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Som sakägare lämnar Vi följande synpunkter om detaljplanen i text, ñlen bifogasmed text och tillhörande
bildersom är viktiga att ha med i en fortsätt hantering..
Sammanfattning

Projektet Utsiktsbergetsom skulle ha varit ett bidragtill att skapa attraktiva boende i Fiskebäckskilhar
blivit en koloss med för många hus och genomförandet kommer att totalt förstöra kvalitéerna som gör
Fiskebäckskiltill den attraktiva kulturhistoriska by den är idag. Kommersiella hänsynstaganden medför ett
extremt utnyttjande av Utsiktsberget, eliminering av värdefulla ängar, skapandet av ett onödigt centrum
och en icke hållbar lösning till en förbättrad infart till Kristinebergsvägen.Projektets genomförande som

det presenterats kommer att medföra buller från bygg- och anläggningsarbeteutdraget under minst en 10
årsperiod. Dessa aspekter ser vi som mycket negativa och medför att vi anser att projektet inte ska
genomföras enligt förslaget som har lämnats på remiss.

Ny anslutningtill Kristinebergsvägen

Det har länge ansetts nödvändigt att skapa en ny infartsväg till Fiskebäckskil.Det är förmodligen för det
ändamåletsom familjen Froms markexproprierades av kommun för 0,25:-/m2. Densamma marksom

kommunen nu vill sälja till PEAB för 47MSEK.

Den tidigare planens förslag om en ny väg avfärdas nu itexten p.g.a. " kostnad och ingrepp i naturen".
Projektet i sig medför ett gigantiskt ingrepp i naturen så det argumentet håller inte. Man kan misstänka att
det verkliga skälet till att man inte vill bygga en väg är för att istället bygga de dyraste villornadär vägen en

gång var tänkt. En entreprenörs påstående att det är för dyrt att göra en ny väganslutning får inte bli
uppfattat som en sanning. Intäkterna finns från försäljning av marken och bortsprängda berg är råvara till
en lokal kross och återanvänds. Kommunen måste planera för ett samhälle som ska existera och fungerar
under många generationer i framtiden. l den tidigare samrådsredogörelsen (sida 7) ansåg Länstyrelsen
att det var positivt att skapa en ny anslutning.

Bygger niför platsen för en ny tillfartsvägmed villorär den möjlighetenförloradför alltid.

Det är värt att påminna beslutsfattareatt den tidigare satsningen som kommunen har gjort med
Torvemyren med tillhörandebelystväg med avskild GC väg genom vad som tidigare var ett fint landskap
till tomter som ingen vill köpa är den typ av kostsamma misstag från planeringsenhetenvi inte vill se

upprepade i Fiskebäckskil.

Vä en till Torvem renien f.d. lantli id ll bild

Hot om expropriering av mark för att tvinga berörda fastighetsägare att sälja delar av sina fastighet för att

skapa en cykel väg (sk GC väg) och höja markenvid hörnet Fiskebäckskilsvägen/Kristinebergsvägenär
ingen lösning. Varför ska en GC väg ha en sådan dignitet jämfört med värdet av att lämna Fiskebäckskils
gamla fastigheter orörda. Förslaget som presenterats är inte vad man förväntar sig av en professionell
planeringsenhet som är mån om den bästa lösningen trafik/samhällenär det gäller Fiskebäckskileller är
det så att politikerna har låtit sig styras av kommersiella krafter och kört över tjänstemännen?!

Tillkomnamarkområdenutöver ursprungsförslaget

Regeringen har nyligen föreslagit följande i en lagrådsremiss:
1



”Kommunenska ha riktlinjerför exploateringsavtaloch markanvisningar

Eftersom de förhandlingarmellan en exploatör och en kommun som nästan alltidföregår större
byggprojekt inte år ojfentligafinns det riskför att exploatörernages olikaförutsättningar. För att öka
tydligheten och förbättra transparensenföreslår regeringen att kommunen måste ha riktlinjersom bland
annatanger vilkautgångspunkter och målkommunen har när den ska ingå avtal kring exploatering
markanvisningoch genomförande av detaljplaner. Det år viktigtatt byggbolag kan konkurrerapå lika
villkor."

