


- Världens ledande semester- och fritidsanläggning som genomgående är 
byggt enligt bärkraftiga principer och med modern teknik.
Ett helt nytt semester- och fritidsanläggningskoncept
The Circle Resort är den mest bärkraftiga semester- och fritidsanläggningen i 
världen idag – det  kommer att vara världens första fastighetsutvecklings-
projekt som helt grundar sig på en modern filosofi avseende hållbarhet. An-
läggningen ska i sin helhet drivas av förnyelsebara energiresurser, byggas 
med den allra främsta kontruktionstekniken  och vara socialt ansvarstagande.

En vision om att genom modern stadsplanering, unik arkitektur och använ-
dande av ledande teknik,  lyckas skapa en hållbar och högkvalitativ semester-
anläggning.

The Circle Resorts vision
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Idén med The Circle Resort är att skapa ett enas-
tående ferieområde med aktiviteter för hela 
familjen. En plats där man kan njuta av naturen, 
spela golf, tennis, fotboll, volley, fiska, segla – 
såvida man inte hellre njuter av feriecentrets 
många inomhusaktiviteter; vattenlandet, de fina 
restaurangerna, bowling, minigolf, lekland eller 
multihallen med bollbanor, ishockey osv.  Och där 
allt bygger på ett bärkraftigt byggande, användan-
det av varaktiga energikällor och ett ansvarsfullt 
förhållningssätt till den lokala omgivningen och 
dess villkor. Landskapet i sig själv uppmanar till 
upplevelser och aktivitet – en promenad i skogen 
väcker sinnena och en löprunda längs vattnet 
håller de aktiva gästerna i form. The Circle Resort 
bildar med andra ord ramen för aktiva feriedagar 
för hela familjen, men skapar också många 
möjligheter för rekreation och avslappning – för alla 
åldersgrupper, året om.

Det natursköna området kommer samtidigt att 
skapa en naturlig bakgrund till ferieparkens stugor, 
som uppförs och placeras så att de passar in i om-
givningarna på ett harmoniskt och naturligt sätt; 
oavsett om det gäller husen vid den välskötta golf-
banan, i skogen med de enorma granarna/tallarna, 
på klipporna eller vid vattnet.
Förutom de olika typerna av feriehus kan gästerna 
även välja att övernatta på The Circle Resort bad-
hotell, som ligger vid områdets strandpark. På 
strandparkens område finns dessutom möjlighet att 
anordna olika slags arrangemang – cirkus, kon-
serter eller andra stora evenemang.
Ferieområdet fungerar även som konferenscenter 
och lägerskola och bildar bakgrund till många alter-
nativa upplevelser för de besökande.

Introduktion



Genom The Circle Resort vill vi ge utrymme för 
nya teknologier och nya tänkare inom arkitek-
tur, som ser städer och byggnader som intelli-
genta. På det sättet blir byggnaderna inte bara 
självförsörjande, utan de inverkar dessutom 
positivt på sin omgivning. De kommer att bidra 
till att skapa biologisk mångfald, producera 
renare luft och frige vatten renare än när det 
först kom in i byggnaden.
I detta sammanhang ska man föreställa sig 
stora och moderna rekreationsområden för 
hela familjen, designade av Skandinaviens 
ledande arkitekter, som använder den senaste 
tekniken inom resursoptimering, oavbruten 
energi och intelligenta hus (intelligent housing). 
Ett pilotprojekt utan motstycke i Skandinavien 
– och i resten av världen – som med hjälp av 
den senaste tekniken och forskningen inom en 
rad olika områden ska uppvisa ett modernt 
ferie- och rekreationsområde, och på så sätt 
bidra till att sätta standarden för modernt byg-
gande och det sätt vi lever och bor tillsammans 
på.
The Circle Resort ska vara världens första 
ferie- och vattenland som bygger på ett mod-
ernt och globalt miljöparadigm, där det skapas 
en hållbar utveckling och därmed ett socialt 
ansvar och en förmånlig ekonomisk tillväxt på 
ett helt nytt och revolutionerande sätt.
Pilotprojektet ska vara föregångsprojekt inom 
sitt område och inspirera till byggande och 
oavbruten energi världen över – energieffek-
tivisering och miljövänligt byggande och vara 
det främsta exemplet på best practice inom 
hållbar stadsplanering och modernt byggande.

