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Svårt att bygga både
genuint och effektivt
Professorn skriver att platser utanför storstadsregionerna måste erbjuda något
annat än storstäderna erbjuder.

Replik till Lars Strannegård

Detta kan vara sådant som natur, genuin bebyggelse, mindre stress, enkelhet och hälsa. En mindre
kommun som försöker efterlikna storstäderna blir inget annat än en mindre och blekare kopia. Det
ligger mycket i det, men hur ser det goda alternativet ut i praktiken? Kommunen vill göra sitt bästa med
att bevara och samtidigt bygga ut.

I Fiskebäckskil pågår planläggning av ca 150 nya bostäder, ungefär lika många som det befintliga
fiskarsamhället, konstaterar Strannegård. Det är sant och väcker frågan om ett kustsamhälle kan byggas
ut eller måste bevaras som ett framtida Skansen över en svunnen tid. Lysekils kommun försöker bygga
ut Fiskebäckskil likt Stockholm en gång växte utanför Gamla Stan. För Stockholm har ny arkitektur
accepterats kring den gamla bebyggelsen. För Fiskebäckskil har erfarna arkitekter anlitats. Kommunen
och entreprenören måste utgå från att dessa besitter kunskaper som Kulturrådet anser är viktiga.

Fiskebäckskils utbyggnad är tänkt att ske med olika hustyper. Naturligtvis kommer man se skillnader
mellan ny och äldre bebyggelse som i större städer. Dagens byggregler ställer krav på tillgänglighet, låg
energiförbrukning, VA-ledningar, anslutningsvägar och p-platser som inte fanns i gamla samhällen. Det
är därför många gamla hus inte kan användas för helårsboende. De duger bara som sommarhus. Då
behövs nya hus om samhället och kommunen inte skall dö ut. Planen för ny bebyggelse ligger utanför
strandskyddat område.

Strannegård menar att Skaftö bör utvecklas utifrån platsens unika egenskaper. Det är klokt men
samtidigt ställs krav på energisnåla hus och billiga bostäder som tyvärr är svåra att harmoniera med
kärnvärden från gångna tider.

Ortsbefolkning och politiker delar professorns åsikter men behöver hjälp med praktiska råd om hur man
om möjligt än bättre förenar gamla värden med ekologiskt byggande, byggregler och krav på billiga
bostäder. Statens Kulturråd kan hjälpa kustkommuner genom att föra ut kunskaper till arkitektkåren om
hur gammalt och nytt skall förenas på bra sätt.

Jan Ivarson

politiskt oberoende
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Nybygget hotar unika
värden i Fiskebäckskil
ÅSIKT Sakta men säkert töms orter
utanför storstadsregionerna på...

Misstänkt falska
tiokronor i omlopp
NYHETER Mannen växlade in
tiokronor i flera butiker. Nu slår...

Hårdare straff för
granater föreslås
NYHETER

Dopningsrapport
stoppades av IAAF
SPORT

Öppnar gym trots

Experten: Detta är ett
ytterst ovanligt fall
Jerzy Sarnecki, professor i
kriminologi, om mordet på Lisa...

Misstänkta sexbrott

Skottlossning i
Uddevalla
NYHETER 
Polisen utreder mordförsök. Man...
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Träffa hockeystjärnan i
USA
Tävla med Head & Shoulders och
vinn en resa för två till...
Källa: Bra Vardag

Så får du koll farliga
partikelhalter
Trots flertalet insatser för att förbättra
miljön är...

Löfven måste avbryta
semestern
ÅSIKT Det är enligt vårt tycke
anmärkningsvärt att statsministern...

konkurrensen
NYHETER I Uddevalla poppar det
upp gym lite varstans och mest
hela...

mot 115 barn
NYHETER

allt längre
Unga svenskar flyttar hemifrån allt
senare. Och när de väl...
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