Peab verkar ha fått till sig en betydligtstörre andel markoch möjligheter än det som framgick av

förfrågningsunderlaget som andra fick räkna på. Om så är fallet ska projektets förutsättningar åter
annonseras och en ny upphandlingpåbörjas. Om en ny upphandling inte genomföres kan det vara ett
brott mot lagen om offentlig upphandling. Vi vill ha redovisat skillnadenmellan förfrågningsunderlaget och
det som idag ingår i projektet.

Buller

Projektet planeras att vara lång och utdragen med olika etapper. Fiskebäckskilär redan en evig byggplats
med ständigt pågående renoveringsarbeteoch ett och annat nybygge som medför mycket snabb trafik på
Fiskebäckskilsvägen.Sommaren och stora helger medför också stora mängder trafik. Sammanlagt är
bullernivåer på gränsen av vad som betraktassom tillåten i närheten av bostäder. Det har föreslagits ett
2m bullerplank (l) i samband med utökad trafik men en sådan lösning kan inte anses vara seriöst menad i
en kulturhistorisk by som Fiskebäckskil.Projektet som presenterat kommer att medföra mycket buller från
bygg- och anläggningsarbetetroligen utdragen under en 10 årsperiod.

Exem el åett buller lank - Nå ot för Fiskebäckskil? bild

Ängarna vid Kristinebergsvägen

Jorbruksverket har nyligen meddelat att en femtedel av landets ängar har försvunnit på 10
år. Projektförslagetär ett bidragtill det fortsatta försvinnadet. Att bygga flerbostadshus längs
Kristinebergsvägenär förödande för den speciella miljön som utgör Fiskebäckskil.Hur kul är en promenad i
en sådan miljö? Exploatören har framfört att det är bara där det är tekniskt möjligt att ekonomiskt bygga
sådana hus. Sådana felaktiga påståenden får gärna fäste som en sanning hos beslutsfattare.Den riktiga
sanningen är att många andra platser erbjuder en ekonomisk byggplats och vi anser att en sådan byggelse
inte har någon plats pâ ängarna som måste sparas för framtida generationer.

Ängarnajbildl

Ett nytt centrum

Fiskebäckskilbehöververkligen inte splittras med skapandet av ett nytt "centrum" vid tennisbarnorna och
Kristinebergsvägen.Sedan tidigare har området kring "macken" i Fiskebäckvarit avsiktsförklaratsom ett

nytt centrum och där finns mark i omgivningen så varför skapa ytterligare ett centrum? Känns mer som

"ett alibi" för PEAB att bygga stora flerbostadshus. Ett bättre alternativ kunde t.ex. våtmarkenvid kilens
ände vara genom att schakta ur och fyllas för att skapa en yta för sjönära attraktiva boenden i
flerbostadshus och även butikslokaler.

Outnyttjade mark norr om vägen jbildj

Parkering



Som fastboende i Fiskebäckskilhar vi varit förvånat över att parkeringges så stort fokus i olika
sammanhang med krav om mer parkering. Faktum är att parkeringen används för fullt under några få
sommarveckoroch annars står platserna i stort sätt tomma. Gräsparkeringenvid kilen är ett alternativ för
toppar men båttrailers huller om buller hindrar en effektiv användningsom P plats då ingen har brytt sig
om att skapa någon ordning där.

Alternativ

Kommunen bör kunna bekosta markprojekteringav platser som är lämplig att bygga på och därmed styra
projekt till en lagom nivå och behållakontrollen. Sådana projekteringarsom kräver en blygsam
finansieringskulle kunna ingå som ett villkorför försäljning av markentill högstbjudande genom offentlig
upphandling. Som Utsiktsbergetär presenterat verkardet vara allt och lite till eller inget och därmed
bäddardet för en lösning som blir förödande för Fiskebäckskil.

