vi
bygger allt detta inom samma yta som fd. Glommens Fisk.
Hotellet kommer att vara ca: 1,5 meter högre än nuvarande
byggnad, men det kommer att släppa in mer luft och ljus,

smälta naturligt in i hamnmiljön och bilda en enhet med
befintliga fiskebodar. Alla kajer blir kvar intakta, och fortsatt
i kommunal ägo. Bostadshusen placeras vid det nuvarande
trålbinderiet och kommer att bli i ett och två plan. Lite lägre
mot Båthusvägen för att bättre passa in med den befintliga
bebyggelsen där, och i två plan i områdets mitt. Nockhöjder
blir lägre än i det tidigare planförslaget.

Intill hotelldelen kommer det att finnas lokaler för andra
verksamheter. Det finns idag ett flertal lokala företag som
önskar att driva sin verksamhet i hamnen, vilket också skulle
tillföra mycket till Glommens samhälle.
Hamnen blir härigenom en naturlig mötesplats för handel, ett
restaurangbesök eller för en kopp kaffe, både för glommabor
och besökare.

Vi vill gå varsamt fram och behålla hamnområdet så intakt
som möjligt. De öppna ytorna från Glumstensvägen in i
hamnen ska förbli orörda. Det är detta som är det unika för
Glommens hamn.
Flera företagare skulle kunna dela på affärsytor.

sig i Glommen, och inte bara pendla härifrån. En möjlighet
inte minst för de unga som bygger sina liv här idag, och
kommande generationer som vill bo och leva i Glommen.
Hyresrätter gör att man kan bo kvar, oavsett ålder. Samtidigt
kommer nya och fler invånare till samhället och ger
tillräckligt underlag för både kommunal och kommersiell
service.
En trevlig blomsterbutik kanske kan bli verklighet i hamnen.

... i Glommen året runt
”Hur ska detta gå ihop, här är ju bara folk 4 veckor om året?”
Det är ju precis det som är tanken! Att få samhället att leva
längre perioder om året.

En vacker entré mot öppet hav.
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Hamnen är som gjord för en mötes- handels och livsplats, för
alla. Här vill vi ge plats och möjligheter för nya verksamheter,
vilket innebär att fler kommer att kunna både bo och försörja

Turister hittar redan hit, men med ett större utbud av mat,
dryck, boende och butiker har vi möjlighet att ta emot fler.
Fisket lever kvar och här ser vi gärna även en utveckling av
Blue Food som du kan läsa mer om på sista sidan.
Och även om det inte är full rulle dygnet runt 365 dagar om
året, så kommer det att innebära en betydligt längre säsong,
vilket ger möjlighet för livsmedelsbutiken, pizzerian och
alla andra verksamheter att kunna överleva och skapa sig en
framtid!
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Hotellet älskar fiske
Fisket i Glommen är den viktigaste delen vi vill
lyfta i hotellkonceptet, och hotellet ska genomsyras av en genuin känsla som belyser livet genom
historien.

Samtidigt får man tillgång till aktiviteter som
exempelvis rida islandshästar eller besöka Morups
Tånge fyr. Tillsammans med bastun (vid betongbryggan väster om fiskekrogen enligt detaljplansförslaget) blir det aktiviter som både hotellgäster
och glommabor kommer att ha tillgång till.
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Semrén & Månsson arkitektkontor har designat
några av Sveriges mest kända hotell. Tanken är
att hotellet i hamnen kommer att designas med
Glommens historia i fokus. Detta tillsammans
med STYLT Trampoli, ett av sveriges mest prisbelönta designföretag. Ett besök till hotellet blir
en upplevelse utöver det vanliga där man bor i
en aktiv hamn och på nära håll får ta del av det
dagliga livet.

Bostäderna byggs av trä i en
traditionell grundform med sadeltak,
taknockar och skorstenar.
Fönstersättning och variationer i
fasaderna hålls modern och skapar en
bra arkitektur med fina boendemiljöer
att leva i.

Exempel från STYLT´s projekt Spedition Hotel & Restaurant i Schweiz.

