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HASSP:INITIATIVET, MEDBORGARKRAFTEN ÅR 2015

ANSÖKAN!
HYRA LOKAL INOM BANANPIREN FÖR ETABLERING AV

HASSP

HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK

HASSP INOM REGIONEN ÄR INNOVATIONEN SOM FÅR JUBILEET ATT BLI OFÖRGLÖMLIGT

AMBITION: VÅREN 2016 INVIGS EN LÖPANDE HASSP- UTSTÄLLNING MED TESTARENA
OCH VERKSTAD PÅ BANANPIREN. MEDBORGARNA, DET OFFENTLIGA, NÄRINGSLIVET OCH
AKADEMIN VÄLJER, UR ETT ANTAL HASSP-SCENARIER, ETT VINNANDE FÖRSLAG SOM
UNDER 5 ÅR BEARBETAS OCH TESTAS I MODELLER OCH VERKLIGHET, FÖR ATT PÅ UTVALT
STÄLLE UPPFÖRAS OCH INVIGAS UNDER JUBLEET 2021. HASSP BLIR INSITAMENT FÖR ATT
FÅ BANANPIREN ATT PULSERA DYGNET OM I FEM ÅR. DÄREFTER TAR HASSP ÖVER.
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VARFÖR?
Programmet inför jubileet är upplagt linjärt med ett tema i taget, vilket
innebär att området inte lockar alla. En testarena för HASSP gör området
intressant för alla. Temana utvecklas parallellt och får alla generationer
och kulturer att interagera under hela tiden. Nya typer av evenemang föds
och prövas där samverkan och hållbarhet är ett genomgående tema.

HUR?
Samhällsutvecklingen grundas på innehåll/hållbarhet före kortsiktiga
vinstintressen. Älvstranden Utveckling/Göteborg & Co väljer en
hyresgäst/operatör, som samstämmer och i kontraktet säkerställer
att Bananpiren fortsätter att användas för olika typer av evenemang
inkluderat HASSP under 5 år. Hyresgästen förvaltar och hyr HASSPlokalerna och verkar som evenemangsdirektör och medarbetare för
utveckling av HASSP. Sociala obligationer, sociala investeringsfonder
och processtöd från exempelvis Vinnova kan finansiera hyran innan
evenemangsintäkter från HASSP inflyter. En parallell valuta prövas
som får hela befolkningen att engagera sig i uppbyggnaden av HASSP
och vända utanförskapets pris till en stor tillgång!

VAD?
HASSP spänner över alla teman som påverkar hållbar
samhällsutveckling och går i linje med Vision Älvstaden.
Ett vinstgivande Program för 5 års testperiod inom Bananpiren
tas fram i samverkan med hyresgästen/operatören och HASSPintressenterna. Modeller och ritningar tas fram som kan ligga
till grund för den som ska realiseras i full skala.
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Bakgrund
Brundtlandsrapporten framhåller balans mellan ekonomi, ekologi och
socialt som nödvändig för hållbar utveckling dvs Vision Älvstadens
och 400-årsjubileets huvudtema. HASSP går längre och har med såväl
den sociala som konst/kultur dimensionerna. Det sociala släpar efter.
MR, jämlikhet, utanförskap, arbetslöshet och terror får fler att inse
att en social omställning krävs. Sociala organisationer, gamla som
nya, brinner ofta för ett specifikt ämne och ser inte helheten och
möjligheterna med samverkan vilket innebär att de inte når målen.
En lösning är HASSP Genom att erbjuda medborgarna en lokal för att
bygga och testa HASSP i samverkan med myndigheter, näringsliv och
akademi kan vi få en ständig ström av aktiva medborgare till
Bananpiren. Den holistiska inriktningen innebär att ingen lämnas
utanför. Verktyget blir allas egendom, alla kan bli delaktiga och
intäkterna kommer alla till del. Alla tidigare typer av event på
Bananpiren kan inordnas i HASSP. Konsten och kulturen utgör där en
mycket viktig del. Förhoppningen är att många event med tema
HASSP under hyrestiden ska inbringa tillräckligt med pengar för att
finansiera bygget av den anläggning och samhälls-process som ska
fungera hållbart framöver och bli Jubileets stora dragplåster HASSP.
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Lokalernas utnyttjande
En scenarieutställning med bakgrundsmaterial anordnas våren 2016.
Dessa bedöms, bearbetas, kompletteras av intressenter i samverkan.
Parallellt pågår modellbyggeri och en virtuell uppbyggnad av tilltänkt
HASSP. Nätverksmodeller visar de delaktigas positioner i helheten.
Parallellt anordnar aktören event som anknyter till HASSP och de
lokala HASSP som successivt tillkommer i stadsdelarna.
Den holistiska inriktningen ger möjligheter att ständigt ta upp nya
teman som i event kan synliggöras. T ex utanförskap, arbetslöshet,
utbildning, invandring, skärgårdstrafik och övrig trafik, livet på älven,
bostadsfrågan, bo- och byggemenskaper, MR, jämlikhet, hälsa, mat,
konfliktlösning, vård och omsorg, miljö, ekonomi, demokrati, kultur
och processverktyget HASSP.

