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Idéer om olika verksamheter i centrumhuset - Bergum
Östra och norra delen - gatuplan
- Restaurang/Pub ”Salles”
- Matbutik med tydlig ekoprofil, hub för lokala odlare och uppfödare - 
  en ekolivs-butik med basutbud av dagligvaror och det lilla extra som även skall locka 
  långväga besökare.
- Bageri
- Butik för bygdens hantverkare
- Lokaler för andra butiker och företag
- Hälso-Service så som ”Hälsorum” med plats för massörer, fotvård, BVC, MVC, läkare och 
  liknande med öppet olika tider och dagar för olika verksamheter.

Östra och norra delen - våning 2 eller eventuellt 3
-  Lägenheter, möjlighet till olika upplåtelseformer, ”55+ boende”
-  Kontorshotell, kontor för mindre företag 
-  Boende typ vandrarhem för att stödja naturturism och erbjuda boende för besökare i 
   området. Närmaste boende är annars i Lerum eller Göteborg
-  Café med uteterrass på tak, med utsikt över Lärjeåns dalgång

Södra och västra delen - Allaktivitetshus - 1 eller 2 våningar
-  Möteslokaler och ”hallar” för möten, utställningar, ”pop-up butiker”
-  Hantverksverkstäder som stöd för daglig verksamhet, integrationsaktivitet, REHAB mm
-  Nav och utgångspunkt för Naturturismaktiviteter (vandringsturer, ridvägare, cykelvägar mm)
-  Möjlighet att nyttja söder/västerväggen att koppla verksamheter i huset till uteplatser när 
   vädret så tillåter.

Hela byggnaden skall byggas med passivhustankeför att kunna nå högsta 
miljöklassningspoäng
- Solel på tak, energimagasin från t.ex. Box of Energy
- dagvattenskörd -utnyttjande av takvatten ör toalettspolning, tvättstugevatten, bevattning, 
  vattenlek och brandpost.
- Lågenergilösningar för el och ventilation med klimatsmart styrning
- Höga miljö- och kretsloppskrav på alla hyresgäster 

Utemiljöer kopplade till verksamheter i byggnaden
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Lerjelandet - projekt med stöd från Jorbruksverket  

En Mötesplats och Centrumbildning för Bergum och Gunnilse

• ett nav för interaktion
• för kulturella aktiviteter
• för företagande
• för samordning och försäljning av lokalodlat
• ett centrum för ekoturism
• mötesplats för utveckling av samverkan 
• samt mycket mer

Centrum för Bergum  - skiss och förslag
på verksamheter inlämnat till Gbg Stad för markreservation
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Upprustning av lekplatsen  
Saras väg 

Skördefest
Julmarknad 
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Bergum-Gunnilse Utveckling

Hur utvecklar vi Gunnilse och Bergum?

- grupper



BGU Företagsgrupp  

Seminarier/kurser planeras under hösten och vintern! 
Se separat blad.

Vill du vara med och  
bygga framtiden? 
Skicka ett e-brev med ditt namn och telefon nr.  

till utveckling@bergum-gunnilse.se
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Naturturism och Besöksnäring
• Inventering av platser
• inventering av befintliga aktivitet
• hur kan vi utveckla det som redan finns
• utveckla skogsträdgårdar
• pilgrimsleden
• matturism
• paketerade upplevelsekoncept inom naturturism
• ridvägar planeras med koppling mot Ale, Partille och Lerum

Lokal Ekonomisk Analys  
för Bergum-Gunnilse startar under hösten som en del av  
Stadslandsprojektet i Göteborg. 
Håll utkick på BGU hemsidan och i facebookgrupperna!


