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Framtidsbild Hampetorp har tagits fram
våren 2022 av Landskapslaget AB på
uppdrag av Örebro kommun.
BAKGRUND

KONTAKTPERSON ÖREBRO KOMMUN

Örebro kommun arbetar med att ta fram en strategi som syftar till att tillgängliggöra Hjälmaren som ett attraktivt rekreationsområde för kommuninvånare och besökare. I arbetet
har Hampetorp identifierats som en strategiskt viktig nod
för utvecklingen. Genom att öka Hampetorps attraktivitet
för boende och besökare kan Hjälmarens attraktivitet som
rekreationsområde som helhet stärkas. I strategin finns en
framtidsbild för Hampetorp formulerad tillsammans med
ett antal ställningstaganden.

Linnea Hagenbjörk

MEDVERKANDE LANDSKAPSLAGET
Lise Strand Hellström
Ida-Maria Classon Frangos
Pia Jonsson

Syftet med rapporten är att konkretisera och illustrera den
formulerade framtidsbilden av Hampetorp. Del I presenterar
en omvärlds- och nulägesanalys, medan del II presenterar
förslag på åtgärder. Respektive del går att bryta ut som separata dokument.
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INLEDNING FRAMTIDSBILD HAMPETORP

Följande framtidsbild är taget ur ”Strategi för utveckling av Hjälmaren
som rekreationsområde” (2021.11.22) och ligger till grund för arbetet
med denna rapport.
Hampetorp utgör både en attraktiv lokal bebyggelsekärna och ett attraktivt besöksmål för både kommuninvånare och besökare.
Tillsammans med Vinön utgör Hampetorp en
strategiskt viktig plats för att tillgängliggöra
Hjälmaren.
Genom sin närhet till Hjälmaren och god
kollektivtrafik, handel, kommersiell och
offentlig service samt goda möjligheter till
attraktivt permanent- och fritidsboende
uppstår synergivinster både för Hampetorp
och för omkringliggande landsbygd.
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Som besöksmål uppvisar Hampetorp stora
egna värden och utgör även en naturlig och
välkänd port till övriga delar av Hjälmaren.
Till Hampetorp söker sig besökare för att
bada, uppleva lokalt näringsliv med fokus på
fiskförädling och andra närproducerade
produkter och framförallt för att uppleva
Hjälmarens öppna sjölandskap. Besökare söker sig till Hampetorp både för dagsutflykter
och för övernattning.

Genom att en av Hjälmarens få stationer för
båtdrivmedel finns i Hampetorp utgör platsen
en självklar nod för båtägare. Hamnområdet utgör även ett attraktivt besöksmål i sig
själv samtidigt som det bidrar till goda förutsättningar för det lokala näringslivet.
Som port till Hjälmaren finns det goda möjligheter att ta sig vidare ut på sjön i antingen
egen eller hyrd båt eller kanot. Det finns även
goda möjligheter att med egen eller hyrd cykel
ta sig vidare till Vinön.
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INLEDNING STÄLLNINGSTAGANDEN

Följande ställningstagande är taget ur ”Strategi för utveckling av
Hjälmaren som rekreationsområde” (2021.11.22) och ligger till grund för
arbetet med denna rapport.

En tydlig målbild för utveckling av Hampetorp ska tas fram för att säkerställa att utvecklingsåtgärder genomförs på ett strukturerat
och långsiktigt samordnat sätt. Målbilden bör
formuleras i samverkan med lokalt civilsamhälle och näringsliv.
Det ska vara attraktivt att bo i Hampetorp.
I likhet med ställningstaganden i översiktsplanen ska Hampetorp ges möjlighet att växa och
utvecklas på ett sätt som stärker serviceinnehåll
och kollektivtrafik. Hampetorps attraktivitet
som boendeort kan utvecklas genom att lyfta
fram ortens identitet och värden samt paketera
dessa tillsammans med lediga tomter.
Det ska vara attraktivt att besöka Hampetorp. Hampetorp ska vara ett självklart
besöksmål för de som vill uppleva Hjälmaren.
Attraktiviteten som besöksmål kan utvecklas
genom att utveckla, stärka och koppla samman
befintliga rekreationsvärden och målpunkter.

L

LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

Området kring campingen och färjeläget
är särskilt viktiga för Hampetorps utveckling
när det gäller rekreation och friluftsliv. Områdena har goda förutsättningar att utvecklas till
sociala mötesplatser för invånare och besökare
med kopplingar dem emellan. Vid färjeläget kan
även sjöräddningens förutsättningar stärkas.
Badplatsen kan vidareutvecklas till
en än mer attraktiv mötesplats och besöksmål. Viktiga aspekter i utvecklingsarbetet är
barnperspektivet och marknadsföring som
EU-badplats.
Friluftslivets intressen kan stärkas
genom samverkan med lokalt näringsliv och
civilsamhälle. Exempel på utvecklingsområden är att skapa förutsättningar för kanot- och
cykeluthyrning och genom att stärka fritidsbåtshamnen. På så sätt stärks även Vinön som
besöksmål.

Fritids- och turbåtar
Det är av vikt att det finns tillräcklig hamnkapacitet för fritidsbåtar och att faciliteterna
är tillräckliga. Örebro kommun vill därför tillsammans med berörda föreningar och markägare utreda lämplig utveckling av hamnarna
vid exempelvis Hampetorp, Vinön, Grythem
och Göksholm. Avgörande är möjligheten till
extern finansiering. Förutsättningarna för turbåtar mellan exempelvis Hamnplan, Björkön,
Vinön och Hampetorp ska utredas.

Camping
Örebro kommun ser vikten av att Hampetorps
camping ges förutsättningar att fortsätta utvecklas. Detta kan göras både som en del i
Hampetorps utveckling och genom enskilda
utvecklingsåtgärder vid campingen som exempelvis ställplatser.

Tillhandahållande av friluftsutrustning
Vid strategiskt viktiga platser, som exempelvis
Ässundet, Hampetorp, Hlälmarbaden, Naturens hus och Småbåtshamnen, kan Örebro
kommun inta en mer aktiv roll för att skapa
förutsättningar för andra aktörer att tillhandahålla friluftsutrustning. Samordning mellan
olika typer av aktiviteter och leder är viktigt.
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INLEDNING HISTORIA & IDENTITET

Hampetorp är en lugn och trivsam tätort
i Örebro kommuns östra utkant. Enligt Örebro kommun bor 299 personer (2021-12-31)
i orten och medelåldern är den högsta bland
tätorterna i kommunen.
Hampetorp kännetecknas av sin närhet till
Hjälmaren och är en sommarpärla för både
boenden och besökare. Många besökare beskriver Hampetorp som ”stoppet till Vinön”,
en kvalitet som kan utvecklas och stärkas.
Riksväg 52 som utgör riksintresse för kommunika-tioner löper genom Hampetorp och
delar orten i två. Orten etablerades norr om
vägen vid Hjälmarens strand och kom med tiden att utvecklas till att även inkludera Mosstorp söder om vägen.
Det finns flera kulturmiljövärden i Hampetorp och naturen är påtagligt viktig och
närvarande i och med läget vid Hjälmaren

L

LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

och kopplingen till Vinön. Vid färjeläget går
dagliga turer till Vinön och öster om hamnen
ligger Derbol naturreservat med fina promenad- och vandringsleder. Söder om 52:an finns
även stora skogsområden med vandringsmöjligheter.
Förr fanns det en livsmedelsbutik i Hampetorp. Genom åren har det bland annat varit
Nordqvist handel, Konsum och senast Merhallen som lades ner 1991. Därefter bedrev Kopparslagare Berglin verksamhet där innan det
blev Pizzeria. Byggnaden brann ner för ett antal år sedan och idag står den centrala tomten,
både kallad Konsumtomten och Pizzatomten,
övergiven och ligger ute för försäljning.
Det finns en förskola och grundskola för ca
50 elever med tillhörande fritidsverksamhet.
Hampetorps skola och förskola utgör
tillsammans med Campingen utbudet av
kommersiell och offentlig service idag.

Närmaste tätorter med ett större utbud av
service är Odensbacken 9 km västerut och
Vingåker 20 km åt sydöst.
Utöver säsongsrelaterade verksamheter, främst kopplat till sommarturism, är arbetsmöjligheterna begränsade i Hampetorp.
Många arbetspendlar till Odensbacken,
Vingåker eller Örebro, men det finns även en
del egenföretagare inom bland annat jordbruk, skogsbruk, fiskeri och åkeri.
Utöver kommunal skolskjuts för grundskoleelever förbinder regional kollektivtrafik Hampetorp endast med Örebro och Odensbacken
under vardagar. Till Vingåker går ingen kollektivtrafik. Bristen på kollektivtrafik och
vardaglig service, som bland annat livsmedel, gör Hampetorpborna bilberoende, vilket
främst påverkar barn och unga.

Det finns en god bysammanhållning med
föreningsgård, kyrka, segelklubb och camping
som anordnar aktiviteter och fungerar som sociala mötesplatser för både boende och besökare året om.
Vid badplatsen finns en tillgänglighetsanpassad ramp ner till vattnet och stora ytor att
vistas på, grilla samt träna på utegymmet som
föreningen har byggt. I närområdet finns även
en bollplan, beachvolleybollplan, discgolfbana
och padelbana. Med sitt läge vid Hjälmarens
strand finns även möjligheter för flertalet sjörelaterade aktiviteter - hela året om.

Informationen är hämtad från: lannas.se, Örebros
översiktsplan samt genom dialog med representanter
från civilsamhället.
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Källa: lannas.se
2. Badplatsen
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och sjöräddningens
lokal
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5. Färjeläget förr
Källa: lannas.se
6. Skogsområdet
söder om skolan
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OMVÄRLDSANALYS

Följande kapitel innehåller definition av vad en attraktiv boendeort är, samt
referensexempel från landsbygsutveckling i olika delar av Sverige. De har alla stått
inför liknande utmaningar som Hampetorp och har genom samarbeten med kommun
och civilsamhälle formats till attraktiva boendeorter och besöksmål.

