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Ulrika Sundström Täby

Birgitta Berglund Stockholm

Jag	  önskar	  jag	  kunde	  göra	  som	  Calla	  Curman.	  Tokstollarna	  som	  styr	  denna	  kommun	  måste	  
bytas	  ut	  mot	  yngre	  människor	  som	  har	  	  bättre	  idéer	  om	  hur	  Skaftö	  natur	  skall	  bevaras	  och	  
samtidigt	  få	  igång	  viss	  inflyttning.	  Det	  gäller	  också	  för	  de	  åretruntboende	  att	  de	  stödjer	  
den.	  Service	  som	  redan	  finns	  (	  läs	  handlar).	  

elinor nissbrandt Göteborg
hans nissbrandt Göteborg
Susanne Nissbrandt Göteborg
Jenny Nordenfelt Lidköping
Matilda Lifvergren Lidköping
Jenny Hagenfeldt Malmö
Carl Jägersten Stockholm Ta	  hand	  om	  miljön

Amanda Nygren	   Göteborg	  

Helt	  otroligt	  att	  man	  efter	  det	  stora	  misslyckandet	  på	  Östersidan	  med	  havhäll,	  kan	  ännu	  en	  
gång,	  ge	  efter	  för	  att	  göra	  ett	  så	  enormt	  ingrepp	  i	  naturen.	  Berg	  kan	  inte	  återställas.	  Hur	  har	  
ni	  tänkt?	  Tror	  ni	  sommargäster	  vill	  bo	  vid	  bullerplank?	  Förstör	  ni	  skaftö	  nu,	  kommer	  ert	  
misstag	  inte	  bara	  drabba	  er,	  utan	  resten	  av	  kommande	  generationer.	  Tänk	  er	  för	  innan	  ni	  
förstör	  något	  oåterkalleligt.	  

Birgitta Berglund Fiskebäckskil
Kräver	  en	  mer	  hållbar	  planering	  av	  byggandet	  på	  hela	  Skaftö.Tänk	  på	  hur	  klok	  Calla	  Curman	  
var.	  

Magnus Berglund östersidan

Bra	  och	  viktigt	  inititativ.	  Kommunen	  måste	  börja	  i	  rätt	  ände.	  Nu	  riskerar	  vinsthungrig	  
markägare	  att	  förstöra	  Skaftö....se	  vad	  som	  händer	  i	  Evensås/Östersidan	  där	  ett	  halvt	  berg	  
sprängts	  bort	  och	  nu	  står	  de	  där	  med	  dumstruten.	  Låt	  oss	  kämpa	  för	  ett	  fortsatt	  vackert	  
Skaftö	  som	  attraherar	  sommargäster	  oxh	  turister.	  Det	  är	  nämligen	  det	  ända	  sättet	  som	  
Skaftö	  ickså	  kan	  bli	  möjligt	  för	  åretruntboende	  t

Martin Hagenfeldt Limhamn Utbygge,	  nej	  tack!
Anette Persson Göteborg
Jacob Sandelin
Pernilla Edström Karlstad
Johannes Koch Lund nej	  till	  den	  nya	  planerna
Pernilla Helsingius Gothenburg
Carl Stenbeck Borås
Niclas	   Medin Kullavik
David Lefevre Stockholm Stoppa	  denna	  galna	  expension,	  bevara	  Sverige	  så	  orört	  som	  möjligt.
Ev Johansson Solna
Mattias Mellander
Mari Mellander
Mattias Mellander
Sig-‐britt	   Hansson Fiskebäckskil
Nadja Lindhe Partille

Caroline Ekström Trollhättan

ställer	  mig	  emot	  planerna	  på	  en	  så	  stor	  utbyggnad	  av	  utsiktsberget	  främst	  på	  grund	  av	  
miljömässiga	  skäl.	  Skaftö	  samhälle	  är	  väldigt	  naturskönt	  vilket	  gör	  att	  jag	  dom	  
sommarboende	  trivs	  och	  vill	  röra	  mig	  i	  trakten.	  självklart	  måste	  viss	  utbyggnad	  ske	  men	  
inte	  på	  bekostnad	  av	  flora	  och	  fauna.	  	  

