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Jan om Södra Stockevik, nr 3
Stockevik södraSkapad av Jan Ivarson fre, juni 06, 2008 09:33:46

Onsdagen den 4/6 hade referensgruppen sitt att andra möte.

Gruppen träffades vid Kolerakyrkogården och togs om hand av kommunens och exploatörens
planarkitekter. Vi indelades i grupper för att se på området och för att lämna synpunkter på några
förutbestämda frågor. Jag kom att tillhöra grupp 2 som tilldelats delen närmast Långdalsvägen. Efter att
ha strövat runt där, fortsatte vi till delen närmast Stockevik. Grupperna fick kartor över området i dess
nuvarande skick och alltså utan några uppgifter om framtida exploatering, för att inte påverka
naturinventeringen.

Frågorna vi skulle besvara gällde bl a:
- vilka vägar som leder till området för besökare;
- om det finns särskilda områden av stort naturvärde man bör bevara;
- om det finns särskilda utsiktspunkter.
- Jag ställde frågan var eventuell ny bebyggelse skulle kunna tänkas, för den ingick inte i frågekonceptet.

Gruppen var enig om tillfartsvägarna som ju redan finns. GC-vägens båda ändar, vägarna med anslutning
till Långedalsvägen och en väg som ansluter till Stockeviksvägen en vid nordväst om f d prästgården.
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Som exempel på särskilt skyddsvärde anförde jag slänterna med tallar upp mot berget med vattentornet.
Dessutom ansåg jag att träden kring GC-vägen måste sparas med sådant djup att de som går på vägen
upplever en väg i en skog och inte en väg i en allé. De flesta i gruppen ville att den mesta marken skulle
vara orörd med ett undantag. Man var enig om att en förbättrad grusväg från Långdalshållet utmed berget
med vattentornet skulle vara bra för att underlätta tillgängligheten.
Frågan ställdes om var vi ville lämna mark orörd. Jag menade att jag inte känner till några speciella
områden utan att växtzoner måste sparas mellan planerad bebyggelse, kring kyrkogården, utmed GC-
vägen och som skydd kring parkeringsplatser.

Bergen utmed västra sidan av GC-vägen har några toppar som besöks för att skåda utsikten över havet. På
en plats finns en bänk. Några i gruppen ansåg att alla platser bör bevaras orörda.

Min fråga om var ny bebyggelse bör ske för att göra minst skada, om man anser att ingen bebyggelse alls
bör komma till stånd, besvarades av gruppen på följande sätt:

- Markområdet närmast Långedalsvägen och området närmast GC-vägen helst då bara på ena sidan av
GC-vägen. 
- Området väster om GC-vägen närmast Stockevik tror jag alla kunde godta för ny hus bebyggelse. Senare
fick vi veta att detta område inte är aktuellt för markägaren vill inte att det bebyggs.

Meningen var att grupperna skulle byta tilldelade områden, men det visade sig att tiden inte medgav detta.
Efter turerna i området samlades grupperna för genomgång och redovisning av resultaten. Tyvärr var jag
tvungen att lämna sammankomsten då, så jag kan därför inte rapportera mer.

Jan Ivarson
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Förloppet i planprocessen
Stockevik södraSkapad av Peter Jonsvik mån, april 21, 2008 06:10:29
Arkitektfirman OlssonLyckefors har startat en information om projektet på sin hemsida. Läs mer här
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Artiklar om Södra Stockevik
Stockevik södraSkapad av Peter Jonsvik lör, april 19, 2008 08:13:36

Bohusläningen har den 19 april en artikel om Södra Stockevik. Lär den här

På Skaftö Nyhets hemsida finns en artikel som arkitekten Andreas Lyckefors har skrivit. Artikeln kan du
läsa här.
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Jan om S Stockevik, nr 2
Stockevik södraSkapad av Jan Ivarson tor, april 17, 2008 10:42:53

REFERENSGRUPPENS MÖTE NR 1

Onsdagen den 16 april träffades referensgruppen för första gången under ledning av planarkitekt Josefin
Kaldo. Vid sin sida hade hon planarkitekt Roger Kämäräinen från kommunen och arkitekt Andreas
Lyckefors som är engagerad av exploatören.