,
Kultur/ konstens som utgör ett av huvudperspektiven i HASSP verkar
för att eventen blir levande och publikdragande samt anpassade och
tillgängliga för alla generationer.
Varje stadsdel har möjlighet att visa upp sig och på så vis få känslan av
sammanhang KASAM.
Genom HASSP-syftet att minimera bidragsberoende, utanförskap,
kriminalitet och oönskad sysslolöshet kommer dess samhällsnytta att
bli oerhört stor liksom eventintäkterna som ska hålla utvecklingsprocessen igång och även ge möjlighet till uppbyggnad av framtidens
HASSP och sociala investeringsfonder för innovationer.
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HASSP HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK SOM TEST UNDER 5 ÅR

Vi söker samverkan med en aktör som kan genomföra vårt koncept
på Bananpiren under 5år.

SKISS TILL KALKYL
(Exklusive HASSP-företagen som successivt växer fram)
Idé
Etablera en HASSP (Holistic Association Social Science Park) i Göteborg
bestående av en Central Park plus 11st lokala för stadsdelarna och regionen.
● Allägt ● Bananpiren som testarena under 5år ● Parallellvaluta
● 0-vision arbetslöshet ● Crowdfunding ● samverkan ● öppenhet

Fakta
Invånare år 2015 Göteborg 550 000inv Storgöteborg 1 000 000inv
Biståndstagare år 2009 i Göteborgsregionen
16 400st
Socialbidrag genomsnitt/person
3500:Socialbidrag tot/år
57 400 000:-

Räkneexempel (fem år)

Kostnad Intäkt Leva
Antagande
Entrébiljetter hall /inv och 5 år 2st = 600:Entrébiljetter tält /inv och 5 år 5st = 500:-

Lokaler
Entréavgift hallen 2 000pl 1 650ggr 5år 300:- 90%besatt
891 000 000:-♦
Entréavgift tält 5 x 2 000pl 500ggr 5år 100:- 50% besatt
250 000 000:-♦
Eventtält
4 250 000:-♦
Eventstolar
2 000 000:-♦
_________________________________________________________________________________
Summa
6 250 000:-♦ 1 141 000 000:-♦
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Aktörer och anställda
HASSP
Aktörer: 500st

50%lön 15 000:- /pers o månad
450 000 000:- ♦
50%lön 15 000L /pers o månad
450 000 000L ♦
Bidragstagare
16. 400st 5år
1 700 000 000L ♦
__________________________________________________________________________________
Summa
450 000 000:-♦
2 150 000 000L ♦

HASSP byggnader
Central Byggnad

30 000:-/kvm 120 000kvm

byggnad 2 700 000 000:-♦
arbete 900 000 000L♦
Lokala HASSP inkl lysbåtar 11st
2 400 000 000:-♦
arbete 800 000 000L♦
Hyra för Bananpiren 5år (halva vinsten före hyra )
705 875 000:-♦
__________________________________________________________________________________
Summa
5 805 587 500:-♦
Bidragstagare
1 700 000 000L♦
Delresultat HASSP
6 262 125 000:-♦ 1 141 000 000:-♦
___________________________________________________________________________________________________