Bakgrund



Den ekologiska linjen ska också vara genom-
gående i resten av The Circle Resort. Den 
ekologiska tankegången bakom bygget siktar 
på att belasta omgivningarna så lite som 
möjligt under hela byggets livstid. Därför hand-
lar ekologisk byggnadskonst inte minst om 
kvalitet, men det handler til eksempel også om 
for så vidt muligt at bruge lokale materialer og 
know-how.

Att bygga ekologiskt är inte ett bestämt sätt att 
göra saker på, utan tvärtemot en rad olika 
möjligheter som bestäms av läget och lokala 
resurser. Det handlar om att använda de 
naturliga materialen kreativt, så att de kan 
utgöra ramen kring mänskliga aktiviteter.

Ekologiska hus smälter in i omgivningarna/tar 
hänsyn till omgivningarna.
De ekologiska initiativen i området:

- Solenergi
- Jordvärme – borrning 200 meter ned
- Återanvändning av kylvatten från A-kraft
- Återanvändning av takvatten till toalettvatten
- Återanvändning av toalettvatten till kylvatten
- Naturliga material
- Genanvendelse af husholdningsaffald
- Brug af lokale ressourcer og materialer

Ekologi



The Circle Resorts infrastruktur kommer att sträva 
efter att de externa infarterna, liksom själva områ-
dets transportvägar, utarbetas så att de tillgodoser 
gästernas krav på komfort och tillgänglighet. The 
Circle Resort kommer samtidigt att säkra att områ-
det lever upp till ambitionen om bärkraftighet och 
principen om en så låg energiförbrukning som 
möjligt, genom modern teknologi.
I samarbete med de lokala myndigheterna är det 
skissat på hur infartsförhållandena till centret ska 
kunna förenas med existerande planer i området.
Inne på själva området ska transportfrågan lösas 
så att den blir så miljövänlig som det överhuvud-
taget är möjligt. Detta betyder framförallt att trans-
porten kommer att ske via eldrivna fordon och 
mindre bilar. Från det ögonblick gästerna anländer 
till The Circle Resort blir deras egen bil att parkerad 
vid den stora parkeringsanläggningen. Sedan 
kommer all vidare transport av bagage och per-
soner inom området, och till de enskilda husen, att 
ske med eldrivna fordon.
Det ska också anläggas ett mindre rutnät på områ-
det där mindre bussar kan köra pendeltrafik mellan 
de viktigaste destinationerna, till exempel från 
hamnen till ankomstområdet och centret.
Alla gäster uppmuntras dessutom till att transport-
era sig med de cyklar som kommer att finnas 
tillgängliga, såväl mekaniska som eldrivna, liksom 
mindre låd-cyklar som rymmer 1-2 mindre barn.

Infrastruktur.



- demonstrationsanläggning och utställningsplats

I arbetet med att definera och etablera The Circle Resort 
har gruppen bakom projektet också planerat att  etablera 
ett forum för de verksamheter som på sikt kan tänkas vilja 
bidra till The Circle Resort.
Idén är, att The Circle Resort ska fungera som en demon-
strationsanläggning och utställningsplats för de deltagande 
verksamheterna.
Dette förslag bygger på tanken om en operativ och 
gemensam demonstrationsanläggning.
Idén med hållbara byggnader är varken ny eller färdig, utan 
konceptet utvecklas kontinuerligt beroende på tid, plats och 
sociala förändringar. Vi har valt ut betydelsefulla teknologier 
och partners under vår resa mot hållbar utveckling och 
bärkraftigt byggande.
Vi ska därför identifiera och hitta de parter, verksamheter 
och offentliga myndigheter som kan och vill bidra till projek-
tet. I första omgången ska de större verksamheterna, som 
har relevant teknik, bjudas in att delta i projektet.

The Circle Project
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Centret och vattenlandet är den centrala aktivitet i områ-
det. Centret bjuder på en lång rad sports- och aktiv-
itetsmöjligheter för både barn och vuxna: multihall, bowl-
ing, lekland, butiker osv. När hungern gör sig påmind 
finns det också matplatser i centret, samt en stor-
marknad för de som vill laga sin egen mat i feries-
tugorna.