Andreas Glyssbo Göteborg
Vansinne	  att	  förstöra	  ett	  fint	  fiskesamhälle	  på	  detta	  vis.	  Vem	  ska	  köpa	  dessa	  åretrunthus?	  
Var	  ska	  de	  arbeta?	  Ser	  inte	  underlaget	  för	  detta	  boende!

Carina Ingemansson Skaftö

Sorgligt!	  Finns	  inget	  annat	  ord	  Lysekils	  kommun.	  Läs	  Kommunens	  svar	  på	  PEABs	  frågebrev"!	  	  
Kapitalismen	  i	  sin	  prydno.	  Man	  avser	  bygga	  för	  fler	  kapitalstarka	  sommargäster	  istället	  för	  
att	  ge	  unga	  och	  barnfamiljer	  möjlighet	  att	  stanna	  kvar	  på	  Skaftö.	  Det	  går	  att	  bygga	  bostäder	  
till	  rimliga	  priser	  som	  smälter	  in	  i	  kulturmiljön	  och	  som	  skapar	  en	  levande	  miljö	  året	  runt."

Cecilia Rosengren Fiskebäckskil
Elisabeth Holm
alex Macleod Fiskebäckskil/stockholm
Sofia Lindblad Mossebacken
Eva Cedermark Göteborg
Ann Söderström
Ellinor Bille Göteborg
Björn Hakegård
David Andersson Göteborg	   Fy	  er!
Erik Collin Göteborg Skämmes
Filip Hansson Göteborg
Adam Hansson Göteborg

Magnus Englander Fiskebäckskil

Vi	  måste	  vara	  varsamma	  med	  de	  byggbara	  ytor	  vi	  har	  på	  Skaftö.	  Vi	  kan	  inte	  slumpa	  bort	  
dem	  till	  byggföretag	  och	  sommarboende.	  Det	  måste	  bli	  fler	  hyresrätter.	  Och	  för	  att	  priserna	  
inte	  ska	  stiga	  så	  att	  ingen	  löneanställd	  har	  råd	  att	  köpa	  husen,	  måste	  man	  få	  fram	  en	  ny	  
ägandeform.	  Idag	  hyr	  ju	  de	  flesta	  sin	  fastighet	  av	  banken.	  Vi	  måste	  få	  fram	  en	  annan	  
bostadsägandeform	  som	  inte	  är	  100%	  marknadsstyrd

bengt svanberg
Britt-‐Marie	   Mattisson Kungsbacka Förstör	  inte	  fiskebäckskil	  	  natur
Hans Mattisson Kungsbacka	   Stoppa	  detta	  vansinne

Annika Rockström brastad
Detta	  planförslag	  skulle	  innebära	  att	  en	  väldigt	  fin	  miljö	  förstörs,	  och	  det	  skulle	  sannolikt	  
inte	  leda	  till	  fler	  helårsboende	  på	  Skaftö.

Jan Billing Fiskebäckskils	  gamla	  silhuett	  blir	  förstörd.
Patrik Eriksson Grönskult/Göteborg Se	  så	  snyggt	  det	  blev	  på	  Östersidan...	  MILJÖFÖRSTÖRING!!!
Alexandra Westborg Grönskult/Göteborg Berg	  som	  sprängs	  kan	  ej	  återställas.	  Befolkningsunderlag	  räddas	  	  ej	  av	  sommargäster.
Lars Lundkvist Östersidan
Ingegerd Lundkvist Östersidan,	  Skaftö
sören Toubro
Kerstin Toubro
Gunnar Fridh Göteborg



Karin Myrin Uddevalla

Det	  går	  fort	  att	  förstöra	  stora	  natur/kulturvärden	  och	  det	  är	  omöjligt	  att	  återskapa	  dem.	  
Hela	  Skaftös	  unika	  miljö	  skulle	  försämras	  avsevärt.	  Är	  det	  vår	  avsikt	  att	  skapa	  en	  asfalterad	  
förort	  intill	  denna	  skyddsvärda	  miljö?	  Vi	  kommer	  att	  få	  stå	  till	  svars	  inför	  kommande	  
generationer!