FRAMTIDSBILD HAMPETORP 14 JUNI 2022

OMVÄRLDSANALYS ATTRAKTIV BOENDEORT

För att förstå vilka faktorer som kan bidra till att Hampetorp blir en attraktiv boendeort har en
analys av begreppet utförts. Tillväxtverket har formulerat en modell för boendeattraktivitet som
delas upp i tre nivåer av krav och förväntningar som de flesta individer strävar efter när de väljer
en plats att bo på:

I. Boendeattraktivitet basbehov
Vad behöver vi för att bo på en plats?

II. Boendeattraktivitet krav
Vad påverkar när vi väljer plats att bo?

•
•

•

Arbete/försörjning i närområdet
Arbete/försörjning på pendlingsavstånd

•
•
•
•
•
•

Det svarta uppfylls i Hampetorp,

Tillgång till boende: ungdom, vuxen, seniorer och
äldreboenden
Boendestandard, tillgänglighet till efterfrågade
boendealternativ
Tillgång till offentlig service så som skolor, vård, fiber,
kollektivtrafik och vägar
Tillgång till kommersiell service som butiker, restaranger
Trygghet som låg kriminalitet, säkra trafikmiljöer
Lokala omgivningar som natur, skog och sjö
Lokala omgivningar i tätort/by som bebyggelse, kulturarv,
gemensamma utemiljöer

III. Boendeattraktivitet Guldkant
Vad ger möjlighet till ett gott liv tillsammans
med andra?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Möjlighet att ta del och utöva kultur
Möjlighet att utöva och ta del av idrott
Möjlighet att vistas i skog, mark och på vatten
Möjlighet till övriga nöjen och
fritidsaktiviteter
Möjlighet att utvecklas i sitt arbete och/eller
företagande/entreprenörskap
Föreningsliv
Lokal anda
Sammanhållning, sociala relationer, socialt
kapital
Unikt och uppskattat

det blåmarkerade finns i viss mån och
det rödmarkerade brister i Hampetorp
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OMVÄRLDSANALYS LÄPPE VINGÅKERS KOMMUN

Läppe har länge varit en attraktiv turistort tack vare sitt läge vid Hjälmaren och sitt gästgiveri och kursgården Hjälmargården

Grannorten Läppe har många likheter med Hampetorp, där både
kommun och civilsamhälle aktivt
arbetat för att öka ortens attraktivitet som boendeort.
OM LÄPPE

Läppe ligger i Vingåkers kommun,
bara några kilomter från Hampetorp. Här bor ca 400 fasta invånare,
samt ett antal fritidsboende invid
Hjälmarens strand. Utvecklingen av
Läppe har i stort drivits på av lokala
krafter, där kultur varit en drivkraft.
Målet har varit att öka inflyttningen
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till Läppe samt att skapa en större
mångfald av boendeformer genom
seniorbostäder som blir hyresrätter
eller bostadsrätter.
Utvecklingen har skett i samarbete
med Vingåkers kommun, Hjälmargården och lokala företag. Hjälmargården är ett dragplåster för turism i
byn, och här finns även en rad lokala
konstnärer och musiker. Orten är
idag också attraktiv tack vare dess
relativt nära avstånd till Stockholm.
Mäklare på orten beskriver att de
tidigare sålde fritidshus i Läppe till

en lokal marknad men att det idag
är främst stockholmare som köper,
alltså den grupp som tidigare återfanns som köpare runt Flen. Permanentbostäder har i huvudsak en mer
lokal köpgrupp, även om det finns
exempel där fritidshusboende blivit
permanentboende.
SAMVERKAN

Med stöd från EU:s fond för landsbygdsutveckling och LEADER Södermanland har Byalaget Kreativa
Läppe, tillsammans med Vingåkers
kommun, fått möjlighet att jobba vi-

Illustration över Kreativa Läppes vision kring ett Byahus

dare mot ett byahus i Läppe. Detta
kommer eventuellt att delfinaniseras
av Vingåkers kommun.
VINGÅKER KOMMUNS STRATEGI

Vingåkers kommun har jobbat aktivt med landsbygdsutveckling. I
varje by finns ett byalag som kommunens landsbygdsstrateg träffar
och har regelbunden kontakt med.
På så sätt kan de samarbeta och lyfta
lokala idéer och initiativ. Varje ort
har en lokal utvecklingsplan som tagits fram i samarbete med kommun
och byalag.

Då Vingåkers kommun består av mesadels landsbygd satsar de stort på att
lyfta kommunen utifrån detta perspektivet genom satsningen ”Vingåkersbygden”.
Läs mer:
https://www.vingaker.se/
vingakersbygden/den-smartavingakersbygden/kreativa-lappedriver-projekt-for-ett-byahus-ochnya-bostader-i-byn/
https://www.lappebyahus.se/
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OMVÄRLDSANALYS RÖSTÅNGA SVALÖVS KOMMUN

Det gamla stationshuset byggdes om at RUAB och är idag en restaurang öppet året runt ed en rad olika
evenemang och aktiviteter.

Röstånga har både hyllats och prisats för sitt sätt att arbeta för att
lyfta orten bland de boende och
genom innovative idéer lyfta befintliga värden och byggnader.
OM RÖSTÅNGA

Röstånga ligger i Svalövs kommun,
vid foten av Söderåsen och har idag
ca 900 invånare. Platsen gränsar till
många vacka naturområden och Söderåsens nationalpark och har idag
blivit både en attraktiv boendeort
och besöksmål.
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Berättelsen startade när den lokala
skolan fick problem med elevantal
och ekonomi. Som svar på detta
skapades lokalt ett fastighetsbolag
som idag har ca 400 delägare boende i byn. Bolaget tar inte ut någon
vinst, utan har som syfte att renovera fastigheter i området. På så sätt
kom Sveriges minsta konsthall till i
byns gemensamma kylhus, som stått
tom och förfallen i många år. Detta
blev startskottet till en rad investeringar där fastighetsbolaget köper
upp hus som förfaller. Det nedlagda
stationshuset har blivit restaurang,

Renoveringen av byns gamla kylhus till Röstånga konsthall var startskottet för fastighetsbolaget som
idag har renoverat flera byggnader och hus i byn.

och ett par villor har byggts om till
lägenheter.
Genom att förbättra boendemiljön,
tillföra kulturaktiviteter och samlingsplatser har Röstånga idag blivit
en attraktiv plats att både bo i och
besöka.
KOMMUNENS ROLL

Kommunens driver skola och förskola i området.

Stort lokalt engagemang.
Utvecklingen i Röstånga har drivits
av den idella organisationen Röstånga Tillsammans där idén föddes
till att även starta ett fastighetsbolag,
Röstånga Utvecklings AB (RUAB). I
nära samverkan med lokala aktörer,
folkhögskolor och genom att lokalt
engagera personer under flyktingströmmen 2015 har samhället sett
en stor positiv utveckling.

Läs mer:
http://rostanga.nu/
http://rostangatillsammans.se/

Röstånga har mer kulturaktiviteter
än andra orter inom kommunen.
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OMVÄRLDSANALYS EDEFORSBYGDEN BODENS KOMMUN
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Illustration från dokumentet ”Att nyttja det som finns, Edeforsbygdens vision 2030 - Ett projekt för lokalt ledd utveckling”. Illustration av Jan Anders Jatte Eriksson

Edeforsbygden står inför många
liknande utmaningar som Hampetorp. Här har lokala krafter tilsammans med kommunen tagit fram
ett visionsdokument för hur orten
kan utvecklas.
OM EDEFORSBYGDEN

Edeforsbygden ligger i Bodens kommun, Norrbotten. Edeforsbygden
präglas av natursköna miljöer, rikt
kulturarv, stark entreprenörsanda,
besöksnäring och konst. Samtidigt
har området utmaningar med en
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åldrande befolkning, minskat ideellt engagemang och växande sociala
klyftor.

olika aktörer i Edeforsbygden. Målet
är att öka livskvaliteten för boende
och främja bygdens ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.

EDEFORSBYGDEN VISION 2030

Edeforsbygden Vision 2030 drivs av
Edek (Edeforsbygdens ekonomiska
förening) och genomförs i samarbete
med Bodens kommun. Tillsammans
med boende i byarna och lokala aktörer har en handlingsplan för framtiden tagits fram som skall ligga till
grund för metoder som kan stärka

SERVICEPUNKTEN

Servicepunkten är kommunens förlängda arm i Edeforsbygden. Här erbjuds besökare turistinformation och
boende i området personlig service i
form av upplysning, vägledning, rådgivning, bokning och kontakt med
myndigheter. Servicepunkten är

n

Edeforsbygden karta från 2021

också en mötesplats där det är lättillgängligt att träffas, ta en kopp kaffe
och diskutera frågor som rör bygden.
En servicepunkt drivs ofta av en förening i samverkan med kommunen,
där föreningen utför kommunal service och närvaro i samverkan.

Läs mer:
https://edeforsbygden.se/
https://coompanion.se/2021/01/27/
foreningen-som-satte-edeforsbygden-pa-kartan/
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OMVÄRLDSANALYS ÖVRIGA REFERENSER
VÄVERIET, UDDEBO

Uddebo är en liten by i Tranemo
Kommun, i sydvästra Sverige med
cirka 400 invånare, ungefär 10 mil
från Göteborg.

VÅRA RUM, FYRBODALSREGIONEN

Våra Rum är ett utvecklingsprojekt
med målet att skapa fler attraktiva
livsmiljöer i Fyrbodalsregionen, Västra Götalands län.
Projektet är uppdelat i två delar.
Varje kommun kommer bilda eller
utveckla en arbetsgrupp över förvalt-

FENGERSFORS, DALS LÅNGED

Fengersfors bruk och samhälle delar
historia med många andra bruk och
bruksorter runt om i Sverige.
Under 2000-talet har bruket i konstnärskooperativet Not Quites regi

HÄLLEFORSNÄS, FLENS KOMMUN

Bruket i bygden har fått nytt liv där
lokala krafter skapat en central plats
som idag lockar både nya boende och
besökare. Här hittar du bland annat
butiker, gjuterimuseum, galleri, atel-

LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

Idag är Uddebo ett litet men växande samhälle där hållbarhet, kultur
och tid är några av de gemensamma
intressena hos invånarna. Lokalbefolkningen och deras vänner skapar
gemensamma utrymmen för kul-

turella evenemang, samhällsliv och
experimentella projekt. Kurser, föreläsningar och workshops hålls inom
allt från musik, politik och snickeri.

