Projekt Bredhällan – bearbetning jan 2020
Projektgruppen har beslutat (nov 2019) att uppdra åt undertecknad att bearbeta
och revidera det ursprungliga förslaget efter konstruktiv kritik från några näringsidkare. Föreliggande förslag tar hänsyn till inkomna synpunkter från dessa och
från projektgruppen.

Bakgrund
Bergö kan locka fler besökare om man kan erbjuda fler
tjänster som t.ex. restaurang med större kapacitet och
utbud än idag, världsarvsinfo, sevärdheter m.m.

Vision
Nere vid Bredhällan möts besökare av en byggnad som
andas historia och tradition med en doft av tjära, fiske,
hantverk och god mat. Här kan besökaren köpa glass eller
annat lätt i kiosken. De hungriga kan få ett mål mat som, så
långt som möjligt, är gjord på lokala råvaror eller produkter
och som samtidigt vittnar om nyskapande, hälsosam kost
och miljötänk.
Restaurangens inredning låter ingen besökare undgå att
inse att bygden har en historia fylld av fiske, hantverk och
sjöfart. I alla vrår finns föremål som vittnar om detta som
en fartygsratt, ett nakterhus, en gammal kompass, gamla
fiskeredskap, båtmodeller och tavlor. Den som är mer
nyfiken på världs- och kulturarv från Bergö kan fördjupa sig
i en utställning som visar fågelliv, skärgårdsvyer, islossning
och fiske samt naturarvsinfo kompletterat med
surroundljud och interaktiva pekskärmar som sätter
besökaren i händelsernas mitt.

Översiktsbild av området vid Berghällan

Mot havsviken finns bryggor och uteservering där man kan
njuta av vyerna och solnedgången och kanske smaka på en
öl från det lokala bryggeriet. Vid bryggan har ett
vikingaskepp (replika) sin hemmahamn och kan erbjuda
gäster en segeltur och rodd i medeltida stil.

Byggnadsförslag – januari 2020
Byggnaden har formen av ett traditionellt hamnmagasin, är
placerad längs den grävda kanalen och avslutas mot
havsviken med restaurangen med bryggor i söder- och
västerläge. Entrén ligger in mot gården och väl synlig mot
parkeringsplatsen intill badhuset. Gårdsplanen framför
huset kan med fördel också ge plats åt mindre konserter.
Från entrén möter besökaren en magnifik restauranglokal
med höjd upp till takåsarna. En bardisk ligger alldeles
innanför dörren. Kiosken som kan nås utomhus betjänas av
baren. Kapprum och toaletter ligger rakt fram förbi baren.
Besöksentré och kiosken

Vy från vattnet med Heimlösa Rus förtöjd vid bryggan

Planritning:
Restaurangköket har plats för både torr och kyld förvaring. Köket
angörs via ett varumottag på gaveln mot norr där även ett separat
kylt rum för köksavfall nås. I anslutning till köket finns ett
personalrum för omklädning och hygien.

Restauranglokalen med full höjd under takåsarna har genom sin form
full kontakt med havet och den omgivande naturen. Här ryms 50 - 70
matgäster. Stora glaspartier ger både ljus och utsikt. Genom portarna
nås en stor uteservering och bryggan i fint söder- och västerläge.

Entréfasad mot gården och parkeringen

Gavelfasad mot havsviken i väster

Gavelfasad med varuintaget

Landskapsbild
Platsen där byggnaden föreslås ligga består till stor del av utfylld mark
utan särskilda kvaliteter såsom växter eller orörd strandkant. I detta
fall innebär en byggnation vid vattnet att strandkanten kan ”förädlas”
tack vare bryggan som vittnar om den gamla skärgårdskulturen med
anläggningar som naturligt hört till kustnäringarna.
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Den drygt 200 kvm stora och långsträckta byggnaden smälter in i det
låglänta skärgårdslandskapet. Vindsvåningen med sina takkupor kan
delvis inredas med övernattningsrum. Byggnaden har traditionella
särdrag i form av träfasader och sadeltak med en färgsättning som
överensstämmer med den lokala byggnadstraditionen.