Harriet Norman	  Emilsson Fiskebäckskil

Det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  först	  skapa	  ett	  underlag	  till	  att	  människor	  vill	  bo	  på	  Skaftö	  d	  v	  s	  
bygga	  bostäder	  på	  mark	  där	  vanligt	  folk"	  har	  råd	  att	  bo.	  Skatteintäkter	  från	  arbetande	  
innevånare	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  kommunen/ön	  skall	  leva.	  Hade	  kommunalskatten	  
varit	  lägre	  så	  hade	  jag	  gärna	  flyttat	  till	  Skaftö.	  Jag	  är	  65	  år	  och	  har	  sommarhus	  sedan	  50	  år	  
tillbaka.	  "

Jayne O'Dowd-‐Lowry Sälvik

Vill	  inte	  att	  Skaftö	  skall	  bli	  mer	  av	  ett	  trendigt"	  ställe	  än	  vad	  det	  redan	  blivit.	  Det	  behövs	  
inte	  mer	  skövling	  av	  den	  fina	  ön,	  det	  blir	  inget	  kvar	  av	  den.	  Sommargäster	  som	  inte	  har	  
anknytning	  och	  inte	  bryr	  sig	  om	  de	  små	  tingen	  kan	  liknas	  som	  de	  invasionerna	  av	  
gräshopper	  som	  kommer	  in	  och	  lämnar	  katastrof	  efter	  sig.	  Sluta	  med	  pengar-‐under-‐bordet	  
taktik!!!!	  "

Jan Undin
Helen Agrenius Stockholm Viktigt	  att	  bevara	  Kulturmiljön.
Monica Grönberg Örebro
Lars Grönberg Örebro
claes amnäs
Suzzi Tordebring Fiskebäckskil	  
Ingrid Karlsson Fiskebäckskil Hårdexploatering	  som	  har	  negativa	  konsekvenser	  för	  hela	  Skaftö!!
Erik Saltin Fiskebäckskil
nils andersson Fiskebäckskil
Thomas Andersson Fiskebäckskil bättre	  med	  industrimark	  för	  att	  locka	  hit	  småindustri	  istället	  för	  Stockholmare

Gretli Moeschlin Göteborg
Skulle	  vara	  bra	  om	  det	  fanns	  industrimark	  så	  det	  kunde	  skapa	  arbetstillfällen	  året	  runt	  på	  
ön.	  Kanske	  skulle	  kunna	  locka	  hit	  ungdomar	  istället	  f	  badgäster.	  	  

Teodora Johansson sälvik bygg	  inte	  sönder	  skaftö
David Johansson Borås ta	  vara	  på	  skaftö
Gun-‐Britt	  o	  StelioDemark Västerås	  F-‐kil Nog	  förstört	  på	  berget,	  Östersidan.
Marc Zacharoff Östersidan Idioti	  att	  oåterkalleligt	  förstöra	  bergen	  och	  samhället
Helene Thörnqvist Skaftö
Kjell Folkesson Fiskebäckskil
Roman Trampush V.Frölunda Omarbeta	  planförslaget!
ingela Zacharoff
christer peterson Jag	  protesterar	  mot	  ohämmad	  exploatering	  på	  skalftö.
Margareta Dahlbäck FiskebäckskilNy	  plan	  bör	  tas	  fram!
Lena	   Wallin
Bo Oskarsson Göteborg
Maja Wikström
Bengt	   Ågren Göteborg Stödjer	  namninsamlingen	  starkt.	  Vill	  bevara	  Fiskebäckskil	  

Carl-‐Bertil	   Nordenfelt Stockholm
stoppa	  och	  omarbeta	  nuvarande	  planförslag	  från	  14-‐01-‐15.	  Ordna	  först	  industrier	  och	  
arbeten	  för	  att	  åt	  de	  som	  vill	  bo	  här.

susanne lindberg stockholm

Axel	   Tunhall	  Kjellmer Fiskebäckskil

JAG	  SOM	  SKRIVER	  UNDER	  VILL	  STOPPA	  OCH	  OMARBETA	  NUVARANDE	  PLANFÖRSLAG	  
DATERAT	  14-‐01-‐15.	  EN	  NY	  PLAN	  BÖR	  TAS	  FRAM	  DÄR	  KULTUR	  OCH	  MILJÖINTRESSEN	  INTE	  
ÄVENTYRAS.

Stella Tunhall	  Kjellmer Fiskebäckskil

JAG	  SOM	  SKRIVER	  UNDER	  VILL	  STOPPA	  OCH	  OMARBETA	  NUVARANDE	  PLANFÖRSLAG	  
DATERAT	  14-‐01-‐15.	  EN	  NY	  PLAN	  BÖR	  TAS	  FRAM	  DÄR	  KULTUR	  OCH	  MILJÖINTRESSEN	  INTE	  
ÄVENTYRAS.