Vattenlandet är ett alternativ till stranden och havet, 
samtidigt som det är riktigt bra för området om vintern. 
Överallt i inomhusbadlandet finns det fullt med varma 
upplevelser för stora och små. Vattenlandet innehåller 
bl.a. badbassänger, bubbelbad, vattenrutschkanor, barn-
bassänger och bastu. Det är också ett större fitness- och 
wellnessområde, så att aktiva gäster kan svettas på 
crosstrainer, spinningcyklar och löpband, medan andra 
kan skämma bort sig själva med bastu, solarium, värm-
estol, ångbad etc.
Vattenlandet kommer att bli ett enastående byggnads-
verk, där alla tänkbara teknologier är genomtänkta för 
att konstruktionen ska kunna säkra den lilla, men nöd-
vändiga, resursförbrukningen. 
Det är vår klara ambition att detta vattenland ska vara 
en modell för den globala vattenlandsindustrin genom 
sina principer avseende återanvändning av vatten och 
användandet av varaktig energi.
Centret kommer att ha en sydländsk stämning både i 
galleriorna och i vattenlandet, så att man på alla sätt 
känner sig förfl yttad till ett mer tropiskt klimat under 
varmare skyar. Centrets arkitektur är inspirerad av de 
svenska skogarna. Sett ovanifrån liknar centret i sin 
arkitektoniska form en trädstam som delats i bitar. 
Delarna är av olika storlek och grenar ut sig i området 
för att skapa kontakt och helhet. Detta enastående kon-
cept gör att centret inte kommer att verka stort eller 
dominerande, samtidigt som man med tiden enkelt kan 
bygga ut med nya ”stambitar”. Några av delarna har 
lösgjort sig mer än de andra – t.ex. de delar som 
fungerar som hotell och konferenscenter.

Centret og vattenland



Multihallen
Ett av de allra största dragplåstren i The Circle Resorts nöjespark 
är den stora multihallen.
Konstruktionen och byggnaden av multihallen kommer utan 
tvekan väcka stor uppmärksamhet. Det blir första gången man i 
Skandinavien får se en byggnad av den storleken som helt grun-
dar sig på bärkraftiga principer och ny teknologi avseende varak-
tig energi och återanvändning. Vattenlandet kommer att vara det 
första av sitt slag inom denna typ av byggnader.
Den kommer naturligtvis inte bara att användas av lokala förenin-
gar och inhysa regionala arrangemang. Den ska också locka 
idrottsklubbar från hela landet som vill arrangera träningsläger i 
en professionell miljö utan att behöva resa utomlands under 
vinterhalvåret.
Vi kommer också att kunna arrangera större konferenser och 
utställningar i hallen och det kommer naturligtvis att finnas 
möjligheter till inkvartering. Vi vill attrahera internationella konfer-
enser och tack vare läget kommer det att finnas möjlighet till 
politiska toppmöten eftersom vi utan svårighet kan leva upp till 
säkerhetskraven.
Vi kan arrangera stora konserter, teaterföreställningar och andra 
evenemang. Multihallen kan utformas på en rad olika sätt och vi 
kommer att se till att den både passar in i omgivningen och upp-
fyller de behov som gästerna har, samtidigt som den uppfyller 
alla krav på  modern teknologi och ett fulländat byggande.
Denna typ av idrottsanläggning och samlingspunkt är av största 
betydelse för ett mindre samhälle som Oskarshamn.  Väl-
fungerande anläggningar för det lokala fritidsutbudet har erfaren-
hetsmässigt visat sig vara en fundamental faktor för att locka till 
och behålla invånare, klubbar och arrangemang i området.
Med denna multihall vill Oskarshamn kännetecknas av att kunna 
uppfylla alla tänkbara önskningar från idrottsföreningar och utö-
vare.