Deltagarna informerades genom att se på bilder på duk. Bilderna visade planområdet med markeringar för
bl a tänkta etapper. Man visade även texter och ett schema över planprocessens olika faser. Schemat var
mycket illustrativt och bör studeras av alla som vill lära sig om planarbetets turer och var vi nu befinner
oss i processen. Om schemat betraktas som 30 cm brett, så befinner vi oss nu i början av den första
centimetern. Det är därför det ännu inte finns så mycket material att visa upp, betonade Josefin. 
- Det finns material, men det är ännu mycket osäkert och därför tycker vi det är fel att visa det för
allmänheten, sa Josefin. 
Jag anser vi måste ha förståelse för det.

REFERENSGRUPPENS UPPDRAG FÖRKLARADES
De olika personerna skall var för sig framföra sina åsikter som kan visa på problem och möjligheter, som
tidigare inte kommit i dagen. Däremot kan referensgruppen inte begränsa uppdraget eller förkasta det.
Den som eventuellt vill att projektet skall få radikalt annan omfattning, får verka direkt mot kommunens
politiker.

Gruppens medlemmar fick inledningsvis presentera sig och därefter fick var och en ordet för att lämna
sina första synpunkter.

I mitt anförande förklarad jag, trots att det ligger utanför uppdraget, att många anser området för stort och
olyckligt valt, genom att det tar i anspråk stora delar av den lilla skog vi har i denna västliga del av ön. Jag
framförde ett förslag jag hört på bygden, nämligen att exploatören begränsar området och i gengäld
förhandlar med kommunen om att få exploatera kommunens oplanerade område mellan Fiskebäckskil och
Kristineberg.

Avsaknaden av fysika handlingar i form av dokument framfördes av mig och andra. Detta skall inte ses
som kritik mot handläggarna. Enligt regelverket för planärenden behöver allmänheten inte informeras för
än vid annonserat samråd och dit är det en bra bit kvar.
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Nu har exploatören och kommunen gemensamt bestämt att öka öppenheten, bl a med att tillsätta
referensgruppen. Kännedom om det och projektets storlek, har medfört stort intresse med krav på
information från allmänheten. Jag vill betona att det inte finns minsta anledning att tro, att man vill
begränsa informationen. Utöver den information som är normal, beslöts att arkitektfirma Olsson &
Lyckefors skall lägga ut material om projektet på sin hemsida. På denna kommer även vi i
referensgruppen att hämta information.

Lyckefors berättade att man vill undvika missförstånd p g a att felaktigt material kommer i omlopp. 
- Någon har t ex lagt ut tidiga skisser på nätet, med bl a flervångshus som skissades av oss i tidigt skede,
innan vi helt kände beställarens intentioner. Flervåningshusen har tagits bort för länge sedan på begäran
av exploatören.

Nästa möte med referensgruppen bestämdes till onsdagen den 4 juni kl 1600.

¤¤
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Första mötet i referensgruppen
ReferensgruppenSkapad av Peter Jonsvik ons, april 16, 2008 21:40:59

Idag träffades gruppen för första gången och arkitekt Andreas Lyckefors presenterade agendan för dagens
möte och hur långt de kommit med sina idéer om Södra Stockevik. Vi kom överens om att material om
projektet kommer att publiceras löpande på deras hemsida www.olssonlyckefors.se när de har uppdaterat
sin information och hemsida.

Referensgruppens medlemmar presenterade sig och delgav även viktiga synpunkter på området och
projektet. Andra ledamöter kommer att skriva artiklar om detta inom kort. Det känns viktigt att påpeka att
inget är färdigt utan det är nu det hela sätter igång genom den diskussion som förs. Nästa möte blir onsdag
den 4 juni kl 16.

Vill du läsa mer om S Stockevik (projektörens presentation).