Läs mer:
http://xn--vveriet-5wa.se/UDDEBO

ningsgränserna där flera kompetenser möts i det gemensamma uppdraget att utveckla ett hållbart samhälle.
Gruppen får ta del av processtöd och
vid behov expertis i form av till exempel konstnärer, arkitekter, specialister inom kulturarv, upphandling
av konst eller landskapsarkitekter.
Gruppen väljer en plats eller ett

samhälle där det finns behov av utveckling eller där en satsning står för
dörren. Det kan till exempel vara ett
torg, ett rekreationsområde, en lekmiljö, en gågata eller ytan kring ett
resecentrum.

från Fyrbodals kommunalförbund
och Västra Götalandsregionen.
Därtill söker projektet extern finansiering. Kommunerna finansierar i
form av arbetstid.

utvecklats till ett av Dalslands mest
etablerade besöksmål med närmare
25 000 besökare per år.

på ett hantverkscentrum som knoppat av sig när hantverkarna stannat
kvar och mindre kluster har skapats
som till exempel organisationen Not
Quite.

Läs mer:
https://www.notquite.se/besok-oss/

Samtliga bygderåd i Flens kommun
har fått i uppdrag av kommunen
att samordna och göra en lokal utvecklingsplan. Utvecklingsplanen
grundar sig på utvecklingsfrågor
framtagna i samråd med invånare i

Hälleforsnäs. Utvecklingsplanen revideras årligen för att hållas aktuell.

Stenebyskolan i Dals Långed (filial
till HDK GBG) är ett bra exempel

jé, teater, mejeri, restauranger och
turistbyrå. På kullen mitt emot bruket finns även en äventyrsbana som
barnen kan leka i och omgivande
naturområden har tillgängliggjorts
och lyfts.

Våra Rum har en grundfinansiering
med delregionala utvecklingsmedel

Läs mer:
https://www.fyrbodal.se/projekt/
samhallsutveckling/vara-rum/

Läs mer:
https://halleforsnas.org/
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ANALYS HISTORISK UTVECKLING
Hampetorps bebyggelse har utvecklats
under lång tid. Det finns byggnader
som representerar olika epoker och
utbyggnads-skeden genom samhällets
historia. Rödmarkerat i kartan till
höger visar områden där bebyggelsen
huvudsakligen är äldre än 1940. Gula
markeringar består av bebyggelse
uppförd från 1940 och framåt. Den äldre
bebyggelsen präglas av träbebyggelse
från sent 1800-tal med stora trädgårdar
och många uthus och ladugårdar.
Senare bebyggelse präglas av tidstypisk
villabebyggelse och fritidshusbebyggelse
längs raka gator mot vattnet eller i
kvartersform. Efter 1970-talet har
ingen bebyggelse uppförts inom
strandskyddsområdet.
Under de senaste decennierna har
utvecklingen stannat av, eller bestått
av enskilda tillskott av villor på tomter
som av olika anledningar inte bebyggts
tidigare. En större detaljplan för
bostadsbebyggelse nära strandlinjen och
färjeläget togs fram 1982, men blev aldrig
utbyggd.
Det finns en möjlighet till att skapa en
ny årsring som anpassar sig till Hampetorps karaktär samtidigt som det
markerar en ny utveckling av orten.
1863
Laga skifte

LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

1955
Ekonomiska kartan

1958
Byggnadsplan
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ANALYS MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN & BEBYGGELSE
Kommunen äger mycket mark, men ansvarsfördelning, nyttjande och skötsel är
oklart på flera ställen. Samfällighetsföreningar står för skötsel och underhåll på
många vägar och bland annat vid färjeläget följer inte fastighetsindelningen platsens användning och funktion.
Strukturen domineras av småhusbebyggelse i enklaver längs med återvändsgator.
Bostadsbebyggelsen består av 3 flerbostadshus, varav 2 är radhuslängor, och ca
300 småhus, varav drygt 125 är fritidshus
(enligt uppgifter från 2015). Flerbostadshusen ägs av Örebrobostäder och skolområdet av Futurum. Flertalet områden som
planlagts som sommarstugeområde eller
för fritidshus har utvecklats till mer permanent boende.
Boende upplever en bostadsbrist, främst
på små bostäder. I dagsläget (2022) finns
det 18 obebyggda tomter, varav två ägs av
kommunen. Byggnation pågår på två av
tomterna i nordöst.
Privatägd mark
Mark ägd av Örebro kommun
Mark ägd av Örebrobostäder
Mark ägd av Futurum
Mark sköts av Trafikverket
Fastighetsgränser
Obebyggda tomter
Kommunens planreserv för bostäder
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ANALYS MARKNADSANALYS
Marknaden för permanentbostäder
och fritidshus i Hampetorp håller
på att förändras. Mäklare beskriver
en attraktiv ort där närhet till vatten och natur är viktiga kvaliteter
för de som köper hus på orten. En
genomgång av samtliga slutpriser på
Hemnet visar också att det genomsnittliga kvadratmeterpriset legat
relativt stabilt de senaste åren, men
under 2021 fördubblats.
Det är ingen större skillnad mellan
antalet sålda permanentboenden
och fritidshus, även om det inte går
att veta hur objekten planeras att användas av köparen. Det finns ingen
tydlig förändring av vilken typ av
bostäder/fritidsboenden som sålts
och det har heller inte byggts nya
bostäder som förändrat utbudet i
samhället. Inte heller är det bostäder
i attraktiva, t ex sjönära, lägen som i
större utsträckning sålts under 2021.
Det går dock att förmoda att pandemin har haft effekt på vilken grupp
som söker sig till Hampetorp, och
därmed på priserna. Flera mäklare
menar att de stockholmare som tidigare tittade i Flen och Gnesta,
nu söker sig mot Hjälmaren och de
västra delarna av Södermanland,
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och i det sammanhanget blir även
Hampetorp intressant. Eftersom
antalet sålda objekt per år är relativt
få kan även enskilda affärer få effekt
på statistiken, så som en familj som
köpt en fastighet som kommit ut på
marknaden efter att de tittat på den
i många år.
Framöver kommer vårt föränderliga
samhälles påverkan på våra beteenden ha effekt på hur marknaden utvecklas. Det kan till exempel handla
om inflation, räntor och klimatförändringar, även pandemin har fortsatt påverkan på köpbeteenden.

snitt

2021

2 078 182 kr

datum
*

slutpris

”Hampetorp uppskattas
verkligen av köparna, nu
finns det till och med padel”

29 075 kr
m2 pris

* med notering av
slutpris > 3 000 000 kr
för två objekt

”... helt sjuka priser
i Hampetorp nu”

2020

1 110 833 kr
slutpris

Brister som beskrivs är brist på kollektivtrafik, avståndet och tillgängligheten till service och handel.

14 100 kr
m2 pris

2019
”Vi ser ett intresse från
Stockholmsbor att flytta till
Hampetorp”

1 398 333 kr
slutpris
17 905 kr
m2 pris

2018
Tabellen visar samtliga slutpriser
på Hemnet med redovisning av
kvadratmeterpris i de fall det
uppgetts och typ av objekt. Sålda
tomter är inte med i beräkningen.

12-jun-18
07-jun-18
slutpris
31-maj-18
26-apr-18
14 384 kr
23-apr-18
m2 pris
08-feb-18
19-jan-18

1 222 857 kr

slutpris

m2 pris

typ

24-nov-21
24-nov-21
24-nov-21
24-nov-21
09-jul-21
09-jul-21
09-jul-21
09-jul-21
09-jul-21
09-jul-21
09-jul-21
09-jul-21
08-jul-21
08-jul-21
08-jul-21
08-jul-21
05-jul-21
05-jul-21
05-jul-21
05-jul-21
02-jun-21
02-jun-21
02-jun-21
02-jun-21
22-apr-21
22-apr-21
22-apr-21
22-apr-21
08-apr-21
08-apr-21
08-apr-21
08-apr-21
31-mar-21
31-mar-21
31-mar-21
31-mar-21
24-mar-21
24-mar-21
24-mar-21
24-mar-21
10-mar-21
10-mar-21
10-mar-21
10-mar-21

3333125
125
125
125000
000
000
000kr
kr
kr
kr
2222120
120
120
120000
000
000
000kr
kr
kr
kr
2222200
200
200
000
000
kr
kr
200000
000kr
kr
3333970
970
970
000
000
kr
kr
970000
000kr
kr
800
800
800
000
000
kr
kr
800000
000kr
kr
1111345
345
345
000
000
kr
kr
345000
000kr
kr
1111300
300
300
000
000
kr
kr
300000
000kr
kr
850000
000kr
kr
2222850
850
850
000
000
kr
kr
1111650
650
650
000
000
kr
kr
650000
000kr
kr
1111450
450
450
000
000
kr
kr
450000
000kr
kr
2222050
050
050
000
000
kr
kr
050000
000kr
kr

07-jul-20
07-jul-20
05-jul-20
05-jul-20
22-jun-20
22-jun-20
04-jun-20
04-jun-20
13-maj-20
13-maj-20
19-mar-20
19-mar-20

11325
325000
000kr
kr
11200
200000
000kr
kr
480000
000kr
kr
480
425000
000kr
kr
11425
940000
000kr
kr
940
11295
295000
000kr
kr

18
18662
662kr
kr
17143
143kr
kr
17
11429
429kr
kr
11
11492
492kr
kr
11
18431
431kr
kr
18
77443
443kr
kr