Balansräkning HASSP
Delresultat HASSP

6 262 125 000:-♦ 1 141 000 000:-♦

Bankränta

1 054 000 000:-♦

Byggnadsvärde

6 800 000 000:-♦

Vinst
705 875 000:-♦
__________________________________________________________________________________
Balans
8 022 000 000:-♦ 8 021 000 000:- ♦

Bank
Affärsbank
Tot banklån

4 415 250 000:- a 3 % ränta = 132 457 000/år 5år 662 287 000 :-♦

HASSP:BANK Sociala obligationer Skr:myntfot valuta LEVA
Ränta obligationer 3% ränta 78 400 000/år 5år
392 000 000:-♦
Moms (på HASSP-produkter**)
lägsta krav
392 000 000:-♦
Moms (på HASSP-produkter**)
lägsta krav
1 722 000 000L ♦
Elevbidrag
HASSP
1 722 000 000L♦
__________________________________________________________________________________
Balans (om Skr = L)
2 114 000 000KrL♦ 392 000 000 KrL♦
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KOMMUNEN
KOMMUNEN (socialbidrag)
Socialbidrag
16.400st 5år
1 722 000 000:-♦
Elevbidrag från HASSP
1 722 000 000:-♦
Kommunalskatt
elev
1 722 000 000:-♦
Hyra för Bananpiren
705 875 000:-♦
Vinst ***
2 427 875 000:-♦
__________________________________________________________________________________
Balans ****
4 149 875 000:-♦ 3 444 000 000:-♦
KOMMUNEN (skatt och moms)
Skatt på Leva elevlön (medelvärde)
516 600 000:-♦
Skatt på Leva lön aktör
150 000 000:-♦
Moms på HASSP-produkter Momsbefriat för att stimulera*****
000:-♦
Vinst
666 600 000:-♦
__________________________________________________________________________________
Balans
666 600 000:-♦
666 600 000:-♦
*
Leva är en lokal parallellvaluta som består av upplånat kapital genom sociala obligationer som ger
årligen en ränta som varierar med Levans värde gentemot Skr. Här satt till 3 % ränta/år i Skr.
Invånarna lånar ut Skr till HASSP som ger tillbaka minst indexreglerat belopp. Pengarna ligger som
myntfot för Leva-valutan. Värdet trycks upp i Leva och används inom HASSP som betalningsmedel
vid sidan om SKR. Leva garanteras inget värde. Det beror på hur de används. Valutan ges ut som en
bonus till HASSP-elever och blir ett insitament för alla att förvalta väl. Om HASSP-företagen har dålig
utveckling sjunker Leva-kursen. Detta utgör ett starkt insitament för medborgarna att gynna HASSPföretagen som alla är delägare i. Det merarbete som utförs genom Leva beskattas lika som Skr.
och moms på produkten 25%.
**
HASSP-produkter är egenproducerat. Undervisning, hälsa, vård-omsorg, KASAM,
byggverksamhet, innovationslab, företagsutveckling, stadsodlingar, fredsarbete, MR,
inkludering, ekonomi, trafik, kultur, miljö, processkonst och övrigt socialt. Moms betalas till
HASSP-banken i detta räkneexempel. Den balanseras mot kommunens vinst på HASSP.
***
Relativt snart bör HASSP-företagen ha utvecklats så mycket att Leva bidraget från HASSP
täcker hela elevbidraget.
****
Elevbidraget = 2/3 kommunalt 1/3 HASSP vid start. Om HASSP utvecklas positivt övergår det
successivt till att HASSP betalar hela elevbidraget. I kalkylen har valts ett medelvärde.
Utan HASSP skulle kommunens utgift blivit det dubbla.
*****
Alternativt kan moms betalas i Leva som kommunen i gengäld betalar tillbaka som elevbidrag eller
fonderas för att nyttjas vid krislägen.
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HASSP-företagen
I samband med Vetenskapsfestivalen togs det
fram en rad av verksamheter som bör ingå i en
holistisk social Science Park.
Många av dessa kan utvecklas på Bananpiren
och genom olika event testas.

