
 

 

KRITISKA.Fredrik-G-rü-ndahl.SusanneBaden,Åke Granmo,

Kritiserarsatsning
pånyabostadsplaner

i två Läger iUtsiktsbergetdelar boende på Skaftö
Debatten:vågorgårhöga
närdet gällerdet plane-
radebostadsområdet
Utsiktsbergetpå Skaitö
och meningarnaom denna
satsningär delade.
-VI tyckerattdetta projekt
blivitiiirstort. sägerKer-
stin Magnusson,bosatt I
Fiskebäckskil.

FISKEIÃcISKIL. Det finns
många frågor kring den
satsning på 175 bostäder
som företagetPeabplanerar
på Skañö. Kerstin Magnus-
son, SusanneBaden, Fredrik
çröndahl, l-lumpeKleenoch
Ake Granmoboråretruntpå
Skañöoch ärlcridsktinställ-
da till storleken på denna
satsning.

- När planernapresente-
rades2006handladedetom
mellan30 och 50 nya bostä-

der, säger l-lumpe Kleen.
Några år senare handlade
detomettioo-talnyabostä-
der.

Information om den plane-
rade satsningengavs för ett
par månader sedan på ett
samrådsmöte.

- Vi visste inte om att
planerna ändrats och pro-
jektet vuxit förrän vi korn
till mötet, säger Susanne
Baden. Vi känner oss över-
körda avbeslutsfattarna.

- Jagvillockså nämna att
vi inte är emotsatsningenpå
nyabostäderiområdet men
vi tycker det är lagom med
30 till50bostäder,sägerKer-
stinMagnusson.

Ett argumentför satsningen
handlar om att vända den
negativa befolkningsut-

vecklingenpå Skañö.
- Deninformationv'i fått ta

del av säger att Peab i första
hand kommeratt vända sig
tillmänniskor som är 55 år
eller äldre, säger Åke Gran-
mo. Kostnaden för attgöra i
ordningbostäderidennadel
av Skañöbliralldelesförhög
för barnfamiljer.

Humpe Kleen har varit
företagare i många år på
Skañö.Han efterlyserbättre
förutsättningarfördem som
villstarta nya företagpåön.

- I dagñnnsdet inte någon
industrimark på Skaftö,
säger han. Det har fun-
nits planerpå att skapa ett
sådant område under flera
år men inget har hänt.

Enligt Susanne Baden
finns i dag drygt 100 tom-
ter på Skañö som är klara
att använda. Men det hän-

DMIIEBATTERAT.Debattensvågorgår höga om det planerade

 
bostadsområdetvldUtsiksbargetpå Skaftö.

der inte så mycket på dessa
områden och efterfrågan på
nya bostäderverkarinte så
stor.

- Finnsbehovav så många
nyabostäder.

Arbetetmed att ta fram en
ny detaljplan pågår för fullt
och det är meningenattPeab
ska betala 47 miljoner för
området när planen är klar.
Dessa pengar kommer att
bli ett bra tillskottför Lyse-

 

Humpe Kleenoch Kerstin Magnussontyckerattden planeradesatsningenpå UtsiktsbergetlFiskebäckskilblivitalldeles för stor.
Foto: IngvarSpetsmark

, Vivisste inte
'

om attpia-
nernaändratsoch
prolektetvuxit
SusanneBaden, skaftö

kilskommun som har stora
skulder.

- Det handlatom kortsik-
tig vinning i stället för att
värnaom de långsiktigavär-
denanär det gällernaturen,
säger Kerstin Magnusson.

En majoritet av politi-
kerna i byggnadsnämn-
den stödjerdennasatsning.
Slcañööråd har iett uttalan-
de ställt sig positivt tillsats-
ningen.
ingvarspetsmark
'wigvanspetsrmrmnmuslaningense
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Enkät
l) Hurvillert parti utvecklaSkaftö?
2)Hur ser ert parti på den planerade

utbyggnadenpå Utsiktsberget?

 
 
FredrikChristensson (c)
- Det viser som viktigast
för en positiv utveckling på
Skaftö är bra infrastruktur.
Bredbandsutbyggnad.bättre
kollektivtrafik.utbyggd väg
785 ser vi som avgörande
faktorer för att få flerhel-
årsboenden och företag till
Skaftö.
- Det är viktigtatt planen
kring Utsiktsbergettas fram
med god eftertänksamhet
och tillsammansmed lokal-
samhället. Centerpartiet
anser att det är viktigt med
bra bostadsmixmed både
hyresrätter. bostadsrätter
och villornär nya områden
planeras. '

l

Ulrika HållerLundbäck(M)
- För att livet på Skaftö ska
fungera måste samhälls-
service såsom barnomsorg,
skola, kommunikationer.affä-
rer finnas.Skaftös utveckling

.
handlardärför främstom att
få flerfamiljermed barn att
bo där.
- Moderaterna är positivt
inställdatilldetaljplanenför
Utsiktsberget.Det är viktigt
att det byggs nya bostäder
som lockar unga familjeroch
åretruntbeende.I den kom-
mande beslutsprocessenär
vi öppna för att diskutera frå-
gor som vi inte haftvetskap
om förut.

