Hampetorps Hamn
Porten till Hjälmaren!

– En visionsbeskrivning utarbetad av Samverkarna i Östernärke 2019 –

t ry g g a r e s j ö fa rt
och blomstrande besöksnäring!
Kaj med angöring för
sjöräddning, turbåtar
och småbåtar

Lokal fiskförädling,
rökeri och kräftkokeri
stärker fiskeriverksamheten

Bensinstation för
bil och båt

Säker hållplats
för linjebussar
och charterbussar

Tr yggare och säkrare
trafikmiljö i hamnen

Väderskyddat
väntrum för resande
med buss och båt

Sjöbodar för nya
näringslivsmöjligheter

Utökade P-platser
för besökare

Turistinformation
och kiosk

Ställplatser för husbilar
avlastar färjan och Vinön

Inbjudande och
inspirerande miljö
för besökare

Cykelställ under tak
Hjälmaren har potential att bli en betydelsefull motor för det lokala näringslivet på och runt hela sjön.
En ny kaj i Hampetorp är ett första steg och nyckeln till utvecklingen av besöksnäringen i området.
Med angöringsplats i Hampetorp säkras sjöräddningens omhändertagande av nödställda på sjön.
Båtmack i Storhjälmaren minimerar bränslespill samtidigt som fler vågar trafikera Hjälmaren.
Illustrationerna i foldern är gjorda av Arkitektur & Byggnadsvård i Örebro AB.

– En visionsbeskrivning utarbetad av Samverkarna i Östernärke 2019 –
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Hjälmaren är Sveriges
fjärde största sjö.
Befolkningen på Vinön
ökar från drygt 100
personer på vintern till
över 200 på sommaren.

Båtklubben i Hampetorp
har ca 275 medlemmar,
som äger ca 200 båtar.

Uppskattningsvis besöker fler
än 20.000 personer Vinön
varje sommar.

Drygt ett 30-tal
yrkesfiskare är verksamma på
Hjälmaren.

Hampetorps camping lockar
besökare både till campingen
och till restaurangen.

Omkring 4.000 fordon
passerar genom
Hampetorp varje dygn
under sommaren.

Sjösättningsrampen
i Hampetorp är sannolikt den
mest använda i hela sjön.

Samverkarna i Östernärke har under 2018 arbetat fram en vision kring en kaj i Hampetorp tillsammans med representanter för Södra
Hjälmarens båtklubb, Hjälmarens Båtförbund, Vinöns Hembygdsförening och Sjöräddningssällskapet samt en av fiskarna på Vinön och
ytterligare en fiskare på fastlandet. Därefter har en förstudie gjorts för att undersöka förutsättningarna att bygga en ny kaj enlig visionen,
något som konstaterades vara fullt möjligt. Förstudien finansierades med pengar från Örebro kommuns Landsbygdsnämnd.
För att beskriva kajen och visa hur en framtida hamn i Hampetorp kan komma att se ut har Samverkarna tagit fram denna folder.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

– Denna folder är finansierad av LEADER Mellansjölandet –