Man frestas till att säga - business or pleasure. 
Vi kommer att erbjuda  boende för de verk-
samheter som ska arbeta i Oskarshamn, och 
hela regionen, till följd av kärnfallsprogrammet 
och de installationer, såsom en besöksanläg-
gning, som ska etableras i området. Vid ink-
vartering ges möjlighet till längre upphehälle 
för personal, medarbetare och deras familjer. 
Denna möjlighet ges verksamheter och organi-
sationer som vill försäkra sig om goda arbets- 
och övernattningsförhållanden för sina medar-
betare – och till ett mycket lågt pris.

Indkvartering
lång eller kort sikt 



Hotellet ska samtidigt vara utformat med tanke på att kunna attrahera 
företagskunder och vi vill därför att det ska innehålla ett toppmodernt 
business-center med allt som det behöver. 

Hotellet ska dessutom byggas med bästa möjliga konstruktion avseende 
konferensanläggningar. Det ska kunna tillgodose behov av att kunna hålla 
både mindre seminarier och företagsevenemang, liksom större konferenser 
med upp till 2000 deltagare. På det sättet kan hotellet attrahera arrange-
mang från hela regionen, och ge näringslivet en möjlighet att hålla sina kon-
ferenser och möten i en hållbar anläggning med en naturskön omgivning.

Hotellet ligger exklusivt vid områdets finaste sandstrand, på den annars klip-
piga ostkusten. Vi föreställer oss ett charmerande, klassiskt badhotell, där 
man kan slappna av från vardagens stress och skämmas bort av person-
alen.

Hotellet har en egen restaurang och ca 250 rum – samtliga med trevlig inred-
ning och en enastående utsikt över den natursköna skärgården.
Hotellets gäster har tillgång till alla aktiviteterna på området. Framför hotellet 
ska det dessutom anläggas en strandpark med sandstrand och möjlighet till 
aktiviteter som strandvolleyboll, rodd och kajak. Här ska det också finnas 
lekplatser i naturen för de yngsta och utrymme för olika arrangemang, som 
t.ex. cirkus och konserter

Konferens hotell & strandpark



Sluttningshusen höjer sig över resten av områ-
det och har den allra bästa utsikten över strand-
parken, hamnen och den fascinerande 
skärgården med alla dess små öar.
Sluttningshusen ligger längs den branta klip-
pväggen och rör sig upp och ned, in och ut, på 
samma sätt som klipporna gör. Detta vackra 
samspel med klippan bidrar till att ge den 
vitalitet som man kanske bäst känner igen från 
de italienska bergsbyarna eller området kring 
Comosjön i Norditalien.
Man kommer fram till husen via det bakomlig-
gande området eller vägen framför. Oavsett 
vilken väg man kommer ifrån, så går man upp 
och ned i trappor genom bebyggelsen, till dess 
att man hittar sin bostad.

Hus på sluttningen



I stugbyn och i närheten av centret vill vi bygga 
en grupp ”framtidshus” – en rad speciella stugor 
med utgångspunkt i hållbarhet, ekologi och ener-
gibesparing.
Det är denna del av The Circle Resort som 
kommer att rymma den största arkitektoniska 
nyskapelsen och det är våran ambition att dessa 
byggnader ska väcka uppmärksamhet världen 
över. Planen är därför att engagera och utmana 
de bästa internationella arkitekterna. De ska få 
komma med sina förslag på framtidshus, våga 
spränga gränserna för ny design och samtidigt 
följa de senast principerna avseende hållbart 
byggande, material och teknik. 

Det blir därför inte bara en alternativ upplevelse 
att bo här; husen kommer också att vara så 
speciella, att de i sig själva utgör en attraktion.
Det finns totalt 28 hus på 75-122 m² i detta 
område. 