Hyresrätter för alla
Vi bygger helst bostäder med hyresrätt, så även i Glommen.
Under innevarande regering har man som byggherre
kunnat få bidrag från staten till höga belopp. Men bidragen
förutsätter även en lägre hyra än den normala, vilket ger ett
utmärkt system som gynnar inte bara fastighetsägaren utan
även hyresgästen. Skillnaden är ca: 20-25% lägre hyra.
Det finns en risk att detta statliga investeringsstöd försvinner
helt efter valet i september 2022, vilket vi i såfall beklagar.
Skulle vi hinna få fram en giltig detaljplan 2022, så finns tid
för att få tillgång till det statliga stödet.

Men då måste kommunen göra sitt jobb och detaljplanen inte
överklagas. Vi ämnar att bygga även utan statligt bidrag, men
som vi ser det, med då onödigt högre hyror.
Det är naturligt för oss att Glommens invånare har förtur till
lägenheterna, och i synnerhet de lite äldre invånarna. Några
av lägenheterna är tänkta att bli serviceanpassade för äldre.
Med hyresrätter ges möjlighet för både yngre och äldre att
bo kvar i Glommen. Detta kan också få igång flyttkedjor som
underlättar både kvarboende och inflyttning!

Exempel från Semrén & Månssons projekt Hotell Avalon i Göteborg.

Matcenter från hav och jord till bord
Vi vill tillsammans med fisket och Falkenbergs Skafferi skapa
en plats för att ta hand om råvaror från närområdet, samt
utveckla konceptet ”Från hav och jord till bord”.
En matstudio i hjärtat av hamnen med kräftkokeri och
fiskrökeri som närmaste granne. Här kan intresserade från
4

när och fjärran samlas för matlagningskurser och laga mat
med de sagolika råvaror som finns att tillgå i närområdet.
Hit är alla välkomna oavsett om du är amatör eller
professionell kock. Och självklart övernattar gästerna på
hotellet.

Här planeras byggnation av lägenheter med lägre nockhöjd än vad som föreslogs i detaljplansförslaget.
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Mått och höjder, ekologiskt och hållbart

Kajerna kan vara kvar på nuvarande nivåer ca+2.0m (över
nuvarande medelnivå på havet) Fiskhamnsvägen måste höjas
intill de nya byggnaderna till +2,5m (höjs ca 25-30cm)
Alla nya byggnader måste ha ett entréplan på minst +3,0m
vilket närmast kajen ger en höjning med ca en meter. Vi låter
del av lokalerna mot kajen ligga på +2,0m för bättre kontakt
med kajen. Här förutsätter vi en enkel teknisk lösning för att
klara extremt höga havsnivåer i framtiden.

Hotellet blir ca 10 meter högt (ca +13,0m över havsnivån,
ca 1,5 meter högre än befintlig byggnad). Detaljplanen
ger utrymme för +15,0m i byggnadshöjd men vi kommer
att bygga lägre. Bostadshusen blir i villa-skala dvs. en
våning med inredd vind eller två våningar. De lägre mot
Båthusvägen och de högre i områdets mitt. Vi har tagit till
oss kritiken mot de föreslagna höjderna i planförslaget och
tar in detta i det fortsatta arbetet med projektet.
Vi bygger givetvis miljövänligt, ekologiskt och med ett
hållbarhetsperspektiv. Det är ingen fråga 2021, det är norm
och krav från alla instanser för att få bygglov.
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Bostäderna vid trålbinderiet följer samma regler, men här är
stora delar av ytan redan på +3,0m eller högre och behöver

då inte justeras. Längst upp mot Båthusvägen är marken idag
upp till +4,5m vilket ger en bra möjlighet att få en bra ny
markprofil genom området.

Området ska fortsatt kännas grönt, stort och luftigt.

Bygge med så liten påverkan som möjligt
Det gäller att koordinera rivningsarbeten med markjobb och
att man kan få en rationell process med bygget utan att man
hindrar pågående transporter till och från hamnområdet.
Men detta är inga problem om man planerar bra. Vi har erfarenheter från betydligt mer ”trånga byggen” som exempelvis
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Hotel Post och Hotel Avalon i Göteborg, där logistiken till
och från bygget fick samsas med spårvagnar, bussar, bilar och
gångtrafik. Därutöver så vill vi gärna färdigställa hotellet på
vårkanten så att vi får med oss hela sommarhalvåret när vi
öppnar, vilket påverkar byggordningen också.
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Mått på föreslagen detaljplan relaterar till havsnivån som
i medelnivå är +/-0. Alla vägar och markytor som ligger i
anslutning till samtliga nybyggen måste anpassas till de nya
reglerna för nya havshöjder.