Med vänlig hälsning

Marianne och PatrickDenholm
Skaftö- Fiskebäck 1:283





Sammanfattning

Projektet Utsiktsbergetsom skulle ha varit ett bidragtill att skapa attraktiva boende i Fiskebäckskil
har blivit en koloss med för många hus och genomförandet kommer att totalt förstöra kvalitéerna

som gör Fiskebäckskiltill den attraktiva kulturhistoriska by den är idag. Kommersiella

hänsynstaganden medför ett extremt utnyttjande av Utsiktsberget, eliminering av värdefulla ängar,
skapandet av ett onödigt centrum och en icke hållbar lösning till en förbättrad infart till

Kristinebergsvägen.Projektetsgenomförande som det presenterats kommer att medföra buller från

bygg- och anläggningsarbeteutdraget under minst en 10 årsperiod. Dessa aspekter ser vi som mycket
negativa och medför att vi anser att projektet inte ska genomföras enligt förslaget som har lämnats

på remiss.

Ny anslutning till Kristinebergsvägen

Det har länge ansetts nödvändigt att skapa en ny infartsväg till Fiskebäckskil.Det är förmodligen för
det ändamåletsom familjen Froms markexproprierades av kommun för O,25:-/m2. Densamma mark

som kommunen nu vill sälja till PEAB för 47MSEK.

Den tidigare planens förslag om en ny väg avfärdas nu i texten p.g.a. " kostnad och ingrepp i

naturen". Projektet i sig medför ett gigantiskt ingrepp i naturen så det argumentet håller inte. Man

kan misstänka att det verkliga skälet till att man inte vill bygga en väg är för att istället bygga de

dyraste villornadär vägen en gång var tänkt. En entreprenörs påstående att det är för dyrt att göra
en ny väganslutning får inte bli uppfattat som en sanning. Intäkterna finns från försäljning av marken

och bortsprängda berg är råvara till en lokal kross och återanvänds. Kommunen måste planera för ett

samhälle som ska existera och fungerar under många generationer i framtiden. l den tidigare
samrådsredogörelsen (sida 7) ansåg Länstyrelsen att det var positivt att skapa en ny anslutning.

Bygger ni för platsen för en ny tillfartsvägmed villorär den möjlighetenförloradför alltid.

Det är värt att påminna beslutsfattareatt den tidigare satsningen som kommunen har gjort med

Torvemyren med tillhörandebelystväg med avskild GC väg genom vad som tidigare var ett fint

landskap till tomter som ingen vill köpa är den typ av kostsamma misstag från planeringsenhetenvi

inte vill se upprepade i Fiskebäckskil.

 

Vägen tillTorvemyren i en f.d. lantlig idyll



Hot om expropriering av markför att tvinga berörda fastighetsägare att sälja delar av sina fastighet
för att skapa en cykel väg (sk GC väg) och höja markenvid hörnet

Fiskebäckskilsvägen/Kristinebergsvägenär ingen lösning. Varför ska en GC väg ha en sådan dignitet
jämfört med värdet av att lämna Fiskebäckskilsgamla fastigheter orörda. Förslaget som presenterats
är inte vad man förväntar sig av en professionell planeringsenhetsom är mån om den bästa

lösningen trafik/samhällenär det gäller Fiskebäckskileller är det så att politikerna har låtit sig styras
av kommersiella krafter och kört över tjänstemännen?!

Tillkomnamarkområdenutöver ursprungsförslaget

Regeringen har nyligen föreslagit följande i en lagrådsremiss:

”Kommunenska ha riktlinjerför exploateringsavtaloch markanvisningar

Eftersom de förhandlingarmellan en exploatör och en kommun som nästan alltidföregår större
byggprojekt inte är ojfentligajfznnsdet riskför att exploatörernages olikaförutsättningar. För att öka
tydligheten ochförbättra transparensenföreslår regeringen att kommunen måste ha riktlinjersom

blandannatanger vilkautgångspunkter och målkommunen har när den ska ingå avtal kring
exploatering, markanvisningoch genomförandeav detaljplaner. Det är viktigtatt byggbolag kan
konkurrerapå lika villkor."