05-dec-19
14-aug-19
12-aug-19
21-jul-19
20-jun-19
10-maj-19

1 600 000 kr
2 200 000 kr
450 000 kr
1 100 000 kr
900 000 kr
2 140 000 kr

14 649 kr Villa
30 137 kr Villa
Fritidshus
13 415 kr Villa
10 345 kr Villa
20 980 kr Fritidshus

1 350 000 kr1 35014
835krkr
12-jun-18
000
845 000 kr 84516000
900krkr
07-jun-18
1 795 000 kr1 79522
438krkr
31-maj-18
000
1 525 000 kr1 52515
722krkr
26-apr-18
000
695 000 kr 695 000
8 688krkr
23-apr-18
1 250 000 kr1 250 000
9 615krkr
08-feb-18
19-jan-18
000
1 100 000 kr1 10012
491krkr

30
30
30
30637
637
637
637kr
kr
kr
kr Villa
Villa
Villa
Villa
58
58
58
889
889
kr
kr
Fritidshus
Fritidshus
58889
889kr
kr Fritidshus
Fritidshus
30
30
30
556
556
kr
kr
Fritidshus
Fritidshus
30556
556kr
kr Fritidshus
Fritidshus
32
32
32
810
810
kr
kr
Villa
Villa
32810
810kr
kr Villa
Villa
12
12
12
000
000
kr
kr
Villa
Villa
12000
000kr
kr Villa
Villa
28
28
28
617
617
kr
kr
Fritidshus
Fritidshus
28617
617kr
kr Fritidshus
Fritidshus
14444
444kr
kr Fritidshus
Fritidshus
14
14
14
444
444
kr
kr
Fritidshus
Fritidshus
40
40
40
714
714
kr
kr
Fritidshus
Fritidshus
40714
714kr
kr Fritidshus
Fritidshus
19
19
19
880
880
kr
kr
Villa
Villa
19880
880kr
kr Villa
Villa
25
25
25
000
000
kr
kr
Fritidshus
Fritidshus
25000
000kr
kr Fritidshus
Fritidshus
26
26
26
282
282
kr
kr
Villa
Villa
26282
282kr
kr Villa
Villa

Fritidshus
14 835 kr
Fritidshus
16 900 kr
Villa
22 438 kr
Fritidshus
15 722 kr
Villa
8 688 kr
Villa
9 615 kr
12 491 kr
Villa

Fritidshus
Fritidshus
Fritidshus
Fritidshus
Fritidshus
Fritidshus
Villa
Villa
Fritidshus
Fritidshus
Villa
Villa

Fritidshus
Fritidshus
Villa
Fritidshus
Villa
Villa
Villa
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ANALYS REKREATIVA VÄRDEN

vistelse när det blåser

Brister
Många natur- och grönområden är
igenvuxna och otillgängliga med
bristande skyltning, oklar programering och/eller avsaknad av vattenkontakt - trots närhet till sjön. Det
gäller bland annat området längs
strandlinjen inom strandskydd samt
skog och buskage mellan bostadsområden. Trots närheten till Hjälmaren
finns få visuella kopplingar mot vattnet, då många vyer blockeras av tät
vegetation och buskage.

vistelse när det är soligt

Värden
Hampetorp är rikt på natur- och rekreativa värden. Det finns flertalet
sammanhållna stråk i olika naturområden och direkt närhet till vatten med möjlighet till vattennära
aktiviteter, boende och mötesplatser. Även söder om samhället finns
stora skogsområden med rekreativa
stråk. Derbol Naturreserat har stora
natur- och kulturvärden, med bland
annat fossil åkermark och en bäck.
Där finns även möjlighet till bad
och promenad. En strandpromenad
löper från reservatet i öst förbi färjeläget via badplatsen och hamnen
vidare västerut längs med stranden.

Öppen äng/åker
Skog/buskage
Derbol naturreservat
Rekreativa stråk
Vatten
Siktlinjer
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ANALYS KOPPLINGAR & ORIENTERBARHET
Värden
Det finns många vackra gångstråk och stigar som ger alternativa promenadslingor
i natur, både längs vatten och i naturområden. Funktionsbelysning finns längs
Trafikverkets vägar, 52:an och Vinövägen,
samt längs några enskilda vägar inne i området (det finns inga kommunala vägar i
Hampetorp). Infarten till Campingen och
till Färjeläget skapar fysiska kopplingar ner
mot vattnet.
Brister
Många av stigarna är informella och svåra
att hitta för besökare. Många stickgator
och vändplaner i kombination med tät
vegetation försvårar orienterbarheten och
närhet till målpunkter. Cykelvägar/förbindelser saknas i stor grad inom Hampetorp
och till Odensbacken samt till omgivande
områden. Kollektivtrafiken är begränsad,
med brist i antal turer och avgångar. Väg
52 skär genom orten och saknar trygga och
säkra gångbanor och övergångar. Vägens
raka sträckning samt brister i skyltning och
annonsering av orten gör det svårt att uppfatta entrépunkter till samhället.
Riksväg 52

Belysning saknas längs viktiga stråk och
det finns stor utvecklingspotential att utveckla ett sammanhållet belysningssystem
och tillföra platsskapande belysning som
skapar trivsamma miljöer vid mötesplatser och gångstråk.
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Huvudgata
Lokalgata
Vändplan
Gångstråk
Stig
Gatubelysning
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ANALYS MÅLPUNKTER I HAMPETORP
Värden
Många av målpunkterna för både
besökare och boende ligger längs
Hjälmarens strand. Dessutom har
boende tillgång till både skola och
förskola. Hampetorp är rikt på
natur- och rekreationsområden med
flera badplatser, utomhusaktiviteter
och kulturminnen. Färjeläget är
välbesökt och en viktig målpunkt för
besökare till Vinön. Campingen med
restaurang och aktiviteter sommartid
är en popukär målpunkt både bland
boende och besökare tillsammans
med stranden och småbåtshamnen
där många högtider firas.
Sociala aktiviteter pågår i kyrkan,
föreningsgården, segelklubben,
Forngården och Björkenäsgården
som till exempel segeltävlingar,
scouter och högtidsfiranden. Många
av målpunkterna är också initierade
av det lokala föreningslivet.
Brister
I Hampetorp finns brist på lekmiljöer
och aktiviteter för ungdomar. Det
saknas tydliga entéer och tillgängliga
och synliga kopplingar mellan
målpunkter för gående, cyklister
samt trygga stråk mellan skola och
sjön. Idag finns inget service- och
handelsutbud i orten.
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VINÖN

BASTU

BJÖRKENÄSGÅRDEN

SMÅBÅTSHAMN
SJÖRÄDDNINGEN
BADPLATS GRILLPLATS
BOLLPLAN
GRILLPLATS
MINIGOLF
FRITIDSBANK
UTEGYM
LEKPLATS
BEACH VOLLEYPLAN
RESTAURANG
FÄRJELÄGE
WC
CAMPING
BHPL
WC

SEGELKLUBBEN

BAD

BAD
BAD
DERBOL
NATURRESERVAT

DISCGOLF

TIDIGARE
INDUSTRI
BHPL

PADEL
FORNGÅRDEN

FOSSIL
ÅKER

MILSTOLPE

BEBYGGELSE
BHPL

STALL

BHPL

FÖRENINGSGÅRD

BHPL
BETELKYRKAN

BOLLPLAN
PULKABACKE

SKOLA
FÖRSKOLA

Målpunkt för aktivitet/rekreation
Service

GRILLPLATS

Fornminnen
GRAVFÄLT

1700-tals byggnad

GRILLPLATS
STRÖVOMRÅDE,
MOTIONSSPÅR

RUDDAMMSKÄLLAN
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1.

2.

1. Forngården vid
Långsätter
2. Derbol Naturreservat
med utblick mot Vinön
3. Sjöräddningens lokal
vid småbåtshamnen
med bastun i
bakgrunden
4. Betelkyrkan
5. Småbåtshamnen
med lokal
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3.

4.

5.
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ANALYS MÅLPUNKTER I NÄROMRÅDET
Vinön
Hampetorp är en aktiv ort med ett aktivt fritids- och
föreningsliv. Här finns många olika aktörer, mer eller
mindre kommersiella, som tillsammans bidrar till att ge
Hampetorp ett aktivt socialt liv. Det finns stora möjligheter
till samverkan mellan kommun och civilsamhälle.

Värdshus
Sommarcafé
Kultur- och hembygdsförening
Midsommarfirande
Badstrand
Vandringsled

Sammanställningen nedan är baserad på intervjuer med
aktörer i Hampetorp och visar att många av de boende
även ser ortens utbredning i ett större sammanhang än dess
formella avgränsningar.

Fåran

Hjälmaren
Båtliv
Skridskor
Fiske

Carlslunds Gårdsmusteri
Lännäs kyrka
Björkenäsgården

Valborgsfirande
Caféverksamhet och
aktiviteter för barn

Hampeveckan

Fornstugan
Valborgsfirande

Gårdsbutik

52:ans
Loppis

Caféverksamhet och
aktiviteter för barn

Centrala
Hampetorp

Föreningsgården

se sida 24

Oktoberfest

Loppis

Dimbobaden

Halloweenfest för barnen

Lännäs bygdegård
Skytteklubb
Dans
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Skriv en beskrivning för kartan.

ANALYS TANKAR FRÅN HAMPETORPSBOR
Bastun här ute
är populär!
Hampetorp är ett
samhälle som blommar
ut på sommaren

Campingens
lekplats är den
enda i området

Det hade
varit bra med
pumpmöjlighet
för cyklar vid
stranden

Förr fanns det en isbana vid
skolan som var mycket populär!
Det kom även folk från orter här
runtomkring och åkte.

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

Vi tar ofta färjan över
till Vinön och tar
vandringsleden från
söder till badet i norr

Jag vet var jag ska köpa
mitt kött, min fisk osv,
men mjölken måste jag
åka till Odensbacken för
att köpa. Förr kom det på
mjölkvagnen med färjan
från Vinön.