Stefan Tunhall Fiskebäckskil

JAG	  SOM	  SKRIVER	  UNDER	  VILL	  STOPPA	  OCH	  OMARBETA	  NUVARANDE	  PLANFÖRSLAG	  
DATERAT	  14-‐01-‐15.	  EN	  NY	  PLAN	  BÖR	  TAS	  FRAM	  DÄR	  KULTUR	  OCH	  MILJÖINTRESSEN	  INTE	  
ÄVENTYRAS.

Viveka Tunhall	  Kjellmer Fiskebäckskil

JAG	  SOM	  SKRIVER	  UNDER	  VILL	  STOPPA	  OCH	  OMARBETA	  NUVARANDE	  PLANFÖRSLAG	  
DATERAT	  14-‐01-‐15.	  EN	  NY	  PLAN	  BÖR	  TAS	  FRAM	  DÄR	  KULTUR	  OCH	  MILJÖINTRESSEN	  INTE	  
ÄVENTYRAS.

bert amnäs fiskebäcksskil
Wiggo Lander Fiskebäckskil
Martin Svantesson Fiskebäckskil Man	  bygger	  sönder	  ett	  fantastiskt	  kustsamhälle
göte hurtig Uddevalla delägare	  i	  fastighet	  som	  gått	  i	  arv	  i	  min	  frus	  släkt	  .värnar	  on	  oersättliga	  miljövärden.

Barbro	   hurtig Uddevalla
miljöförstöring	  som	  aldrig	  går	  att	  reparera.jag	  har	  fastighet	  på	  fiskebäckskil	  o	  djupa	  
släktrötter	  i	  samhället.

Catherine Amnäs Västra	  frölunda
Johan Lindqvist Landvetter
Agneta Gershagen Fiskebäckskil
Anna-‐Lena Alexandersson Fiskebäckskil Låt	  våra	  berg	  var	  som	  de	  är!!!
Henrik	   Wassén Göteborg Arbetstillfällen	  först,	  bostäder	  sedan.
Britt-‐Louise Kilbo Fiskebäckskil Mycket	  bra	  upprop!
Britt Larsson
Leif Larsson
Kersti Dafgård Fiskebäckskil
Leif Pihl Fiskebäckskil Alldeles	  för	  stort	  projekt.	  !!!	  
Karin Gullman-‐Larsson Fiskebäckskil Förstör	  inte	  vårt	  fina	  samhälle.
Lena Löfgren Jönköping
Bo Löfgren Jönköping

Helen Öfverholm	  Engström Uppsala

Sorgligt	  att	  man	  vill	  förstöra	  ett	  underbart	  rekreationsområde.	  Kan	  man	  verkligen	  räkna	  
med	  att	  få	  så	  många	  nyinflyttade,	  när	  Skaftö	  faktiskt	  avfolkas?	  De	  som	  söker	  
sommarboende	  är	  nog	  ute	  efter	  något	  annat	  än	  stadsbebyggelse"	  vilket	  det	  kommer	  att	  bli.	  
"

Lennart Engström Uppsala
Finns	  det	  verkligen	  behov	  och	  varifrån	  skall	  rika"	  åretruntboende	  komma?	  Arbetstillfällen	  
på	  Skaftö	  måste	  skapas	  som	  prio	  ETT!"

rolf ericsson fiskebäckskil tokigt	  projekt
Tore Malm weiningen	  CH



Michael Göransson
Lars-‐Axel Axelsson Fiskebäckskil Bara	  för	  badgäster
Yvonne Sivertsson Göteborg För	  många	  hus
Benngt Sivertsson Göteborg Fel	  tänkt
Bo Ferm Fiskebäckskil Förstör	  inte	  Fiskebäckskil!
Maria Ferm Fiskebäckskil Behåll	  Fiskebäckil	  bebott	  året	  runt.
John Larsson
Caroline Öhman Majorna Föefärligt,	  skam!	  Bra	  initiativ	  med	  namninsamling	  
Erik Mellander Askim Heja	  Kjell	  
Hanna Mellander Heja	  morfar!!	  