Framtidshus



Den marina delen av The Circle Resort planeras 
även den med största noggrannhet, så att den 
framstår som en naturlig del av hela området. Tyn-
gdpunkten ligger på en stor och modern hamn som 
är tänkt att locka till sig yachts och segelbåtar både 
lokalt och från de omkringliggande länderna.  
Hamnen kommer även vara en del av det samlade 
fritidsutbudet som The Circle Resort erbjuder.
Regionen är idag ett populärt mål för seglarfolket, 
men det finns inte tillräckligt med valmöjligheter 
eller hamnar i denna del av den svenska östkus-
ten. En ny hamn i denna storlek skulle därför upp-
fylla ett utsträckt behov.
I förbindelse med hamnmiljön ska det anläggas en 
sandstrand. Det planeras även att byggas 3st kon-
stgjorda öar, som gemensamt skapar en unik och 
mycket vacker del av The Circle Resort. Dessutom 
planeras en klassisk pir som ska fungera som 
samlingspunkt och utflyktsmål för hela marinan.
Husen i denna del av projektet kommer att framstå 
som mycket attraktiva. Upplevelsen av att få bo så 
nära vattnet ska vara av bästa komfort. Det ger 
också möjlighet till att nyttja stranden, de marina 
faciliteterna och ett stort utbud av olika vatten-
sporter och annan underhållning. 
Marinan planeras så att den också ska uppfylla 
kraven för moderna tävlingsfaciliteter, med syftet 
att större segelsport events ska kunna hållas på 
The Circle Resort.

Hus vid hamnen



Vi har tänkt förse pirar och bryggor med ett stort 
antal husbåtar, byggda enligt framtidens principer 
där huset är flexibelt och modulbaserat, så att man 
kan skapa sitt nya hem som man själv önskar. 
Hamnområdet är anläggningens samlingspunkt 
med sin unika kombination av centralt läge, utsikt, 
och tillgång till vattnet. Därför vill vi gärna leverera 
en lyxig och individuell design som uppfyller nutida 
och framtida krav och önskemål. 

Att bo vid vattnet på det här sättet ger en 
frihetskänsla även när man har flyttat in. Med 
husets konstruktion är det lätt att utvidga, konfig-
urera eller ändra på rymligheten. Husbåtarna 
består av flera rum med olika kvaliteter och funk-
tioner – vardagsrum, sovrum, kök och badrum – 
som var och en fritt kan sätta samman efter behov.

Arkitektoniskt kommer vi att integrera och förena 
det bästa från alla världar, men anpassa hus-
båtarna noggrant till omgivningarna och den fan-
tastiska naturen i skärgården.

Hus på vattnet



De fritt liggande trähusen vid vattnet placeras 
harmoniskt i landskapet, så att de ingår som en 
integrerad del av naturen; vattnet, klipporna och 
skogen.
Stugorna uppförs i traditionell svensk 
skärgårdsstil och ligger mer avskilt och öppet i 
ferieområdet, vilket öppnar upp området ned mot 
vattnet, så att även de bakomliggande husen 
enkelt och obesvärat kan få glädje av övergån-
gen från skog till vatten. 

Öppenheten gör det också möjligt för den vackra 
naturstigen att obehindrat
passera genom hela området längs vattnet. 
Dessa hus ska attrahera den miljömedvetna 
människan, som lägger lika stor vikt vid att få bo 
traditionellt, och av bästa komfort, som i överens-
stämmelse med principer för varaktig energi och 
en tankegång avseende hållbarhet.

Skärgårdshus
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Honeymoon Island ska rama in drömmen om den 
perfekta bröllopsresan och locka förälskade par 
ifrån hela Norden.
Vi vill bygga ett antal lyxhus med en extra hög 
standard. Husen ska vara knutna till en hovmä-
stare och betjänt som passar upp gästerna. Gä-
sterna ska ha tillgång till hälsocentret och kunna få 
mat levererad till huset och det ska finnas en om-
fattande rumsservice. Nyckelorden är lyx, privatliv 
och välbefinnande. Det ska vara det bästa av 
bästa.
Ön ska kunna nås antingen via en flytbro eller så 
ska vi ha en liten kärleksbåt som kör gästerna fram 
och tillbaka.

Honeymoon Island



Stugby
Befintliga och nya hus

De befintliga husen ligger idag i gläntor i skogen, som små 
klungor av dubbelhus. Bostäderna ligger så att de bildar små 
och trevliga ”lokalsamhällen”. En klunga innehåller 10-20 hus 
med plats för ca 6-8 personer vardera. Önskemålet är att 
bygga max. 70 hus till i det befintliga området, så att man 
ökar antalet klungor utan att förlora de kvaliteter som området 
har idag.