Frihamnen modeller
Vetenskapsfestivalen
Andra chansen för de 1680 idéerna!
Alla förslag som inte kom med ges en ny chans.
Vi får med oss stora medborgargrupper genom
att få dem att i samverkan lyfta sina idéer.

Göteborgs 400-år
Inside the No
finns en klar steg för steg guide för användandet
av djup demokrati i sin egen värld.
Att utföra svåra beslut på överraskande nya sätt
Att Lösa konflikter
Att förvärva den dolda visdomen hos minoriteten
Att öppna upp inre resurser som man inte visste
fanns

Djupdemokrati

Att föra in ny kreativitet i sin omgivning

Ur
Studiecirkelrapport HASSP 2015
Bifogas nedan!

Frihamnen

Ur
Studiecirkelrapport 2015
Långedrags hamn
Skärgårdstrafiken
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SÖKANDE
Arne Person/ HASSP-initiativet, Medborgarkraften
Rodergatan 7
426 76 Västra Frölunda
Tel 031 291893 mobil 070 672 05 42
e-post: arne.person@glocalnet.net

hasspgbg@gmail.com
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Ur Studiecirkelrapport HASSP 2015
1. 0-VISION: HASSP SOM

EN VIRTUELL PARK

Den digitala tekniken utvecklas snabbt
för nya virtuella världar.
En mycket hög procent av medborgarna har möjlighet
att delta i olika digitala aktiviteter. Stora mängder data
kan snabbt hanteras och konsekvenser som stöd för
beslut kan erhållas. Nätkonferenser och nätworkshops
är tidsbesparande. Alla har möjlighet att på samma
villkor komma till tals. På nätet kan såväl bakgrundsmaterial som framtidsvisioner presenteras och ligga till
grund för förslag som tas fram i samverkan.
Nackdelar: Risken är att det blir en virtuell värld man
lever i, som kan urarta genom svårigheten att spåra
vart idéer och innovationerna tar vägen och att skilja
den virtuella och den verkliga från varandra.
Metoden kan vara ett första steg i förverkligandet av en
fysisk HASSP. T ex för upprättandet av ett program och
kartläggning av tillgängligt bakgrundsmaterial inför
reella tester. Under en testperiod kan förslag 1 och 2
nedan förenas och ge en initial styrka med goda tester
som blir en plattform för utveckling och förverkligande
av en fullt ut fungerande HASSP.

2. BEFINTLIGA SCIENCE PARKS KOMPLETTERAS

SAHLGRENSKA SCIENCE PARK

JOHANNEBERG SCIENCE PARK

LINDHOLMEN SCIENCE PARK

HASSP

Stora besparingar kan göras genom dubbelutnyttjande
av lokaler och personal.
De befintliga parkerna är teknikparker. Om de sociala
frågorna ska inkluderas helt
i de befintliga byggnaderna är risken att det blir på de
ursprungliga intressenternas villkor. HASSP:en kan
uppfattas som underordnad nisch styrd av de befintliga
teknikparkerna.
Folkrörelserna finner då sina egna kanaler och
HASSP:en får inte den kraft som eftersträvas.
Om däremot det etableras en HASSP som inom sig har
lokaler för teknikparkerna som gynnar det holistiska
syftet mot att HASSP kan nyttja lokaler i teknikparkerna
kan det bli en framgångsrik lösning.
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3. HASSP INOM HEDEN
Läget på Heden bygger vidare på ett antal förslag som
inlämnades till Göteborg 400 år. En HASSP här kommer
att ge kraft åt framför allt den gamla stadskärnan.
Utmed älven kommer mycket nya intressepunkter att
växa upp och därför krävs något publikt i området för
att kunna vidmakthålla sin ställning som del av
citykärnan. Trädgårdsföreningen inkluderas i parken.
Centralbyggnaden gestaltas som ett torn.
Genom dess konstruktion som en båt försänkt kan
dagens öppna karaktär bibehållas och dess innehåll
skyddas från förhöjda vattennivåer.