Det är ingen som
vill ta hand om
badplatsen...

Det finns en visammanhållning

Det saknas mataffär,
lekplats, isbana, bra
bussförbindelser,
cykelvägar, ställplatser,
turistkarta, belysning vid
strandpromenaden...

LANDSKAPSLAGET

Det hade
varit bra med
simskola på
sommaren

Det saknas bostäder
för våra ungdomar och
äldre som kanske vill bo
mindre...

Det är långt till butik och
dåliga kommunikationer.
Det saknas bussturer,
även till Vingåker

Vi har många
egenföretagare
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SYNTES ANALYS
Generellt för orten

Hampetorp som boendeort

...& som besöksort och rekreationsmål

Befintliga värden

Utvecklingspotential

Befintliga värden

Utvecklingspotential

Befintliga värden

Utvecklingspotential

•
•
•
•
•
•
•

• Identitet för Hampetorp
som Porten till Hjälmaren
• Siktlinjer och upplevd
närhet till Hjälmaren
• Entréer till orten,
målpunkter och
rekreationsområden
• Synliggör kvaliteter från
väg 52
• Orienterbarhet och
fysiska kopplingar
• Kommunikationsmöjligheter till målpunkter i
närområdet, både cykelvägar och kollektivtrafik
• Handel och lokalt
näringsliv, t ex
fiskförädling och
närproducerat

• Hampetorps skola
• Sjögårdens förskola
• Aktiv kyrka och
föreningsgård
• Stora skogs- och
strövområden
• Många målpunkter
• Stort engagemang och
föreningsliv
• Egenföretagare
• Tillgång till närodlad
mat
• Närhet till Forngården,
Björkenäsgården,
Lännäs Bygdegård
och Vinön med dess
verksamheter och
aktiviteter

• Trygga passager över och
längst gator, framförallt
väg 52
• Trygga cykelförbindelser
inom orten
• Skötselansvar och
omhändertagande av
platser
• Belysning vid målpunkter
och längs med stråk
• Lekmiljöer
• Utökning av
bostadsbeståndet för en
bredare målgrupp
• Matbutik för dagligvaror
• Kollektivtrafik (även över
länsgränser)
• Kommunal närvaro
• Samverkan mellan
kommun, civilsamhälle
och näringsliv

• Närhet och relation
till Vinön
• Campingen
• Gästhamn i
småbåtshamnen

• Färjelägets
programmering
• Angöringsyta för
sjöräddning och turbåt
• Koppling mellan
badplats, camping och
småbåtshamn med
Färjeläget
• Fiskaffär/restaurang
• Iläggningsplats för
småbåtar
• Båtmack
• Uthyrning av cykel
(hjälmaren runt),
kanot (kanotleder tas
fram), båt och annan
friluftsutrustning
• Övernattningmöjligeter

Närheten till natur
Närhet till Hjälmaren
Derbol Naturreservat
Närhet till Fåran
Färjan till Vinön
Badplatsen
Småbåtshamnen och
Båtklubben
• Ett aktivt civilsamhälle
• Bebyggelse och
områden med
kulturmiljövärden
• Kommunalägd mark

LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad
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SYNTES PRINCIPER FÖR UTVECKLING

Stärk Hampetorps IDENTITET
som natur- och sjönära med
ett engagerat civilsamhälle

Stärk ORIENTERBARHETEN
och medvetandegör orten med
dess kvaliteter

Skapa en ort som möter
dagens och morgondagens
BEHOV och målgrupper

• Tydliggör Hampetorp med kvaliteter
vid väg 52.

• Tydliggör entrépunkter till
Hampetorp.

• Skapa möjligheter och ytor för en
variation av aktiviteter som riktar sig
till en bred målgrupp.

• Skapa möjlighet för en matbutik
för dagligvaror, restaurang/café och
småbutiker.

• Utveckla vattenkontakten med
siktlinjer och vattennära stråk.

• Skapa ett tydligt stråk mellan
färjeläget och campingen.

• Utveckla Färjeläget, småbåtshamnen
och strandpromenaden som en
mötesplats för både boende och
besökare och turister.

• Utveckla ett skyltsystem med
tydlig information för besökare om
promenadvägar och målpunkter.

• Stärk ungdoms- och barnperspektivet
genom att utveckla Hampetorp med
aktiviteter och miljöer som tilltalar dem.

• Skapa förutsättningar för spontana
event och pop-ups, loppisar,
marknader mm.

• Skapa säkra och trygga stråk och
cykelvägar mellan målpunkter.

• Förbättra kollektivtrafiken.

• Stötta/uppmuntra lokala initiativ och
skapa strategier för samverkan mellan
kommun och civilsamhället.

• Tydliggör entréplatser till
rekreationsområden och målpunkter.
• Utveckla ett kommunikationsmaterial
online.

• Bredda målgruppen och utöka
bostadsbeståndet även med mindre
lägenheter och andra boenden än i
villa, för framförallt äldre och unga.

Öka SERVICEUTBUDET och
den kommunala närvaron

• Öka den kommunal närvaron
genom exempelvis servicepunkt
och möjliggör för kommunala
specialboenden.
• Utveckla olika typer av
övernattningsmöjligeter.

LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad
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Mellan sjö OCH skog
där solen alltid skiner!

LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

DEL II
FÖRSLAG
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Framtidsbild Hampetorp har tagits fram
våren 2022 av Landskapslaget AB på
uppdrag av Örebro kommun.
BAKGRUND

KONTAKTPERSON ÖREBRO KOMMUN

Örebro kommun arbetar med att ta fram en strategi som syftar till att tillgängliggöra Hjälmaren som ett attraktivt rekreationsområde för kommuninvånare och besökare. I arbetet
har Hampetorp identifierats som en strategiskt viktig nod
för utvecklingen. Genom att öka Hampetorps attraktivitet
för boende och besökare kan Hjälmarens attraktivitet som
rekreationsområde som helhet stärkas. I strategin finns en
framtidsbild för Hampetorp formulerad tillsammans med
ett antal ställningstaganden.

Linnea Hagenbjörk

MEDVERKANDE LANDSKAPSLAGET
Lise Strand Hellström
Ida-Maria Classon Frangos
Pia Jonsson

Syftet med rapporten är att konkretisera och illustrera den
formulerade framtidsbilden av Hampetorp. Del I presenterar
en omvärlds- och nulägesanalys, medan del II presenterar
förslag på åtgärder. Respektive del går att bryta ut som separata dokument.

LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad
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INNHEHÅLL FRAMTIDSBILD HAMPETORP
DEL I

OMVÄRLDS- OCH NULÄGESANALYS

DEL II

FÖRSLAG
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Konceptskiss
Principer för utvecklingen av Hampetorp
Illustrationsplan

OMVÄRLDSANALYS

SIDA 40

Attraktiv boendeort
Referensexempel

		Strandpromenad

NULÄGESANALYS
Historisk utveckling
Markägoförhållanden & bebyggelse
Marknadsanalys
Rekreativa värden
Kopplingar & orienterbarhet
Målpunkter i Hampetorp
Målpunkter i närområdet
Tankar från Hampetorpsbor

SYNTES
Analys
Principer för utveckling

FOKUSOMRÅDEN

		
Aktivitetsområde
		
Färjeläget
		
Småbåtshamnen & Campingen
		
Väg 52 som bygata
		
Bebyggelse
			Principer
			Etappindelning
			
Etapp I & II

SIDA 54

BARNPERSPEKTIVET

SIDA 57

GENOMFÖRANDEPROCESS
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KONCEPT & HELHET KONCEPTSKISS

ETSSTRÅK
TIVIT
AK

BÅTKLUBB
SEGLING
CAMPING

LEK
PICKNICK
PROMENAD

FÄRJELÄGE
RESTAURANG
CAFÉ

DERBOL
NATURRESERVAT

ENTRÉPUNKT

ENTRÉPUNKT

ENTRÉPUNKT
ÖST

ENTRÉPUNKT
VÄST

ABC

STRÖVOMRÅDE

LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

Konceptskiss för utveckling
av Hampetorp
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KONCEPT & HELHET FÖREBILDER

Gör om väg 52 till en bygata genom centrala Hampetorp

Stärk vattenkontakten

LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

Tydliggör befintliga gångstigar och skapa nya gångvägar

Skapa mötesplatser för generationsmöten

Stärk barnperspektivet

Tillför en ny årsring av bebyggels
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KONCEPT & HELHET PRINCIPER FÖR UTVECKLING AV HAMPETORP
Hampetorps IDENTITET som
natur- och sjönära med ett engagerat
civilsamhälle stärks

ORIENTERBARHETEN stärks
och orten med dess kvaliteter
medvetandegörs

Orten utvecklas till att möta både
dagens och morgondagens BEHOV
och målgrupper

SERVICEUTBUDET och den
kommunala närvaron ökar

Riksväg 52 omgestaltas till en bygata genom
Hampetorp med tydliga entréer till orten och
ett intimare gaturum. GC-vägar tillkommer
på båda sidor (se förslag på sida 49).

För att förstärka orienterbarheten och
identiteten utvecklas entrépunkter med
information till Hampetorp som ort och till
målpunkter inom Hampetorp.

Nya vistelseytor för möten, lek, aktivitet och

Vattenkontakten stärks med nya siktlinjer ner
mot strandlinjen genom att strandpromenaden
och färjeläget aktiveras samt röjning av sly.

Skyltsystemet för Hampetorp föreslås
tas fram i samverkan mellan civilsamhälle,
det lokala näringslivet och kommunen. I
samverkan etableras även Hampetorp.se en digital kommunikationskanal för lokal
information om aktiviteter, planer och
pågående utveckling (som även kan användas
av kommunen för marknadsföring osv).

Aktivitetsområdet vid badet stärks med

Utveckling av Färjeläget stärker det lokala
utbudet av service och handel. Färjeäget blir
en ny dragare i Hampetorp som även lockar
till sig besökare - piren uppgraderas och platsen
aktiveras med service och handel kopplat
till fiskenäring, återbruk och lokalproducerat.
Här finns även plats för bemmaningsfri
butik .Förutsättningar för verksamheter
möjliggörs även integrerat i tillkommande
bostadsbebyggelse (se förslag sida 52).