Det gamla underlaget till plantillståndet (gjordes för ett år sedan) är inte aktuellt på flera delar idag men är
ändå intressant fram tills dess det kommer nytt material. Detta kan du läsa här

Referensgruppens deltagare

1. Knut-Dag Grenness (fp). Utsedd av MBN att delta i referensgruppen.

2. Politiker(s). Utsedd av MBN att delta i referensgruppen.

3. Nils Wittgren. Leder Skaftö ö-råds Byggabo-grupp

4. Jan Ivarson. Med i Skaftö ö-råds Byggabo-grupp, boende i Stockevik

5. Sylvia Andersson. Boende i planområdet

6. Per Carlander. Repr. för Skaftö Golfklubb

7. Caroline Sundberg-Kleen. Tonårsförälder, jobbar på restaurang på Skaftö
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8. Tomas Olsson. Småbarnsförälder, friluftsintresserad

9. Peter Jonsvik. Repr. för näringslivet i Lysekils turistförenings styrelse, med i Skaftö ö-råds kulturråd,
driver Skaftö Folkets Hus
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16/4 träffas referensgruppen
ReferensgruppenSkapad av Peter Jonsvik tor, april 10, 2008 09:00:22
Nu är det snart dags för referensgruppen att träffas för första gången. Den 16 april kl 16 är träffen på
Skaftö Folkets Hus. Mötet är endast för medlemmar i referensgruppen.
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Jan om S Stockevik, nr 1.2
ReferensgruppenSkapad av Jan Ivarson ons, april 09, 2008 09:59:32
Jan om S Stockevik, nr 1.2

Till att börja med vill jag tacka för förtroendet att få ingå i referensgruppen för detaljplanen Södra
Stockevik. Jag har ambitionen att medverka till en saklig granskning av projektet, med utgångspunkt från
att det skall bli en del i strävan att vända den negativa befolkningsutvecklingen på Skaftö.

I inbjudan till referensgruppens medlemmar heter det bl a

”För att så tidigt som möjligt belysa problem och framförallt möjligheter som planen innebär…”

Jag tar fasta på det och inleder med några synpunkter som jag tycker bör komma fram tidigt i projektet.

Bakgrund

Skaftö har så länge jag minns, levt under förhållanden med brist på bostadstomter. Det har varit mycket
svårt att få bygglov. Markägarna har i allmänhet haft liten kunskap om regelverket och det har ytterligare
försvårat möjligheterna att få bygglov för enstaka hus och än mer för flera. Någon större ambition från
kommunen att lotsa folk med byggplaner genom regelverket har inte funnits. Den politiska inställningen
har tidigare i hög grad varit att hänvisa dem som ville flytta till kommunen, att söka lägenhet i det
kommunala bostadsbolaget. Gamla hus i kustsamhällen har efterfrågats för fritidsboende av kapitalstarka
personer och det har lett till skyhöga priser. Sammantaget har utvecklingen medfört att få personer med
normala inkomster har kunnat bosätta sig på Skaftö. Svårighet att finna bostad och i viss mån arbete, är
förklaringen till den befolkningsmässiga tillbakagången. Nya tomter kan bidra till att underlätta bofrågan
om prisbilden bli rimlig. För att så skall ske, måste kommunen agera målmedvetet för att styra nya tomter
mot helårsboende och tidsmässig hushållning. Jag känner oro för att politikerna fortfarande inte gör allt
som är möjligt i det avseendet. Örådet har insänt medborgarförslaget Lägre Tomtpriser och hoppas att det
snarast tas upp tillbehandling.

Under det senaste decenniet har man glädjande nog kunnat notera en politisk omsvängning. Under denna
mandatperiod har byggplanerna för Skaftö blivit så många och omfattande, att det nu finns anledning till
eftertanke och kanske viss inbromsning.
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Är jag nu emot ny byggnation, när jag själv klarat av att få en plats vid det dukade bordet, frågar kanske
någon? 
Absolut inte, men det finns skäl att fundera över några frågor.

– Var bör vi få bygga på ön och vilka områden bör sparas?

– Hur stor är efterfrågan för nya tomter och lägenheter för helårsboende?

– Över hur många år bör översiktsplanens byggområden räcka?

Frågorna har till stor del besvarats av Örådets ByggaBo-grupp.

Var bör vi bygga?