HEDEN BEHÅLLER SIN HEDKARAKTÄR
GENOM ATT DEN FÖRSÄNKS

Om inte den slutgiltiga HASSP:en etableras på Heden
kan förslaget utgöra en god förebild för en dylik park.
Omfattande material om tankegångarna finns
redovisade på www.medborgarkraften.com

4. HASSP INOM FRIHAMNEN (Holistic Association Social Science Park)
Processpark för hållbar utveckling för Staden/Regionen/Sverige/Världen
Hela parken utformas som en temapark. Inriktningen är
helhet. Detta innebär att i första hand tillföra parken allt
det som saknas i dagens samhällsplanering samt
tillkommande funktioner som krävs för att få till stånd
en hållbar glokal samhällsplaneringsprocess. Detta
förhållningssätt gestaltas i såväl byggnadernas innehåll
som i vatten- och grönytornas disponering. Parken
föreslås få fristadskaraktär för experiment och tester.
För att känna ett sammanhang KASAM är det viktigt att
samla alla beståndsdelar inom ett område. Det som
redan finns eller planeras på andra ställen ges därför ett
skyltfönster eller kiosk inom parken.
Kommunens honnörsord för Jubileumsparken

STUPRÖREN” ÖPPNAS FÖR SAMVERKAN

♦ Frihamnen ska vara en del av regionens kärna och
vara öppen för världen, utvecklas hållbart, hela staden,
nära vattnet och stärka kärnan. Frihamnens historia ska
tillvaratas.
♦ Tanken med jubileumsparken är att vi tillsammans
ska skapa en mötesplats med mångfald i både
vegetation och arkitektur, som ständigt kan utvecklas av
nästkommande generation.
Den ska vara gjord av alla och till för alla.
♦ Smarta lösningar för samnyttjande och
multifunktionella byggnader och ytor behövs. Såväl
temporära som permanenta. Projektet Platsbyggnad
med så kallade värdeskapande aktiviteter pågår redan.
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5. HASSP I ANSLUTNING TILL ÄLVSBORGSBRON OCH RÖDA STEN
I senaste översiktsplanen för Göteborg anges vikten
utav förtätning speciellt i anslutning till noder och stråk.
Trafikfrågorna ägnas stor uppmärksamhet och strävan
efter ett ökat användande av den kollektiva trafiken.
Ett ökat bostadsbyggande eftersträvas inte minst i
Södra skärgården. Med dessa intentioner ställs återigen
stora krav på fler parkeringsplatser på fastlandet: Sedan
åtskilliga decennier vållar detta svårlösta konflikter. En
ny utredning pågår.
Samtidigt inser alltfler behovet av ett förstärkt socialt
perspektiv i samhällsplaneringen.
Detta förslag är en samverkanslösning.
Problemen slås ihop och leder till stora tillgångar.
Kulturen behöver förstärkas. Röda Sten är nu en
betydelsefull konstarena för nyskapande konst, men når
tyvärr inte ut. S skärgården behöver strategiskt
placerade parkeringsplatser. Saltholmen behöver avlastas. Byggnadsnämnden vill ha ett rikt båtliv i älven.
Om lokalsamverkan med de befintliga tekniska vetenskaps-

HASSP:en
vidverklighet
Älvsborgsbron,
somvolym
trafiknod
och port till
parkerna blir
kan större
inom HASSP
Göteborg,
i samverkan
medoch
färjeterminal
och Röda Sten
utnyttjas för
antingen kultur
konst eller för
garanterar
stor
publiktillströmning
och
stort
skärgårdsbornas bilar.
engagemang i samhällsutvecklingsfrågor.