Trine Öhman Göteborg
Det	  här	  projektet	  förstör	  en	  idyll	  för	  alla	  dessa	  boende...en	  skam!	  Värdera	  havs-‐	  och	  
naturmiljö	  högre.	  Heja	  Kjell!

Catharina	   Sackemark	  Larsson Stockholm

tobias granmo Lerum
Detta	  låter	  som	  ett	  skämt-‐hur	  kan	  man	  inte	  värna	  om	  att	  vårda	  ett	  kulturhistoriskt	  värde	  till	  
nästa	  generation!

Mats Almgren Uppsala
hanna lindhe Göteborg
Lena	  o	  Mats Almgren Uppsala Detta	  har	  nu	  spårat	  ut	  totalt.	  Tänk	  smått	  istället,	  och	  anpassa	  till	  naturen
Ylva Olofsdotter	   Fiskebäckskil
Elin Andersen	  thulin Fiskebäckskil
Eva Måre Fiskebäckskil Stoppa	  planförslag	  dat.	  140115
Göran Edvinsson	   Lerum
Cia Edvinsson Lerum
Lisa Thorell Saltsjö-‐Boo Hemskt	  att	  kommunen	  överväger	  att	  förstöra	  den	  unika	  miljön	  som	  Fiskebäckskil	  utgör.	  
rolf	   kraft uddevalla
eivor kraft uddevalla
HåkaN	  l Lindström Falköping
Sigvard	   Lund Falköping Utsiktsberget	  skall	  ej	  bebyggas
Frida From
Mona Nordal oslo ikke	  bygg	  vei
Claes Annvik Göteborg Ett	  vårdslöst	  agerande	  av	  kommunen	  som	  inte	  skapar	  förtroende	  för	  beslutsfattarna.
Geir Kaspersen
Carina Zander
Simon Romanus
Jag	   Wadstein malmö
Melina Hafelt stockholm
Anders	   Prahl Göteborg
Anna-‐Karin	   Åkerlund
Jesper From	  Rolfsen Eiksmarka	  
Paul	  Armand	  Gette paris
Magnus Wadstein Fiskebäckskil/sthlm

Elisabeth From Norge/Sverige
Denne	  utbyggingen	  er	  blitt	  så	  mye	  større	  enn	  først	  foreslått,	  og	  ødelegger	  F.kil	  som	  
gammelt	  skippersamfunn.

Britt Koch Jönköping Nuvarande	  förslag	  ett	  katasrofalt	  ingrepp	  i	  naturen
Rolf Stendahl Göteborg För	  omfattande	  exploatering
Jonas karlsson Rädda	  berget
Jonatan ljungman
Tomas Eklöf
Erik Dahlbäck
Sten Johansson Bygg	  för	  året-‐runtboende!!!!
Viktor Cederberg
Andreas Linderoth
Rebecka Bernstone Detta	  gamla	  samhälle	  är	  otroligt	  viktigt	  att	  bevara!
tobias Albinsson	  
pär lindhe inget	  bygge	  tack!
John Holmstedt PInsamt	  PEAB
Oscar Rose
Nils Wilhelmsson
Louise Carlsson	  
Lena Lomander stödjer	  uppropet
Johan Mellander
Magnus	   Andersson	  

Anna Nicklin

Satsa	  på	  bostäder	  för	  dem	  som	  vill	  bo	  året	  om/bo	  kvar.	  Vi	  som	  tvingats	  flytta	  ut	  pga	  saknas	  
arbete	  och	  bostäder,	  vi	  behöver	  inte	  fler	  reservat	  för	  besuttna	  men	  servicekrävande	  	  40-‐
talister.	  Därtill	  kan	  läggas	  miljö/arkitektursspekyer.	  Skämmes	  Lysekils	  Kommun!	  