Peab verkar ha fått till sig en betydligtstörre andel markoch möjligheter än det som framgick av

förfrågningsunderlaget som andra fick räkna på. Om så är fallet ska projektets förutsättningar åter
annonseras och en ny upphandlingpåbörjas. Om en ny upphandling inte genomföres kan det vara ett
brott mot lagen om offentlig upphandling.Vi vill ha redovisat skillnadenmellan
förfrågningsunderlaget och det som idag ingår i projektet.

Buller

Projektet planeras att vara lång och utdragen med olika etapper. Fiskebäckskilär redan en evig
byggplats med ständigt pågående renoveringsarbeteoch ett och annat nybygge som medför mycket
snabb trafik på Fiskebäckskilsvägen.Sommaren och stora helger medför också stora mängder trafik.

Sammanlagt är bullernivåer på gränsen av vad som betraktassom tillåten i närheten av bostäder. Det

har föreslagits ett Zm bullerplank (l) i samband med utökad trafik men en sådan lösning kan inte

anses vara seriöst menad i en kulturhistorisk by som Fiskebäckskil.Projektet som presenterat
kommer att medföra mycket buller från bygg- och anläggningsarbetetroligen utdragen under en 10

årsperiod. 
Exempel på ett bullerplank - Något för

Fiskebäckskil?



Ängarna vid Kristinebergsvägen

Jorbruksverket har nyligen meddelat att en femtedel av landets ängar har försvunnit på 10 år.
Projektförslagetär ett bidragtill det fortsatta försvinnadet. Att bygga flerbostadshus längs
Kristinebergsvägenär förödande för den speciella miljön som utgör Fiskebäckskil.Hur kul är en

promenad i en sådan miljö? Exploatören har framfört att det är bara där det är tekniskt möjligt att
ekonomiskt bygga sådana hus. Sådana felaktiga påståenden får gärna fäste som en sanning hos
beslutsfattare.Den riktiga sanningen är att många andra platser erbjuder en ekonomisk byggplats
och vi anser att en sådan byggelse inte har någon plats på ängarna som måste sparas för framtida
generationer.

 
Anga rna

Ett nytt centrum

Fiskebäckskilbehöververkligen inte splittras med skapandet av ett nytt "centrum" vid
tennisbarnorna och Kristinebergsvägen.Sedan tidigare har området kring "macken" i Fiskebäckvarit
avsiktsförklaratsom ett nytt centrum och där finns mark i omgivningen så varför skapa ytterligare
ett centrum? Känns mer som "ett alibi"för PEAB att bygga stora flerbostadshus. Ett bättre alternativ
kunde t.ex. våtmarkenvid kilensände vara genom att schakta ur och fyllas för att skapa en yta för



sjönära attraktiva boenden i flerbostadshus och även butikslokaler. 
Outnyttjade marknorr om vägen

Parkering

Som fastboende i Fiskebäckskilharjag varit förvånat över att parkeringges så stort fokus i olika

sammanhang med krav om mer parkering. Faktum är att parkeringenanvänds för fullt under några få

sommarveckoroch annars står platserna i stort sätt tomma. Gräsparkeringenvid kilen är ett

alternativ för toppar men båttrailers huller om buller hindrar en effektiv användningsom P plats då

ingen har brytt sig om att skapa någon ordning där.

Alternativ

Kommunen bör kunna bekosta markprojekteringav platser som är lämplig att bygga på och därmed

styra projekt till en lagom nivå och behållakontrollen. Sådana projekteringarsom kräver en blygsam
finansieringskulle kunna ingå som ett villkorför försäljning av markentill högstbjudande genom

offentlig upphandling. Som Utsiktsbergetär presenterat verkardet vara allt och lite tilleller inget
och därmed bäddardet för en lösning som blir förödande för Fiskebäckskil.