6. HASSP I ANSLUTNING TILL HISINGSBRON
Den föreslagna Hisingsbron har fått stor kritik för dess
negativa påverkan av båttrafiken i älven.
Vid Byggnadsnämndens septembermöte togs en
motion upp med begäran om värnande av Göteborg
som sjöfartsstad. Beslutet blev att stödja begäran.
Ovan illustrerade förslag som under flera år legat ute
på Youtube och var med i medborgarnas förslag till
Göteborg 400 år kan bli aktuellt.
Brons utformning medger i princip kontinuerlig båtoch kollektivtrafik. Tvillingbyggnaderna kan på
strategiska ställen vara förbundna utan att hindra
båttrafiken.
De kan bli en port och Central HASSP för hela
regionen. Den kan också bli en central terminal för
skärgårdstrafiken med bil/cykel -och båtpool.
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7. HASSP INOM OSCAR II FORT
HASSP= Holistic Association Social Science Park
Förläggs till hamnen för Oscar II fort och blir i princip
Älvsborg IV. ( I = Älvsborg i vid Klippan. II = Nya Älvsborg. III = Oscar II fort)
Den blir liksom dess föregångare en försvarsanläggning
anläggning. Nu som ett försvar för Göteborg som en
demokratisk jämlik stad med ett holistiskt angreppsätt.
Resterna av det gamla fortet kan få ett nytt innehåll och
rustas upp. (Det har saknats såväl medel som innehåll
för en sådan upprustning.)
Den flytande centrala anläggningen kan fungera som
södra skärgårdens terminalanläggning. inrymmande
såväl bil/cykel som båtpool om en neutral väg genom
KA4- området kan anordnas. Även ett större
parkeringshus inrymmande hela skärgårdens behov
skulle kunna etableras här.
Den hållbara samhällsutvecklingen bygger på föränderlighet
och rörlighet. Ett Göteborgs mål är att ”hela” staden såväl i
betydelsen att få bebyggelsen att hänga ihop, som att hela
den själsligt. Detta kan uppnås genom att låta Långedrags
hamn bli en testarena för en central HASSP inför Göteborg
400 år. Flytande för att enkelt kunna förflyttas när så önskas.
Den kommer då att ligga mitt emellan City och Södra
respektive Norra skärgårdarna.
Samverkan med befintliga verksamheter i hamnen tillvaratas.
Stora delar av behövliga markbundna annexanläggningar kan
inrymmas i Oscar II fort som nu äntligen kan komma till verklig
nytta för Göteborgs utveckling. Vid Nya Varvet kan vid detta
scenario Älvsborgs lokala HASSP förläggas. Varje stadsdel
förses efterhand med lokala enheter. Ett sådant alternativt
läge för en Central HASSP kan planeras parallellt och i
konkurrens med ett läge i Frihamnen då stora delar av parken
är flytande och parkområdet utgörs av älven under
åtminstone testperioden.
Ett annat alternativ är att HASSP-centrats delar sprids utmed
älven och S skärgården som tillsammans med de lokala
flytande enheterna skapar ett starkt intern flöde. HASSP:ens
holistiska karaktär (konst/kulturinslaget) manar stadsdelarna
att sätter sin prägel på farkosterna och den centrala flytande
delen med plenisal.
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8. HASSP INOM LÅNGEDRAG –SALTHOLMEN
Den tömda innerhamnen kan åter få en logistisk funktion
genom att samla in och fördela värden, behov, kunskap,
förståelse, kraftstrukturer och kultur. Samtliga farkoster
förutsätts bli eldrivna.
Ett av senarierna för Södra skärgården är att helt avveckla
Saltholmen som färjeterminal. Om detta skulle bli aktuellt
skulle den Centrala HASSPen kunna utvecklas även på
Saltholmen.
Dagens flyktingar påvisar behovet av buffertar,
omvärldsanalyser och testarenor.
För Långedrags del skulle inre Hinsholmskilen kunna fungera
som testarena tillsammans med delar av Långedrags hamn om
tomtmark friställs för detta.

9. HASSP FLYTANDE

Exempel:
Hur skulle ett utvecklat Livsstilssamhälle påverka
sysselsättningen i framtiden?
Hur kan lokala valutor underlätta olika former av handel och
det sociala?
Hur påverkar kraftbalansring samhällsutvecklingen?
Hur kan sociala investeringsfonder påverka nuvarande budgetar
och medborgares liv?
Hur kan moderna ekobyar gagna en storstad?
Hur kan vi dra nytta av de moderna medierna?
Hur kan bo- och byggemenskaper tillämpas i en villastadsdel
som Älvsborg?
ANLÄGGNING
I INFARTEN TILL GÖTEBORG
Vilka konsekvenser har den täta blandstaden för medborgarna?
Vilka möjligheter finns att utnyttja anläggningar i Långedrags
hamn för samhällsutveckling?