Erik Pihl
Wilhelm C
Tom Nilsson
Tom Josephson
Adam Koch NEEJ!
Ane Presterud
Tobias Strøm-‐Blakstad
Per Ljungberg
Perpetua Scarlet
johan	   olsson galenskap
May Oskarsson
Åke Granmo
Marie Gallefoss
Birgitta Nordenskjöld
jørn lillebråten
Roger Johansson
Christoffer Brodwall



Sondre Jelstad
Lars Björkman
Joakim Ellingstad Stopp	  med	  tullet!	  Ikke	  ødelegg	  verdens	  fineste	  feriested
Kristina Tjäder vi	  vill	  omarbeta	  nuvarande	  planförslag
Mikael Tjäder
Erling Mattsson Fördärva	  inte	  kusten	  med	  hus,	  det	  fins	  annan	  mark	  för	  det.
Johan Cederlund
Erling Koch
Lotta Koch
Gun	  ELise Ellingstad
Barbro Fridström
Bo Bylund
Anna-‐Karin Sörman
Johan Lindhe
Görel Afzelius
Philip Reimers
Britt Joninger
Gustaf Ekman
Honorine	   Stackelberg	  Ekman
Helene Olsson Bevara	  naturen,
erik björkman
Eva Reimers
filippa	   aschan
Marcus	   Sheridan Jag	  säger	  NEJ	  till	  utsiktsberget	  
Gustav Peebles
Petra Kaur Totalt	  överdimensionerat	  och	  dåligt	  underbyggt	  förslag
Ulrika Schreil Bevara	  Fiskebäckskils	  miljö!
Jan Lindhe
Rikard Ljungman
Patrik Mellin
Raoul Afzelius
Fredrik Bogren
Henrik Johansson Gör	  om,	  gör	  rätt!

Marianne Denholm
Gärna	  bostäder	  på	  utsiktsberget	  men	  i	  rimligt	  antal.	  Vettig	  tillfartsväg	  nödvändig	  inte	  någon	  
fusk/budget	  lösning.

Patrick	   Denholm Är	  året	  runt	  boende.
Maria Berge
Karl-‐Gunnar Persson
Joanna Lundquist
Bård Heggelund
Ingemar Svensson
maria mellander Jag	  stödjer	  denna	  skrivelse!
Ivar Afzelius-‐Jenevall Jag	  har	  skickat	  kommentarer	  direkt	  till	  kommunen.
John Afzelius-‐Jenevall Jag	  har	  skickat	  kommentarer	  direkt	  till	  kommunen.
Hanna Ehnar
Annika Zackrisson
Mia Kleen
Anna Afzelius-‐Jenevall
Erik Wallin
Margareta Bogren Ny	  plan	  med	  annan	  inriktning	  måsta	  tas	  fram!
Marcus Granmo

Matias Cuba

Jag	  tycker	  hela	  byggprojektet	  är	  orimligt	  och	  inte	  genomtänkt.	  Det	  finns	  ingen	  
hållbarhetsplan,	  budget,	  efterfrågan	  som	  kan	  motivera	  detta.	  Miljön	  blir	  lidande,	  invånarna	  
blir	  lidande,	  skatteintäkter	  blir	  lidande	  då	  detta	  blir	  sommarhus.	  Jag	  är	  helt	  emot	  en	  sådan	  
här	  satsning.

Stig Bogren
Therése Lindquist
Gun Granmo unik	  natur	  ska	  bevaras	  i	  samhällets	  närhet	  för	  kommande	  generationer.
Janet Klingstedt jag	  tror	  inte	  att	  nuvarande	  planförslag	  är	  det	  bästa.	  Inte	  för	  befolkningen	  eller	  miljön
Roland	   Klingstedt Vi	  är	  emot	  samhällen	  som	  bara	  lever	  upp	  under	  några	  sommar	  veckor.

Caroline Horn

et	  förslag	  som	  saknar	  rot	  i	  verkligheten.	  Ingen	  är	  mot	  at	  det	  bygges	  några	  flera	  bostäder	  på	  
Skaftö,	  men	  et	  må	  vara	  realistiska	  planer,	  och	  planerne	  måste	  naturligtvis	  vara	  utformade	  
så	  att	  de	  bevarar	  det	  som	  är	  unikt	  med	  Fiskebäckskil,	  inte	  förstör	  det.	  Det	  bör	  lagas	  en	  ny	  
och	  bättre	  plan.

Stig Ekedahl Ett	  nytt	  förslag	  är	  nödvändigt!
David Löfving Idioti!
Fredrik Wallenholm
marie kraft
Christina FREDELL
Johan Bogren
Eva Gånge
Annalena Lindhe
Fredrik Eriksson
Jorunn Asker
Anneli Noren	  Asker
Hans Noren
Maja Romanus
Andrea Romanus
Simon Romanus För	  Skaftö	  i	  tiden.	  
Anna Ranmarker
Carl Wiberg
Emma	   Wiberg



Erik Wiberg
Christer	   Wiberg
Gunnar Glyssbo
Jesper Koch
Sigrid Asker
Hanna Wallin
Marie Bernelo
Anders Henriksson
Ing-‐Britt	   Widing
Jill Jönsson Låt	  berget	  vara!