Stor investering men med relativt lite förändring av ytorna.

Stor investering som måste finansieras
Vi önskar en måttlig bebyggelse som stämmer in med hamnen och samhällets förutsättningar. Det finns även kostnader
för rivning av de befintliga industribyggnaderna, markhöjning med mera som höjer investeringen, som också måste
säkras. Men vi kommer att hamna på minst 150 msek, som

delvis är eget kapital och delvis finasieras via bank. Detta är
för oss en helt normal projektstorlek att bygga och finansiera,
där vårt pågående projekt kv. Kvarnliden i Varberg är ekonomiskt jämförbart. Men för att detta ska bli genomförbart
måste man äga marken.

Vem är
Magnus Månsson?

Magnus tilldelades 2009 vid
Chalmers en adjungerad
professur i arkitektur
med inriktning mot
form och teknik.

Magnus Månsson är född i Hensmåla, en liten by i Kronobergs län och uppvuxen i Växjö.
Magnus är helg- och sommarboende i Glommen sedan 25
år tillbaka, och inom kort permanent boende om frun får
bestämma. Han har utsikt över hamnen från sitt hus ute på
udden.
Magnus är utbildad arkitekt vid Chalmers i Göteborg och har
även studerat vid Konsthögskolan i Stockholm. Han anställdes 1979 vid Semrén Arkitektkontor AB vilket han äger sedan
1992. Månsson och hans arkitektkontor är upphovsmän till
bland annat Avalon Hotel på Kungsportsplatsen och Clarion
Hotel Post vid Drottningtorget i Göteborg och en mängd
bostadsprojekt bland annat i Varberg. Bolagen har cirka
250 anställda i Göteborg, Stockholm, Malmö, St Petersburg,
Moskva och Szczecin i Polen.

FAKTA
Familj: Fru, 3 döttrar
Bor:
Göteborg och i Glommen 		
på helger och somrar
Ålder: 66 år
Yrke: Arkitekt SAR/MSA, Professor Chalmers
Äger: Semrén & Månsson arkitektkontor,
Månsson Fastigheter.
Övrigt: Spelar tennis, ÖIS:are, dricker rom,
lyssnar gärna på David Bowie.
magnus.mansson@semren-mansson.se
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Blue Food

– vi har framtiden i havet och i våra händer
Hamnen är Glommens hjärta och att kunna få behålla en
aktiv hamn är mycket angeläget. Samtidigt så öppnar vi upp
för besöksnäringen genom byggande av hotell, restaurang,
rökeri med mera. Besöksnäringen kommer att handla
mycket om mat och dryck samt kopplingen till Falkenbergs
kommuns redan stora framgångar inom denna sektor.

En outnyttjad resurs

Runt om i världen odlas olika typer av tång, alger och sjögräs
som används i såser, sallader, kryddor, sushi, salsor och
andra livsmedelsprodukter. De kan också vara en ingrediens
i kosmetika, djurfoder och gödningsmedel. Man kan
exempelvis tillverka isoleringsprodukter för byggbranschen
och det finns även lösningar där alger kan ersätta plast.
Alger är en framtidsprodukt, de renar haven och kräver
ingen gödsel. Tång och alger är en outnyttjad resurs där vi på
västkusten har stora möjligheter!

Hemsida för projektet
www.glommenshamn.se

Havsodling kommer med all sannolikhet att vara mycket
viktig för framtidens mathållning. Vi vill därför försöka
att utveckla havsodling av alger, tång och sjögräs i havet
utanför Glommen. Det blir ett naturligt val både för hamnens
fortsatta utveckling, och samtidigt kan vi komplettera med
något nytt och unikt till besöksnäringen.

Vi vet att det finns många hinder, men kommer att ge det
ett ärligt försök. Vi står i kontakt med såväl forskning som
kapital för att kunna komma igång. Vi ser gärna ett lokalt
förankrat ägande och ett samarbete med fiskets båtar i
processens olika skeden.

Kontakta oss gärna om intresse finns!
magnus.mansson@semren-mansson.se

www.manssonfastigheter.se