Med verksamheterna i demonstrationsanläggningen The 
Circle Project kommer renoveringen av de existerande husen 
att kunna ske med helt ny teknik och nya principer, som bland 
annat innebär återanvändning av gammalt byggnadsmaterial.

Att återanvända och modernisera existerande byggnader sker 
idag med fokus på att bevara den del av bebyggelsen som 
med fördel kan utvecklas med hjälp av ny teknologi och mod-
erna material.

Renoveringsarbete är en byggnadsmässig  teknik som i 
dessa tider genomgår en markant utveckling. Detta kan ge en 
grund till hur man senare kan utveckla andra delar av den 
redan existerande bebyggelsen.

Allt detta för att säkra att The Circle Resort, också i denna del 
av anläggningen,  fokuserar på hållbar utveckling och värnar 
för närmiljön.



Golfbanan ligger centralt i området, som en snygg och 
välskött park omgiven av skogen och klipporna. Banan är 
lagd så att den följer den naturliga terrängen och skogs-
kanten. Den skapar trevliga gläntor i skogen och det 
kommer att finnas gott om möjligheter att placera hus här, 
med direkt utsikt över banan.

Vi vill bygga en komplett golfanläggning med alla 
tillhörande faciliteter. Klubbhus, driving ranch, putting-
greener och inspelsområden.

För att få en vacker och välskött bana med längsta möjliga 
säsong, kommer vi att undersöka möjligheten att ansluta 
varmvatten och överskottsenergi från OKG för uppvärmn-
ing av greener och eventuellt hela banan. Detta kommer att 
förlänga säsongen och öka kvaliteten på banan så att den 
kan användas under större delen av året.

Vi satsar på att utveckla The Circle Resorts golfanläggning 
till en 27-hålsbana där tanken är att göra tre stycken 
9-hålsbanor som kan sättas samman till olika 18-hålsbanor.
Vår tanke är att de tre banorna ska ha olika karaktär. Vi 
kommer att försöka skapa en parkbana mellan träden men 
samtidigt utnyttja naturen, vattnet och skogen på bästa sätt 
och placera några hål ända nere vid vattnet där väder- och 
vindförhållanden kommer att avgöra svårighetsgraden.

Vi kommer att skapa en linksbana med influenser från 
Skottland och Irland. Vi tänker kontakta de allra bästa 
banarkitekterna och specialisterna. Det kommer att bli en 
komplett golfanläggning för spelare på alla nivåer.
I centret kan man hyra eller köpa golfutrustning och sedan 
gå ut på driving rangen, där man kan träna eller ta lek-
tioner, innan man ger sig ut på banan. Golfrundan startar 
och slutar vid sidan av driving rangen och centret.

Golfbanan



Golfhusen är låga och ligger i skogsbrynet 
precis intill banan. Husen byggs i trä och fram-
står som mer exklusiva i modern skandinavisk 
stil, och det ska dessutom användas andra 
lokala material som granit och sten. Ett snyggt 
och naturligt ljus kommer att skina in i stugorna 
och det kommer att finnas stora terrasser, där 
man kan sitta och njuta av golfspelet med en 
gin och tonic.

Golfhus



En stor del av området består av kuperad skog, 
med många klippor och ståtliga granträd. I den 
kuperade terrängen sträcker sig de höga träden 
ståtligt mot himlen och klipporna smyger sig 
runt mellan träden. På samma sätt ligger husen 
inflätade i skogen, med en ”hög” del förbunden 
med en ”låg” klippdel.
Husen är placerade i mindre klungor på 6-8 hus 
och är samlade kring en glänta i skogen. 
Husens relativt täta placering motverkas av den 
kraftigt kuperade terrängen och den täta 
skogen som bidrar till att ge en mycket varierad 
bild, från alla synvinklar.

Skogshusen är tänkta som prefabricerade 
trähus i två volymer, där den ena innehåller 
vardagsrum och kök och den andra sovrum och 
toalett. Antingen staplas de på varandra eller 
också placeras de vid sidan om varandra. Två 
typer av hus – ”ett torn och en stång” – kan 
fungera som två hus eller som ett stort, 
beroende på behov.
Husen placeras på pålar för att skona den fina 
skogsmarken, samt för att smälta in i den 
kraftiga kuperade terrängen och därmed säker-
ställa minsta möjliga ingrepp i det vackra land-
skapet.