Birgitta Svensson
naturen	  skulle	  bli	  alltför	  mycket	  påverkad	  och	  det	  finns	  bättre	  alternativ.	  Ett	  så	  stort	  
bostadsområde	  är	  orimligt	  i	  Fiskebäckskil.

Daniel Mellander Bevara	  allt	  som	  det	  är!	  
Viktor Ottosson Bevara	  berget

Carl-‐Gustaf Ek

Nuvarande	  planförslag	  har	  stor	  brist	  på	  verklighetsförankring.	  Om	  planen	  genomförs	  
skapas	  inte	  möjligheter	  för	  heltidsboende/barnfamiljer	  som	  så	  väl	  behövs.	  Hus	  som	  
uppförts	  i	  Grundsund	  har	  kunnat	  säljas,	  inte	  ens	  till	  deltidsboende,	  pga	  brist	  på	  
arbetstillfällen/hög	  kostnad.	  En	  kortsiktigt	  vinst	  på	  bekostnad	  av	  ett	  långsiktigt,	  stort,	  
chanstagande	  med	  skattepengar,	  miljö	  och	  kulturintressen.	  

Bo	  PA Bengtsson
Gunilla	   Riska Kommunen	  bör	  gå	  varsamt	  fram	  och	  skydda	  den	  sköra	  kustmiljön
Eva Stenbeck
Ninnie Ranmarker

Maria Lindqvist
Bygg	  för	  framtiden	  på	  ett	  hållbart	  sätt.	  På	  så	  sätt	  förvaltar	  och	  utvecklar	  vi	  Skaftö	  med	  
förnuft.

Katarina MacLeod
Stoppa	  PEAB	  och	  Lysekils	  kommun	  övergrepp	  mot	  området	  Utsiktsberget,	  bevara	  berg,	  
ängar,	  natur	  och	  kulturmiljö

Tommy Bäck Jag	  skriver	  under	  för	  att	  stoppa	  planförslag	  14-‐01-‐15
Marianne Petersson
Sidney Petersson
Nina Eriksson

Max Karlsson
Jag	  har	  spenderat	  sommaren	  hela	  mitt	  liv	  i	  Fiskebäckskil,	  det	  vore	  riktigt	  synd	  om	  man	  ska	  
plana	  ut	  bergen

Elisabeth Ohlsson
Martin Hillsten	  Eklund
Johanna Pauli	   Dessa	  planer	  känns	  helt	  orimliga.
Göran Karlsson
Jennie Byström
Gull-‐Britt Blomgren
Ralf	  G Blomgren
göran stenbeck
Christina Gunterberg
Björn Gunterberg
Boel Afzelius

Vera Telemo
Sluta	  bygga	  för	  mycket	  hus	  som	  i	  slutändan	  står	  tomma	  nästan	  hela	  åretutan	  hänsyn	  till	  
Skaftös	  otroliga	  naturvärden	  

ewa bark
marita asker
Erling Asker
Torbjörn Holm
Mary Eliasson
Lars Jacobsson
Kerstin Wennergren
jan from
Helene Olsson Stoppa!
Åke Johansson
Mak Jacobsson
Ninna Romanus
Fredrik Skavlan
Ulrika Tiselius
Johanna Tiselius
magnus mellander
Peter Tiselius
Folke Jonsson
Magnus Mellander
Lars-‐Evert	  LarssonLarsson
Carl Hedlind
Jacob Gunterberg
Emma Nohrén
Kerstin Magnusson
Ken Kilder
kjell mellander
ÖRNULF ASKER
Matz Berggren
Mattias Sköld
Göran Grundén
Charlotte	   Grimby
Mari Holm
Maren	   Møller
Johan Larsson
Susanne Baden
Helen Nilsson	  Sköld



Jane Holgersson
Roland Sievers
Hans Grimby
Linnea Asker
Lotta	   Wiberg
Annika Bengtsson	  Asker
Kjell Larsson
Anne Gunnäs
Helena Kleen