Frågan om var vi i första hand bör bygga och andra synpunkter på hur det skall gå till, har jag varit med
om att beskriva inom Örådet. Dokumentet finns nu som förhandskopia på örådets hemsida under
rubrikerna Om Skaftö Öråd/Byggabo-gruppen/Bebyggelse på Skaftö.

ByggaBo-gruppen känner viss tveksamhet till projektet S Stockevik av två skäl. Det ena är läget på mark
som kommunen i andra sammanhang uttalat inte bör bebyggas. Det andra är detaljplanens storlek. Det
innebär inte att arbetsgruppen eller jag är helt avvisande till projektet, utan vill även lyfta fram fördelar.

Projektet har lanserats som ett exklusivt område. Det skall locka utlandssvenskar och andra med god
ekonomi att bosätta sig på Skaftö. För att förstärka attraktionskraften avser man bygga en
friskvårdsanläggning och konferenslokaler.

Ingen kan vara mer trovärdig i uppsåt och förmåga än familjen Thordén. Frågan många ändå ställer sig, är
för hur hög andel helårsboende, förmågan kommer att räcka.

ByggaBo-gruppen anser att en friskvårdsanläggning och ett antal nya bostäder är rimligt. Det skulle
dessutom vara omoraliskt att nu helt säga nej till projektet, när Södra Stockevik är redovisat för
bebyggelse i översiktsplanen och exploatören har beviljats plantillstånd.

Var plantillståndet förnuftigt?

Var det förnuftigt av en majoritet av politikerna, (fp):s skaftöpolitiker röstade mot att bevilja plantillstånd
för ett nytt samhälle, Södra Stockevik, utan att i särskild ordning fråga skaftöborna och var tidpunkten den
rätta? Kanske inte, men det är lätt att vara efterklok.

När plantillstånd beviljades för Södra Stockevik, gjordes det nog med glädje i strävan att skaffa fram fler
tomter, som länge varit en brist.

Oavsett ståndpunkt i frågan, tycker jag inte man kan kritisera det politiska beslutet, mot den bakgrund jag
tidigare beskrivit. Det är förmodligen i efterhand politikerna som tog beslutet insett, att Södra Stockevik
inte är som andra planärenden, en begränsad utbyggnad av ett befintligt samhälle, även om man lanserat
det så. Det är nog därför man inrättat referensgruppen.

Södra Stockevik är ett missvisande namn därför att den planerade bebyggelsen har lite med Stockevik att
göra. Det duger som projektnamn, men inte som varaktigt namn. Åseberget kanske kan passa?

Projektet innebär att man skapar ett helt nytt samhälle, som endast har GC-vägen gemensamt med
Stockevik. Antalet tänkta hus är betydligt fler än de i Stockevik. Om man jämför Skaftö med Lysehalvön,
är det som om man på den skulle planera ett nytt Brastad. Jag tror att folk där skulle ha velat tycka till om
det, innan beslut om plantillstånd togs.

Underlag och avvägning



I syfte att underlätta ställningstagande till Södra Stockevik och andra planområden, bör kommunen
redovisa ett scenario, dels för förväntad efterfrågan under en tioårsperiod, dels för utfallet av
detaljplanernas byggklara tomter på Skaftö. Det senare bör lämpligen ske utmed en tidsaxel, ungefär som
Microsoft kan presentera inkomna mail enligt ”Message Timeline”. Utan denna kunskap blir
ställningstagande för nya planområden delvis meningslöst. Allmänheten bör även få del av hur
kommunen ser på hushållningen av mark och tomter på Skaftös begränsade yta. Hur många årtionden bör
översiktsplanens tomtmark räcka till för?

Ett överutbud av tomter i relation till behovet för helårsboende, kommer inte att sänka prisnivån, men
däremot resultera i onödigt hög andel fritidsboende. Fritidsboendet är i sig ett legitimt behov som
stimulerar inhemsk konsumtion och lokala arbetstillfällen, men nu är det i första hand möjligheterna för
nytt helårsboende som skall prioriteras. Därför bör utbudet av tomter kunna styras så, att det kan anpassas
med måttligt överutbud för tillströmningen av helårsboende och utbudet i viss utsträckning förmedlas
genom den kommunala tomtkön. Önskvärt är om det samtidigt finns några platser på ön för val av
boplats.