 

 
 
Ann-CharlotteStrömvvall
(FP) -

.
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- Vi villutveckla Skaftö för att
vara en levandekommundel
året om. Vi måste se tillatt -,

behållaskolan, äldreomsorg,
affärer, näringsliv och infra-
struktur. Därför är planarbete
och nya bostäderviktiga på
Skaftö.
- Vi ser mycket positivt på
denna satsning. Låt de män-
niskorsom villha ett-boende
på Skaftö få attrakti.: . '-

ter, båtplatseroch möjuåtvis
arbetsplatser.Det här är en

satsning som vi villskall följa
i generationerframåt.
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Håkan Smedja(V)
-äliyilzlattSkaftö ska kunna
leva året om och tror att detta
sker bäst genom en sparsam

;gtbyggnaáay nya bostäder i
samklang med äldre bebyg-
gelse. Det är viktigtatt kom-
munen är uthålligoch slår

avakt om skolan.
- Dennasåüñingär för stor
ooh menaratt det finns en

risk att det blir ännu fler
delårsboende på Skaftö. Bra
service och olika aktiviteteri
hela kommunen. exempelvis
en fungerande musikskola.
har stor betydelseföratt få
fleråretruntboende också på
Skaftö.

 
KenthEnhov (SD)
- Vi har inte varit med under
hela processen. Vi tycker att
man skall satsa på flerbostä-
der och stimulera tillnya
företag på Skaftö, detta är en

förutsättning för att kunna
behållanuvarandesamhälls-
funktioner.
- Vi tyckeratt denna sats-
ning är bra men cirka 200
nya bostäderär för många
på Skaftö. Man måste först
reda ut hur husen skall bli
permanentboendeoch inga
"somriga lyxhus" och helst då
för den yngre generationen.
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Jan-OlofJohanson (S)
- Vi villha bra vägnät från
Skaftö tillE6,'fastförbin-
delse över Gullmarsfjorden
och mer _industrimark.Mer
bevakningpå att fastigheter
för näringsverksamhetinte i
smyg omvandlastillbostä-
der. Det behövsflerbostäder

.

med god tillgänglighetsan-
passning för äldre.
- Utbyggnadenav Utsikts-
bergetborde ha inletts för
länge sedan. Flerbostäder i
planområdet innebäratt fler
kan vara med och dela på de

- gemensammainvestering- '

arna så att prisnivån på tom-
terna blir rimlig.

RonaldRombrant
(Lysekilspartiet)
- Samarbetemed Bokenäs-
skolan. finns det elever som

kan tänka sig att åka till
Grundsund? Fokusera på
besöksnäringen,lokala hant-
verkare,åretruntverksam-
heter. Äldreomsorgen ska
utvecklas.
- Vi säger nej till200 nya
bostäder. en exploatering
som är tre tillfem gånger
större än i översiktsplanen.
Däremotstödjervi förslaget
från 2009 på 100 nya bostä-
der. Vi måste hållaoss till
översiktsplan, beslutifull-
mäktige samt tillvad vi går ut
med när vi upphandlar.

 
 
Inge Löfgren (MP)
- Vi villatt Skaftö skall
utvecklas på varsamtsätt
för att bevaraden attraktiva

“ naturmiljösom finns och vi
värnarom öns småskaliga
karaktär. Utbyggnadenav

bostäderoch verksamheter
skall ske i måttlig skala och
i takt för att Skaftö skall
behållade kvaliteter de
boende uppskattar.
- Miljöpartietär negativttill
en så omfattandebebyg-
gelse på Utsiktsbergetoch
vi menaratt området i första
hand skar-bevarassom fritids-
område för de boende och för
att bevaraSkaftös karaktär.

 
Yngve Berlin (K)
- Det gäller för Skaftö.precis
som för övriga kommunen.
Det behövsarbetstillfällen
lokalteller inom pendlings-
avstånd och bostädersom är
ekonomisktmöjligaatt köpa
eller hyra för unga familjer.
- Om byggnation på Utsikts-
bergetska lösa bostadsfrå-
gan måste krav ställas på att
det byggs hyresrätter med
rimliga hyror. Det är absurt
men Lysekillider av att det
är en så attraktiv plats för
deltidsboende att gamla och
nya bostädersäljs tillklass-
samhällets högstbjudande.

 



 

 

 