Skoghus



Vi avser att bygga en skola med plats för ca 100-
150 boende elever, som i sin undervisning kan 
använda anläggningens faciliteter; multihall, 
simhall, fotbollsplaner, tennisbanor, golfanläggning 
m.m.
Detta gör det möjligt för eleverna på högstadiet och 
gymnasiet att kombinera idrott och undervisning. 
Skolan kommer att uppföras i samarbete med 
Oskarshamns kommun, lokala idrottsföreningar 
och skolverket.

Campus
(Sportscollege)



Lägerskolan ligger längst österut i området, där 
det finns mer plats att leka på och breda ut sig, 
även för större grupper.
Lägerskolan ligger i skogen, tätt intill vattnet, och 
är väl lämpat både för små och stora barn. Områ-
det innehåller aktiviteter som bollbana, beachvol-
ley, terrängbana, mountainbike osv.
Det finns totalt plats för 100 övernattande gäster, 
fördelat på större och mindre grupprum, enrum-
mare och tre stugor. I huvudbyggnaden kommer 
det att finnas ett stort kök och en matsal, där det 
finns plats för alla. I omkringliggande byggnader 
finns det plats för inomhusaktiviteter, kurslokaler 
osv, och det ska ordnas så att gästerna själva kan 
bidra genom att leva enligt principer för hållbar-
het. De får exempelvis lära sig hur hushållsavfall 
kan återanvänds och hur regnvatten samlas upp 
och nyttjas för såväl uppvärmning som sanitet. På 
det sättet blir vistelsen på lägerskolan präglad av 
att lära gästerna hur enkelt ett ansvarsfullt 
leverne, som bygger på hållbarhet, kan vara.

Lägerskola



Vi kommer att öppna ett museum, inte enbart för att berätta historien Vi kommer att öppna ett museum, inte enbart för att berätta historien 
om Figeholms Fornborg utan även för att berätta hela områdets om Figeholms Fornborg utan även för att berätta hela områdets 
historia. Fornminnen ska naturligtvis respekteras och vårdas, men vi historia. Fornminnen ska naturligtvis respekteras och vårdas, men vi 
vill låta allmänheten ta del av historien och visa dem hur folk bodde vill låta allmänheten ta del av historien och visa dem hur folk bodde 
och levde förr i tiden.och levde förr i tiden.

Vi vill i ett nära samarbete med Länsstyrelsen och Oskarshamns Vi vill i ett nära samarbete med Länsstyrelsen och Oskarshamns 
kulturförvaltning forma växtligheten så att besökarna får en kulturförvaltning forma växtligheten så att besökarna får en 
förståelse för hur platsen såg ut en gång i tiden.förståelse för hur platsen såg ut en gång i tiden.

Vi kommer också att öka tillgängligheten så att även rörelsehindrade Vi kommer också att öka tillgängligheten så att även rörelsehindrade 
får möjlighet att besöka denna vackra och intressanta kulturplats.får möjlighet att besöka denna vackra och intressanta kulturplats.
Vidare vill vi driva en trevlig och intressant museumsbutik som har Vidare vill vi driva en trevlig och intressant museumsbutik som har 
något erbjuda åt alla besökare. Där ska finnas böcker för barnen om något erbjuda åt alla besökare. Där ska finnas böcker för barnen om 
bronsåldern och hällristningarnas gåtfulla värld. Vi ska också bronsåldern och hällristningarnas gåtfulla värld. Vi ska också 
beskriva den moderna forskningen inom arkeologi, geografi , ekologi, beskriva den moderna forskningen inom arkeologi, geografi , ekologi, 
fi losofi och religion. Det kommer att säljas kopior av smycken, tyger fi losofi och religion. Det kommer att säljas kopior av smycken, tyger 
och bruksföremål.och bruksföremål.
Vi vill också gärna berätta om den marina historien och eventuellt ha Vi vill också gärna berätta om den marina historien och eventuellt ha 
modeller av gamla skepp.modeller av gamla skepp.

Fornborg The Circle ResortFornborg The Circle Resort
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