Nära vattnet är ett kommunalt honnörsord för
stadsutvecklingen. För en sådan utveckling krävs goda
förbindelser på vattnet och goda möjligheter att också
parkera fordonen på vattnet.
En flytande HASSP i infarten till Göteborg kan bli en i
många dimensioner samverkande enhet som får såväl
fastland som skärgård att samverka.

Den nyligen antagna motionen i Byggnadsnämnden om att
satsa på ett rikt båtliv i våra vattendrag ger extra stöd för
idéen.
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10. HASSP CENTRALT BELÄGEN INOM REGIONEN
Det finns skäl till att lokalisera den centrala
HASSP:en till en central plats inom regionen.
Det kommer att bli lättare att få regioninvånarna
delaktiga i samhällsutvecklingen.
Stad-land förhållandet kan lättare utvecklas och
maktförhållandet mellan Göteborgs Stad och
regionen kan bli lättare att balansera. Möjligheterna
till större självförsörjningsgrad ökar. Gehör för
ekologiska byar kan bli större och
självförsörjningen.

11. HASSP, ÄLVSBORG: SALTHOLMEN, LÅNGEDRAG, OSCAR II FORT, KA4,
NYA VARVET, RÖDA ST
Göteborg som en sjöfatsstad står i centrum. Vattnet,
stränderna och skärgården värnas.
Med HASSP:en som hjälp iordningställs en gång- och
cykelled från centrum via Långedrag Saltholmen och
Fiskebäck till Önnered,
HASSPen fördelas på flera ställen utmed kusten. Två
hållplatser och en terminal för skärgårdstrafiken
byggs ut för att möjliggöra en hållbar utveckling på
öarna.
Erforderliga parkeringsplatser fördelas på dessa.
Vissa turer fortsätter in till Stenpiren.
Ur motionen i Byggnadsnämnden som godkändes i
år : Att ha båt är en viktig del av många
göteborgares fritid. Närheten till havet är också en
viktig del av Göteborgs identitet. Samtidigt råder det
idag brist på båtplatser.
Vi vill att Göteborg ska vara Sveriges båtstad.
Framförallt vill vi se fler platser i befintliga
fritidshamnar… Men kompletterat med detta bör
man också möjliggöra för fler småbåtsplatser som en
del av den Centrala Älvstaden. I en levande och
blandad bebyggelse kring vattnet ingår också ett
levande båtliv.
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12. HASSP, GÖTEBORG:
HEDEN, FRIHAMNEN, RINGÖN, RÖDA STEN, ÄLVSBORG, BERGSJÖN
Likt våra tekniska Science Parks uppdelas de sociala
disciplinerna i grupper som får var sin HASSP i stan eller
regionen. Här nämns några ställen som tänkbara.
Ringön är planerat för att bli en tillåtande oas där man
omgående skulle kunna bygga upp en testanläggning,
HASSP ANLÄGGNINGAR
UTSPRIDDA I STAN

Bergsjön ska nu bygga sitt kulturhus. Här är avsikten att
medborgarna ska ges stort utrymme för val av innehåll. Till
ledningen har lämnats ett förslag att inkludera en HASSP i
kulturhuset.
Förslag har också inlämnat till ansvarig för platsbygget i
Frihamnen om att inom parken där etablera en HASSP.
Kungstensmotet är en viktig trafikknutpunkt och är därför
ett lämpligt område för lokalisering av en anläggning av
detta slag. Samarbete med Röda Sten blir en stor bonus.
Av flera skäl kan det vara lämpligt att placera HASSPenheter på vattnet eller utmed stränderna.

BERGSJÖN: INLÄMNAT FÖRSLAG

Ett samverkansförslag mellan fastlandet och Södra
skärgården kan ge positiva effekter för båda parter.
Utvecklingen av hamnarna utmed Älvsborg ligger i linje
med det beslut byggnadsnämndens fattade i september
2015.
Långedrag som redan fungerar som ett båtlivscentrum kan
ytterligare förstärkas med en social mötesplats med marin
prägel.
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Ur Studiecirkelrapport 2015 Långedrags hamn
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