Hjälmarens strand tillgängliggörs med
spänger och strandpromenaden stärks med
identitetsskapande gestaltning; lekmiljöer,
god belysning, bebyggelse och mötesplatser
adderas (se förslag på sida 41).

Färjeläget utvecklas till en målpunkt för både
boende och besökare genom att nya funktioner
och vistelseytor som stärker befintliga värden
adderas. Civilsamhället och det lokala
näringslivet involveras som tillsammans med
kommunen utvecklar platsen (se förslag på
genomförandeprocess sida 58).

Kopplingar och stråk inom Hampetorp
markeras och synliggörs för både boende
och besökare. Cykelleden till Odensbacken
förbättras och kopplas samman med en ny
cykelväg längst med 52:an. Mountainbikeleder
kan anläggas och skyltas i strövområdet i söder.

rekreation tillförs på flera platser i Hampetorp
för att attrahera en bredare målgrupp både
boende och olika typer av besökare.

nya kopplingar, grillplatser och lekmiljöer,
samtidigt som befintliga utomhusaktiviteter
som badplats, utegym och bollplaner bevaras
(se förslag sida 45).

Bebyggelse

tillkommer i centrala
Hampetorp i attraktiva lägen som lockar både
nya boende och besökare. Olika typologier
föreslås komplettera befintligt bestånd med
nya boendeformer och boendekoncept för att
attrahera och rikta sig till en bredare målgrupp
(se förslag sida 50-53).
Säkra och trygga stråk, passager och
kopplingar mellan målpunkter säkerställs i nya
detaljplaner. Gång- och cykelstråk adderas vid
både befintliga huvudstråk och nya lokalgator.
Flera typer av övernattningsmöjligheter
adderas och integreras i strukturen. Campingen
utvecklas och ytor för ställplatser tillkommer
(se förslag sida 48).

LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

Kommunen uppmuntrar kommunala bolag
och privata aktörer att tillskapa mindre
bostäder och specialboenden i Hampetorp.
Kommunen tar initiativ till att skapa
förutsättningar för utveckling av service
och handel (både säsongsdrivna, året-runt
och tillfälliga) och stöttar initiativ från det
lokala föreningslivet genom att tillhandahålla
information och samverka kring utvecklingsoch handlingsplaner samt handleda och stötta
vid bidragsansökningar.
Platser för möjlighet till uthyrning av båt,
kanot och cykel tillförs som kopplar till
Hjälmarens kanot- och cykelleder och utflykter
till Vinön.
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KONCEPT & HELHET ILLUSTRATIONSPLAN

Befintliga och nya träd
Gräs/öppet landskap
Skog/buskage/slutet landskap
Ny föreslagen bebyggelse
och kvartersstruktur
Förslag på områden för
ytterligare bebyggelse
LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad
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FOKUS STRANDPROMENAD

Strandpromenaden löper från öst till väst
och utformas som ett sammanhållet stråk
längst med Hjälmaren, där olika sekvenser,
aktivitet och intensitet skapar platser för både
besökare och boende i olika åldrar och med
olika intressen.
I väster kopplar stråket till camping,
småbåtshamn (se sid 48) och till en föreslagen
lekmiljö med t ex äventyrslek och låghöjdsbana
som inbjuder till rörelse och utmaning.
Området för disc-golfen minskar något och
samlas på södra sidan om den föreslagna vägen.
En kompletterande trädridå skärmar också av
disc-golfen med lekytan.
Längs stranden förbättras gångstråket, även
med belydning. Stranden förlängs mot öster
och får nya mötesplatser. Den befintliga beachvolleyplanen bevaras och kompletteras med
bänkar. Mindre soldäck i trä placeras med
utsikt över Hjälmaren och en kanotuthyrning
kommer till i den östra delen. Fritidsbankens
verksamhet planeras till en plats i stenmjöl i
strandens mittersta del. Här tillkommer även
grillplatser och en paviljong (referens glashuset

LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

i Ånnaboda) som bildar ett varmt rum även
vintertid och vänder sig mot vattnet.
Den befintliga boll-gräsytan förblir en
spontanidrottsplats men vyn öppnas upp mot
vattnet genom att vegetation rensas bort. Det
befintliga utegymmet flyttas upp mot kanten
med placeras med utsikt mot vattnet. Ett
nytt stråk i stenmjöl tillförs och skapar en ny
koppling längst vattnet.
Från stranden tillgängliggörs platsen mellan
strand och färjeläge upp genom att området
rensas på sly och siktlinjer öppnas upp mot
vattnet. Platsens karaktär behålls till stor
del och blir en spännande lekmiljö för barn
med träspänger och lekskulpturer. En öppen
glänta skapas där förskolebarn kan samlas för
mellanmål.
Längs vattnet föreslås en ny promenad som
ökar vattenkontakten och vyer mot sjön.
Trädäcket kopplas samman med en ny byggnad
med en restaurang och eventuell butik eller
liknande.Ytterligare en byggnad där verkstad,
återbruk, loppis, butik ryms beroende på

behov föreslås. På baksidan, mot trailersytan,
kan återvinningen placeras, gärna ´inomhus´
eller visuellt avskärmat.
En ny pir konstrueras och erbjuder angöring
för turbåtar och sjöräddning. Här föreslås en
sjömack som delar tank med en pump för bilar
vid nuvarande busshållplats.
Nya parkeringar anordnas, både för personbilar
och för besökare med båt-trailer. Den ytan
kan också användas för olika evenemang som
kräver en plan yta av stenmjöl. Angöring för
buss och färja behålls, men området i öster
utformas till en parkmiljö med möjlighet för
picknick, glasskiosk och mindre bodar för popup, marknader mm och samtidigt skapar en
avgränsning mot den befintliga fastigheten.
Mot vattnet skapas en brygga för sol och
picknick.

till platsen anläggs även en lekplats som
förslagsvis utformas för att stärka Hampetorps
identitet som fiske- och vattennära ort. Här
kan barn leka medan familjen väntar på färjan
mot Vinön.
Strandpromenaden kan utvecklas över tid
och fler ytor kan programmeras när behov
uppstår. Genom att lyfta fram siktlinjer både
mot vattnet och mot målpunkter förbättras
orienterbarheten och vattenkontakten och
platsen blir en tydlig del av Hampetorps
identitet.

Genom att flytta återvinningen och
parkeringsplatsen på den östra sidan skapas
ett tydligare stråk mot naturreservatet. En
entréplats anordnas mot naturreservatet med
sittplatser och en informationstavla. Kopplat
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FOKUS STRANDPROMENAD
Vinterbada

Jollesegla

Fiska

Åka båt
Åka skridskor/skidor

Åka båt

Bada
Fira midsommar
och valborg

Grilla
Hyra kanot

Solbada

Promenera
Läsa om platsen

Spela beachvolley

Spela minigolf

Grilla

Sommarkiosk

Utegymma
WC och omklädningsrum

Låna och hyra
utrustning

Spontanidrotta

Åka färja
Sjörädda

Ha picknick

Sol-sitt

Spela boule

Äta och lyssna på musik

Sol-sitta

Ha picknick

Samlas inomhus

Leka
Sol-sitta
Äta mat,
handla närodlat

Sol-sitta-skridsko
Äta glass, fika

Titta på fjärilar

Återbruka
BHPL
WC (flyttad)

Köpa hantverk/fisk
Hyra cykel
Leka
Läsa om platsen
Promenera

Äventyrsleka

Läsa om
platsen

Spela discgolf

Aktivitetsgeografi: Illustrationen visar befintliga och tillförda aktiviteter längs strandpromenaden.
LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

Befintlig aktivitet
Tillförd aktivitet
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FOKUS STRANDPROMENAD

Entréplatser skapas mot naturreservatet, med
informationstavlor och sittmöjligheter.

Möjlighet att hyra kanot

LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

Hampetorp får en ny promenadbrygga mot vattnet, för
sol, mat och promenader.

En plats anordnas för återbruk och återvinning, kan
inledningsvis vara i container.

Enkla mindre kiosker ger möjlighet till pop-up, försäljning
och aktiviteter.

Det befintliga området mellan färjeläget och stranden
görs tillgängligt och får lekfulla inslag så som spänger
och lekskulpturer.
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FOKUS AKTIVITETSOMRÅDE

Kanoter
Tillgänglig
badplats

Grillplats

Bef volleybollplan

Entréplats

Spontanidrott
Grillplats
Fritidsbanken

Utegym

WC och
omklädning

Stranden förlängs
En scen skapas med
Ny belysning förslås längs
och rensas på sly
trappsteg åt båda hållen
Ett nytt stråk i stenmjöl skapas
hela strandpromenaden.
och vegetation.
som även kan användas
som kopplar ihop strandEnkla soldäck i trä
som sittyta.
promenaden längs vattnet.
placeras i bakkanten
En plats skapas med
av gräsytan med vy
plats för boulespel
mot vattnet.
och Fritidsbankens
Utegymmet flyttas och anläggs
Sikten öppnas upp från stråket och
container.
mot vegetation som ramar in
Entréplats skapas med informationstavla
vegetationen hålls låg mot kanterna
En paviljong anläggs
platsen och skapar avgränsing
och sittplatser kopplat till omklädning och
samtidigt som den ramar in utblicken.
som blir ett varmt rum
mot bebyggelse.
WC. En rad av nya träd avgränsar mot
Befintliga och uppvuxna träd bevaras.
vintertid och skyddar
vändplanen i söder.
mot vind och blåst.
LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad
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FOKUS FÄRJELÄGET
Färjeläget
Ny pir för persontrafik och varutransporter med angöring
för sjöräddningsbåt, fiskebåtar samt turbåtar. En sjömack
föreslås placeras här, med gemensam tank för bilpump. Utformning enligt “Hampetorp Hamn - Förstudie, 2017-02-09”.