Områdets storlek och etapper

När det gäller Södra Stockevik tycker jag en av de första frågorna måste vara att ta ställning till områdets
totala omfattning, geografiskt, antal tomter, hänsyn till närboende, blivande verksamhet och något om nya
byggnaders utformning.

Nästa steg bör vara att diskutera etappindelning och hur man juridiskt kan säkerställa att etapper kommer
till stånd.

Är det kanske så, att en säker etappindelning även kräver etappvisa plantillstånd? 
Om så är fallet, hur löser man det?

Den för projektet och kommunen attraktiva friskvårdsanläggningen förutsätts ingå i den första etappen.

Resterande etapper bör beviljas med erfarenhet från den första och med utgångspunkt från behovet sett till
Skaftö i sin helhet, ungefär som planområdena Torvemyr 1, 2 och 3.

Behov av nya småbåtshamnar

De flesta nya köpstarka helårsbor kan förväntas vilja ha en eller flera båtar, varav några mycket stora. Det
kanske var så då Plan- och bygglagen - PBL skrevs, att man inte beaktade behov av båtplatser till skillnad
från parkeringsplatser. Det hindrar inte att förnuftiga politiker nu måste ta den frågan på allvar, om de vill
kunna erbjuda nya kommunmedlemmar god livskvalitet och attraktivt boende. Fullt utbyggt kommer S
Stockeviks nu planerade befolkning att efterfråga hundratalet nya båtplatser, på en marknad där det redan
råder stor brist. Det kan lätt leda till sociala komplikationer. Nya båtplatser och serviceinrättningar skulle
även ge eftertraktade arbetstillfällen, så det är förnuftigt på mer än ett sätt att ta itu med frågan.

Södra Stockevik och andra planområden kräver politisk handlingskraft för att skapa nya båtplatser.
Partierna bör snarast redovisa sin inställning i denna fråga.

Markbyte

Signaler från allmänheten som nått mig, antyder att området S Stockevik är för stort, så som det
presenterats. Samtidigt vill många inte sätta käppar i hjulen för ett lovvärt initiativ som kan få stor
betydelse för vår bygd.

Någon har framfört tanken om ett markbyte mellan exploatören för S Stockevik och kommunens
oplanerade mark för bostadsändamål i Fiskebäckskil. Alltså ett mindre Södra Stockevik som kan
accepteras av fler, mot en snabbare planering av kommunområdet i Fiskebäckskil med närhet till



Kristineberg.

En sådan överenskommelse är förknippad med förhandlingar och ekonomiska konsekvenser, men
förtjänar en seriös utvärdering.

Jan Ivarson
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Utbyggnad av Södra Stockevik på Skaftö – Ett hot mot vår
närskog
Stockevik södraSkapad av Friluftsmänniska och Grundsundsbo tis, april 08, 2008 15:03:03

I Lysekils Kommuns översiktsplan ÖP 06, delområde Skaftö finns angivet ett område för utbyggnad av
bostäder, söder om samhället Stockevik och stora delar av skogsområdet fram till Åseberget
(vattentornet).
Kommunen säger sig i ÖP`n både ha vilja och ta ansvar för den fysiska miljön och för hur vi hushåller
med våra naturresurser, vårt kulturarv och vår livsmiljö på ett långsiktigt hållbart sätt. I kommunens
lokala miljömål sägs att hänsyn ska tas och beaktas beträffande ”Levande skogar”, ”Våtmarker” och ”Ett
rikt växt och djurliv” etc.
Hur väl rimmar detta?