Bryggpromenad

Turbåt
Lekmiljö
Området rensas på sly och uppvuxna träd bevaras. Stigar
och lekspänger anläggs och lekelement så som lekskupturer tillförs. En lekglänta för picknick skapas.

Glänta
Sjömack
Lekskog

Sjöräddningen
Färja

Hamnområdet
Ny träbrygga mot vattnet för promenad, rekreation, sol
och restaurangbesökare.
En restaurangbyggnad med butik för t ex fiskförsäljning
skapas och blir ett dragplåster för besökare och boende.

Småbåtsramp

Ny byggnad/container. Återvinning i södra delen av byggnaden,
och butik, ev bemmanningsfri matbutik, återbruk, verkstad eller liknande i den norra delen mot vattnet och restaurangen.
Park

Bilmack
Båtvagnar/
trailers

WC

Aktivitetsyta
vid behov

Små bodar för lokala aktörer, fiskförsäljning, evenemang och
sammankomster. Mot befintlig tomt skapas en avgränsning
med träd och låga buskar.

Flyttad
BHPL

Cykeluthyrning, som kan administreras från en av bodarna

P-platser med
laddstolpar

Justerad angöringsväg till befintlig bostad
Lekplats

Entréplats
Flyttad parkering
28 p-platser

LANDSKAPSLAGET
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Park
En parkmiljö skapas med glasskiosk och ny solbrygga,
belysning och långbord

En ny lekplats reflekterar Hjälmaren, fisket och Hampetorp
Entréplats till naturreservat, med sittbänk, belysning och
informationsskyltar
Alternativ plats för bemmanningsfri matbutik.
Belysning ses över i hela området. Förutom funktionsbelysning förslås social och identitetsskapande belysning.
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FOKUS FÄRJELÄGET

Området utvecklas till att locka olika målgrupper och
besökare med olika intressen.

Färjeläget får en ny pir med plats för sjömack som
kombineras med en på land.

Platser för vila, promenad, rekreation och sol med
vattenkontakt skapas.

Det ska vara möjligt att hyra cykel och kanot.

En lekplats föreslås som reflekterar Hjälmaren, fisket
och Hampetorp.

En plats för återbruk, återvinning eller liknande skapas
i området.

LANDSKAPSLAGET
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FOKUS SMÅBÅTSHAMNEN & CAMPINGEN

Bastu
Småbåtshamnen
Vid jolleudden kan kullen utvecklas till en
samlingsplats med t ex trägradänger. På
sikt kan fler gästplatser utvecklas väster ut.
Bastun öppnas upp för besökare och en entréplats markerar promenadstigarna åt väst.
Solkulle med
gradänger

Ställplatser
Ställplatser möjliggörs sommartid på
båtuppläggningsplatsen i västra delen av
småbåtshamnområdet. Samordning med
hamnen och sommarförvaring av båtställningar krävs. Ett antal ställplatser kan också
utredas längs vägen vid campingen och vid
den befintliga parkeringen samt eventuellt
vid färjeläget.

Entréplats
Ställplatser
sommartid

Ställplatser

Stugor
& tält

Campingen
Området utvecklas med mer belysning och
grönska för att skapa trygghet, rumsligheter
och skugga. Ett område för både stugor och
tält anordnas i campingens utkant. Stugorna
kan vara av olika storlekar och bör smygas
in mellan vegetationen. Den delen uppfattas
lite mer oplanerad och vissa ytor sparas för
mindre tält.

Vegetation adderas på campingen för att
skapa rumsligheter, skugga och trivsel.

Ställplatser

Stugor, tält eller en kombo av dessa
erbjuds som övernattningsmöjligheter.
LANDSKAPSLAGET
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Med tiden kan campingen utvecklas vidare
mot nordväst vid Hjälmarens strand.
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FOKUS VÄG 52 SOM BYGATA

A

A

Cykelväg mot Odensbacken och del av
nationell cykelled runt Hjälmaren.

Entrépunkt med skylt:
Välkommen till Hampetorp.
Hastighetsdämpande åtgärd.

Entréplats: Badplats, camping,
aktivitetsområde och småbåtshamn,
kan t ex markeras med avvikande
markmaterial.

Mellan korsningarna
kantas vägen av
gång- och cykelvägar.

Entréplats: Färjeläget, naturreservat
och strövområde. Signalreglerad
och t ex markerad med avvikande
markmaterial.

Gatan utbredning vid
bergskärningen tydliggörs
med allé.

befintlig
bebyggelse
2.5

7.5

2.5

GÅNG/CYKEL

KÖRBANA

GÅNG/CYKEL

befintlig
bebyggelse

SEKTION C
RIKS VÄG 52
FÖRSLAG

Entrépunkt med skylt:
Välkommen till Hampetorp.
Hastighetsdämpande åtgärd.

Sektionen visar föreslagen utformning på väg 52
genom orten, med tillkomna gång- och cykelvägar.

Inspirationsbild för hur Hampetorp
kan signaleras från väg 52 genom
en karaktärsfull skylt/konstverk,
som ger identitet till platsen.

LANDSKAPSLAGET
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Med avvikande markmaterial kan entréplatser markeras och hastigheten sänkas.

Hastighetsdämpande åtgärd på riksväg
57 vid infart till tätort
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FOKUS BEBYGGELSE PRINCIPER

Strukturen är flexibel då bebyggelsen erbjuder möjlighet till olika boendetyper beroende på efterfrågan och exploatör. De nya bostäderna anpassas till den befintliga bebyggelsen i skala och struktur. Ett helhetsgrepp föreslås,
oavsett om en byggaktör tar sig an ett kvarter eller privatpersoner köper enstaka tomter så ska den nya bebyggelse skapa en god livsmiljö för de nyinflyttade såväl som för de som bor i Hampetorp. De nya bostäderna kan
svara mot nya sätt att bo och leva. Det ska finnas en variation i utbud av bostadstyper och upplåtelseformer.

KVARTERSSTRUKTUR

TYPOLOGIER OCH UPPLÅTELSEFORMER

Tillsammans med befintlig bebyggelse skapas nya
kvarter. Principen för kvarteren är att blanda olika nya
bostadstyper och organisera dem kring en allmänning.
Bebyggelse planeras nära gatorna för att skapa ett
intimare gaturum . Gränsen mellan den privata gården
eller tomten och de publika rummen markeras med häck
för att tydliggöra hur de olika ytorna kan användas. Ett
finmaskigt gångnät binder samman de olika kvarterens
allmänningar och kopplar samman den nya strukturen
med resten av Hampetorp.

Kvarteren består av en blandning av hustyper;
kedjehus, villor, flerfamiljshus och radhus med
olika upplåtelseformer och storlekar för att öka
bostadsutbudet i Hampetorp. De nya bostäderna
kan förutom hyresrätter och äganderätter även vara
bostadsrätter, hyresrättskooperativ och olika typer
av koncept- och specialboenden. Andra exempel
är andelsfritidshus, gemensamhetsboenden och
agrihoods. I varje etapp föreslås en förskola.
BYGGNADSHÖJD

GATURUM

Ett nätverk av gator, passager och platser skapar en
stimulerande och rik miljö att upptäcka, samtidigt som
närheten till olika målpunkter ökar. I korsningspunkter
bildas små vistelseytor.
Gatans utformning varierar för att skapa en tydlig
hierarki i rörelse och användning.
• Lokalgata med framkomlighet för renhållning- och
utryckningsfordon utförs med gångbana.
• Gårdsgata utförs som gångfartsmiljö utan
höjdskillnader eller separat gångbana.
• Gångstråk av stenmjöl

LANDSKAPSLAGET
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Byggnadshöjder i etapp 1 och 2 planeras för att anpassas
till befintlig bebyggelse.
• Småbostadshus: I-II vån, 4,5m resp 6,5m
• Flerbostadshus: II vån, (inredd vind ok) 7,5m
Komplementbyggnader uppförs i I vån.
I senare eventuella etapper kan något högre bebyggelse
tillåtas mot väg 52.
FÖRGÅRDSMARK

Bebyggelsen placeras så att en förgårdsmark på 1-4 m
skapas. På så sätt ges gatan en tydliga inramning.

TOMTER

Alla tomter vetter mot gata och en allmänning.
Tillgången till allmänningen kompletterar de privata
tomterna. Komplementbyggnader bör med fördel
placeras i tomtgräns för att att maximera den användbara
trädgårdsytan. Parkeringsytor planeras på respektive
tomt.
ALLMÄNNING

I ett gemensamt rum i kvarteren kan boende mötas kring
aktiviteter och finna ro. Det kan handla om lek, odling,
hundpromenader och firanden. Det finns även utrymme
för ekosystemtjänster, stärka biologisk mångfald och
ytor för att hantera dagvatten och skyfall. De olika
allmänningarna kompletterar varandra i innehåll och
karaktär.
Schaktmassor från byggnationen kan användas för att
skapa en böljande/varierad topografi, vilket inte bara
bidrar till att skapa rumsligheter utan även minska
rbyggnationens koldioxidutsläpp och kostnader för
transporter.
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FOKUS BEBYGGELSE
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Exempel på tomtindelning

Förebild parhus
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Förebild radhus

Förebild flerbostadshus

Förebild över det gemensamma
kvartersrummet

De gemensamma
kvartersrummet kan innehålla
både lek, aktivitet och vila.
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FOKUS BEBYGGELSE ETAPPINDELNING
Ny bostadsbebyggelse
Möjlighet till service och handel
Nya gator
Park

Etapp I

Etapp II

Möjliga framtida utbyggnadsområden

Området mot Hjälmaren utvecklas med ca 60 sjönära bostäder samt en förskola. Nya gator knyter samman färjeläget
med campingen och småbåtshamnen. Längs med strandpromenaden möjliggörs även mindre verksamheter för handel,
servering och eventuellt övernattning.

Området vidareutvecklas med liknande kvartersstruktur
i etapp II, och med nya gator som knyter samman
målpunkter ytterligare. Bebyggelsen anpassas mot befintliga
bostadsområden och kompletterar området med ytterligare
ca 60 bostäder samt en förskola.