Det aktuella planområdet är den enda närskogen mellan Grundsund och Stockevik och är extra värdefull
som rekreationsområde för promenader, avkoppling och motion. 
Det är här vi kommer i kontakt med vilda växter och djur. Det är här vi njuter av tystnaden, vilar våra
sinnen och befriar oss från vardagsstressen.
Även delar av strandskyddet och Munkevik berörs i planarbetet.
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Nu vill kommunen, pådrivande av privata markintressenter, bygga en friskvårdanläggning med tillhörande
hotell- och restaurangverksamhet samt tillfartsvägar, småhus, radhus och höghus i området och skövla vår
enda närskog som vi har inom gångavstånd, en skog som betyder så mycket för både barns och vuxnas
vardag. 
Vår täta skog anses inte ha tillräckliga höga naturvärden med sina täta trädkronor, mossiga stenar och
gärdsgårdar, vilda växter och sitt rika fågelliv. Ett liv som sätter vår fantasi i rörelse. Ett liv som förbättrar
folkhälsan och sänker sjuk- och hälsovårdskostnaderna.

Mitt i allt denna naturens härlighet ligger dessutom den fridfulla ”Kolerakyrkogården”, inbäddad som en
oas i sin glänta.
Ska denna kulturbärare för all framtid omgärdas av höghus. Det är en skandal!

Kommunen glömmer lätt sina åtaganden för åretruntboende när privata intressenter och ambitiösa
exploatörer med kapitalet som styrmedel uppvaktar och säljer in storslagna visioner.
Intresset för att exploatera går stick i stäv med önskan att bevara denna tätortsnära skog. Grönytorna på
Skaftö krymper i takt med att ön exploateras för penningstarka, icke åretruntboende svenskar och norrmän
med särintressen som ofta skapar barriärer.
Gynnas Skaftö av denna ”så kallade” utveckling? 
ÖP föreskriver att för att uppnå god hushållning med de markresurser som finns på Skaftö ska nytt
byggande ske genom förtätning och i nära anslutning till öns befintliga bebyggelsestruktur och samhällen.
Hur väl rimmar detta med att anlägga ny bebyggelse ute i skogen runt Kolerakyrkogården och Åseberget?
Det finns andra planområden på Skaftö som är mer angelägna att exploatera och som bidrar till en
meningsfull tillväxt på ön. Det pågående planförslaget lär vara illa genomtänkt och saknar det helhetssyn
som förväntas svara mot dagens krav att bevara Skaftös miljö- och attraktionsvärde för framtiden.
Låt oss bevara den tätortsnära skogen, inte bara för djuren och växternas skull, utan för vår egen skull.

Friluftsmänniska och Grundsundsbo.

Läs mer om den Tätortsnära skogen som är utgiven av Naturskyddsföreningen.
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Broschyrer/broschyr-skog-skydda-
tatortsnara.pdf
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Referensgruppen
ReferensgruppenSkapad av Kent Juvén mån, april 07, 2008 18:12:46

Referensgruppens uppgifter.

Mina funderingar gäller referensgruppens uppdrag. Om jag förstår texten i beskrivningen av uppdraget så
kommer uppgiften att vara begränsad till att vid ett fåtal tillfällen lägga synpunkter på framlagda fysiska
förslag, producerade av arkitekterna. Uppdraget är därmed i stort sett begränsat till tekniska
frågeställningar.

Jag anser att ett sådant uppdrag är alltför begränsat. Projektet hör till de största som genomförts på Skaftö
och kommer om det blir verklighet att skapa ett nytt samhälle i ett närmast orört naturområde. Om
referensgruppen skall svara mot vad skaftöborna i gemen kan ha för uppfattningar om projektet bör
uppdraget inte begränsas alls. Det måste stå referensgruppen fritt att uttala sig om projektets storlek, dess
inverkan på omgivningarna, effekten av en snabb utbyggnad, om behoven av en anpassad etappindelad
byggtakt med hänsyn till rekrytering av helårsboende mm. Om inte sådana hänsyn tas är risken stor att
området inte blir något annat än en exklusiv fritidsby.
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Eftersom projektledningen i sin beskrivning av projektets målsättningar lyfter fram just ökningen av
helårsboendet, viktiga miljöfrågor mm, så måste vi ju tro att de ärligen vill anpassa projektet så att dessa
mål nås. Då är det naturligt att ge referensgruppen ett vidgat mandat så att projektet blir allsidigt belyst
och bedömt.