Utpekat Utbyggnadsområde i ÖP (grön markering) föreslås
att fortsatt vara ett aktivt grönrum där naturvärden bevaras.
Discgolfen koncentreras i den södra delen och en tillkommande offentlig lekmiljö med naturlek i den norra.

Längst i söder utvidgas tätorten med ett villaområde
med 15-20 villatomter.

Ytterligare områden kan utvecklas över tid. Främst längs
med väg 52 och det utpekade utbyggnadsområdet i ÖP öster
om Burtorpsvägen samt ett mindre område i öst. Utpekat
utbyggnadsområde föreslås utredas för bostadsbebyggelse
som kan anpassas till befintliga naturvärden och viktiga stråk.
Bebyggelse tätare mot väg 52 skulle bidra till identitet som
bygata med ett intimare gaturum och sänkta hastigheter.

LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

52

FRAMTIDSBILD HAMPETORP 14 JUNI 2022

FOKUS BEBYGGELSE ETAPP I & II
Kvarter
Varje kvarter rymmer en allmänning, befintliga villor
och flertalet nya typologier.

Förskola
Förskola i etapp I, vars gård kan samnyttjas av boende
kvällar och helger.

Vistelseyta
I gaturummet bildas mindre vistelseytor.
Tydlig gräns
Mellan gata och tomt
Lokalgata
Knyter samman med befintlig struktur. Har gångbana.
Gårdsgata
Smalare gator i en nivå, kan vara i stenmöl

Gångstråk
Passager som knyter samman allmänningar och gator,
skapar alternativa stråk.
Allmänning
Varje kvarter rymmer en allmänning, en mötesplats för
de boende och för förbipasserande.
Förskola
Förskola i etapp II, , vars gård kan samnyttjas av boende
kvällar och helger.
Bebyggelsetypologier i skissen:

•
•
•
•

Enbostadsvilla (120 m2 och 70x2 m2)
Flerbostadsvilla (10x20 m)
Kedjehus (6x10 m (+4x7 m garage/förråd))
Par/radhus (8x11 m)

I detta område ryms drygt 120 nya bostäder vilket innebär 250-300 nya Hampetorpsbor.

LANDSKAPSLAGET

Landskapsarkitektur
& Stadsbyggnad

53

BARNPERSPEKTIVET

FRAMTIDSBILD HAMPETORP 14 JUNI 2022

BARNPERSPEKTIVET

Den glesa kollektivtrafiken innebär att barn och unga är
beroende av vuxna som kan skjutsa dem till olika aktiviteter
på andra orter. Att stärka kollektivtrafiken, helst även till
Vingåker, samt anlägga en gen cykelkoppling till Odensbacken, skulle tydlig förbättra vardagen för barn och unga,
samt för deras familjer. I Vingåker finns t ex det närmaste
badhuset och i Odensbacken finns flera fritidsaktiviteter.
Detta skulle också göra det möjligt att självständigt ta sig
till Hampetorp för barn och unga på andra orter för att t ex
nyttja badplatsen.

är positivt för Hampetorpsbarnen och lockar barnfamiljer
från närliggande orter. I förslaget föreslås två platser för lek.
En lite mindre med tema sjö och fisk i den nya parken vid
färjeläget, samt en större äventyrslek i parken vid discgolfen.
Fokus är på jämställd lek där aktiviteter som hoppa, balansera, klättra, studsa premieras liksom naturlek. Tillsammans
med befintliga och föreslagna tillägg, främst längs strandpromenaden kommer Hampetorp ha rekreativa målpunkter
och stråk som passar barn och unga med olika intressen och
förmågor.

signalreglerad korsning föreslås i Vinögatans korsning med
52:an, vilket även är bra ur ett äldreperspektiv. I den nya
kvartersstrukturen föreslås ett finmaskigt nät av alternativa
gångvägar och ett flertal skyddade miljöer där de nyinflyttade barnen, liksom barnen boende i befintliga bostäder,
kan promenera igenom och leka. De nya bostadsområdena
bidrar även till nya kopplingar ´på tvärs´ genom Hampetorp.
För att barn och unga ska kunna röra sig fritt och självständigt föreslås även att belysningen förbättras och siktlinjer
röjs fram.

Hampetorp som boendeort erbjuder en bra uppväxtmiljö
för särskilt de yngre barnen. Stora ytor för rörelse och
rekreation finns både kopplat till Hjälmaren och till strövområdena i söder. Lekmiljöer är något som helt saknas,
förutom en liten plats på campingen. En intressant lekmiljö

Idag är trafiksäkerheten en utmaning, särskilt längs och
tvärs väg 52 men också längs Vinövägen där inga gångbanor
finns trots periodvis mycket trafik. I förslaget föreslås 52:an
att utformas som bygata, med sänkt hastighet, tätare gaturum och markerade entréer och korsningspunkter. Även en

Den föreslagna bebyggelsen erbjuder fler barn och unga
att växa upp i Hampetorp. Med andra upplåtelseformer
och boendekoncept kan fler typer av familjer hitta boende
på orten. Fler upplåtelseformer gör det också möjligt för
familjer i förändring att bo kvar i Hampetorp. Det gör det

Ingen under 18 år har körkort. Barn
och unga är beroende av cykel,
kollektivtrafik eller av vuxna.
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Barn och unga har mindre
resurser än vuxna.

Alternativa stråk
uppmuntrar till
rörelse.

Vid färjeläget kan lekplatsen berätta om
Hampetorps historia.

Att kunna röra sig självständigt
är en del av att växa som
människa.
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BARNPERSPEKTIVET

också möjligt för unga att bo kvar på platsen när de vill
flytta hemifrån då det är svårt att få tag på mindre bostäder
i dagsläget.
Nya bebyggelsen kan också erbjuda samlingslokaler för föreningsaktiviteter inomhus, för studieförbund och för service
och handel, vilket är positivt ur ett barnperspektiv då de
får lättare att delta i billiga och lättillgängliga aktiviteter.
Fler boende och besökare innebär också arbetstillfällen för
ungdomarna, särskild sommarmånaderna.

Idag finns några idrotts- och kulturaktiviteter i Hampetorp
som barn kan delta i, så som segling, tillfälliga danskurser
eller scouter, men utbudet är förstås begränsat. Det vore
positivt om det på sikt finns möjligheter till fler typer av
aktiviteter, både olika idrott och kultur att kunna prova på,
utöva regelbundet eller uppleva som åskådare. Nya platser,
både inne och ute, föreslås därför.

Med en genomtänkt utvecklingsplan kommer själva processen att kunna bidra positivt för barn och unga. De kan på
olika sätt involveras; i planeringen, i utformningen och i
genomförandet. Att det händer saker i Hampetorp kan bidra
till en positiv spiral av självkänsla och en ökad känsla av
delaktighet i samhället.

En låghöjdsbana attraherar barn
med olika förmågor och åldrar.
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Barnen i Hampetorp kan låta
skogen bakom förskolan bli en
del av vardagen.

Barn och unga kan involveras i
byggprocessen, t ex genom att
utforma och bygga byggstängsel.

Service och handel
kan ge sommarjobb
och levandegöra
platser att vara på.

En cykelbana kan bli en målpunkt
och dragare även för barn och
unga från andra orter.
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GENOMFÖRANDEPROCESS
För att svara mot Framtidsbild Hampetorp, och stärka Hampetorp som boendeort och som rekreationsmål
blir samverkan och process viktig. Att tidigt göra en utvecklingsplan där gränsdragningen mellan kommun och
civilsamhälle tydliggörs är en nyckel. Även att så snart som möjligt visa att ´de händer´i Hampetorp, genom att
tex röja fram siktlinjer och anvisa ytor som kan tas i anspråk av t ex lokala föreningar till evenemang och liknande.
Denna processlinje är ett förslag på genomförande. Genomförandet bör utredas vidare och prioriteras med
hänseende till ekonomi, intresse och samverkansmöjligheter. Förslagsvis görs detta i en utvecklingsplan
Utvecklingsplan
Samverkan initieras med föreningsliv och civilsamhälle för att
skapa en gemensam strategi för
utveckling. I den prioriteras den
vidare utvecklingen.

Lyft fram siktlinjer
Vegetation och sly rensas för
att lyfta fram siktlinjer mot
vatten och målpunkter.

Fråga vilka intressen och
möjligheter som finns på orten anvisa ytor där civilsamhället kan
verka tillfälligt eller permanent

Etapp 1
Bebyggelse
Utred och planlägg

KOMMUNEN HAR DIREKT RÅDIGHET

Entréplatser till
naturområden

Samverkan
Gör en plan för hur kommunens olika förvaltningar och
avdelningar ska samverka
för Hampetorps utveckling.
Anlägg stråket
inklusive belysning
mellan färjeläget
och campingen

Anlägg träkonstruktioner,
spänger och
soldäck

Strandpromenaden
Paviljong och scen mm
Äventyrslek

KOMMUNEN I SAMVERKAN
Färjeläget
Parkeringsytor och
återvinning flyttas, Yta
för framtida park kan
börja nyttjas för det
Koppla samman intresse från en
lokal entreprenör eller förening att
få till en bemanningsfri butik, t ex
föreningsdrivna.”24-sju”, som är ett
butikskoncept med franchisetagare.
Placering kan tillfälligtvara på del av yta
för upplag vid färjeläget
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Gör ett program för entréplater inkl skyltning med en Hampetorpkarakär som
stärker identiteten. Gemensam uttryck för
Naturreservat, lokala aktörer, målpunkter
och riktningsanvisningar. Undersök samverkansfinansiering t ex med

Färjeläget

https://www.naturvardsverket.se/bidrag/lona/

Ny pir och park anläggs

och leader ex mellansjolandet.se

Nya byggnader vid
färjeläget

Väg 52
Trafikverket åtgärdsplan,
cykelväg och trädallé

Discgolf justeras till söder
om framtida väg, nya träd
planteras
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