Kent Juvén
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Hur ska referensgruppen arbeta?
ReferensgruppenSkapad av Peter Jonsvik lör, april 05, 2008 14:24:16

Kommunen har dragit upp riktlinjer

Direktiv till gruppen ser ut så här från Lysekils kommuns Miljö- och byggnadsnämnd. Hur ser gruppen på
dessa? Ska de kompletteras på något sätt ?

Här nedan är förslaget från kommunen på hur referensgruppen kan arbeta.

Hur ska referensgruppen jobba?

Referensgruppen kommer att träffas vid minst tre tillfällen för att diskutera och arbeta kreativt med
detaljplanen. Hittills finns bara tidiga skisser för hur området kan komma att gestaltas. Skisserna ska
fungera som utgångspunkt för en vidare diskussion om områdets utveckling och är alltså inte ett färdigt
förslag. Målsättningen med arbetet med referensgruppen är att genom de infallsvinklar som den kan bidra
med få fram ett väl genomarbetat programförslag som sen ligger till grund för Miljö- och
byggnadsnämndens beslut om fortsatt arbete med detaljplanen. Referensgruppens roll är alltså att verka
kreativt medan beslut om huruvida planen ska genomföras eller inte tas av politikerna.

Förslag på referensgruppträffarnas innehåll

Ett startmöte kommer att hållas den 16 april 2008 i Skaftö Folkets Hus i Grundsund. Under mötet kommer
initiativtagarna till projektet; Per Höglin, Per-Åke Jarnedal och Lars Andersson, att presentera sig.
Andreas Lyckefors, som är den arkitekt som arbetat med att ta fram ett underlag för planen, kommer även
att presentera de tankar, intentioner och första skisser som finns framtaget för planen. Därefter kommer
arbetet i gruppen att ske enbart med dess deltagare, representanter från kommunen och arkitekter från
OlssonLyckefors Arkitekter. Under det första mötet hålls även en kort information om de olika stegen i
planprocessen och det kommer att finnas möjlighet att diskutera och ställa frågor kring skisserna för
planen.

Det andra mötet inleds på plats i planområdet. Referensgruppens deltagare guidas genom området och får
olika mindre uppgifter att arbeta med. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för en fortsatt diskussion
och utveckling av planförslaget.

Till det tredje mötet så ska ett första koncept till illustrationsplan finnas framtaget och presenteras. Mötet
inriktas på en diskussion kring förslaget.

Fler möten med referensgruppen kommer troligtvis att bli aktuella även efter det att planen har skickats ut
på programsamråd. Utformningen av de tre första mötena kan också komma att ändras efterhand som
synpunkter och idéer kommer in om hur vi bäst jobbar med planen.

Mer information om referensgruppen lämnas av Josefin Kaldo på Miljö- och stadsbyggnadskontoret, tel.
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0523-613 341 eller mejla till josefin.kaldo@lysekil.se
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Referensgruppen för projekt Stockevik Södra

Den 19 juni 2007 gav Miljö- och byggnadsnämnden plantillstånd till att ta fram ett förslag till detaljplan
för ca 80 nya bostäder samt en friskvårdsanläggning söder om Stockevik. Arbetet med planen för Södra
Stockevik är precis påbörjad och är inne i det första av tre skeden, programskedet. Arbetet med
programhandlingen ska kommunen göra tillsammans med OlssonLyckefors Arkitekter. 

Varför en referensgrupp?
För att så tidigt som möjligt belysa problem och framförallt möjligheter som planen innebär så har
kommunen tagit initiativ till att bilda en referensgrupp med boende på Skaftö. Ett beslut om detta fattades
också i Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) den 28 februari 2008, då även två politiker utsågs som
representanter i gruppen. Referensgruppens deltagare är utsedda för att de representerar olika intressen
och tillsammans besitter en bred kunskap om Skaftö. Tanken är att referensgruppen skall fungera som ett
bollblank för de arkitekter och tjänstemän som arbetar med att utforma planen. Gruppen är endast
rådgivande men innebär en möjlighet att tidigt i planprocessen få in värdefulla kunskaper, synpunkter och
kreativa idéer.
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