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 Utsiktsberget

Bild från video som visar den tänkta byggnationen på Utsiktsberget i Fiskebäckskil.  Exark arkitekter

Utveckling av
kulturellt känsliga
miljöer
Jan Ivarson (Bohusläningen 8/8) ställer frågan om hur man kan balansera genuint
byggande med en orts utveckling. Det är en synnerligen relevant fråga som
skjuter mittiprick avseende Bohuskustens utveckling.

Replik till Jan Ivarson 8 augusti

Ett som är säkert är att den plan som nu lagts fram för Fiskebäckskil inte tagit Ivarsons viktiga fråga på
allvar. Den lokalt frånkopplade, storskaliga och fullständigt standardiserade lösning som nu presenterats
har inte utnyttjat arkitekturens och ortsplaneringens fulla kraft som utvecklingsmotor.
Kommunledningen verkar ha missat en av kulturgeografernas grundläggande insikter: att man för att
upplevas som attraktiv skall framhäva och utveckla sina unika egenskaper. Det marknadsförare skulle
kalla Fiskebäckskils ”unique selling proposition” är kombinationen av den världsunika naturen och
kulturmiljön. Om man inte använder detta i ortsutvecklingen så har man inte gjort en tillräcklig analys.
Politikerna måste inse att det inte bara handlar om ett bostadsområde utanför ursprungssamhället, utan
om en förändrad livsmiljö.

Betänk att Fiskebäckskil i det närmaste skall dubbleras storleksmässigt. 150 bostäder i nära anslutning
till det ursprungliga samhället, upp till 2,5 meter höga bullerplank, en breddning av infartsvägen till 8
meter och rivning av befintliga q-märkta hus. Det är ett projekt av kolossalformat i relation till ortens
storlek. Ivarsons jämförelse med Stockholm lämnar lite att önska. Motsvarigheten i Stockholm skulle
vara att hux flux smälla upp en miljonstad alldeles utanför tullarna. Sett i procentuell tillväxt är det som
planeras i Fiskebäckskil mer relevant att jämföra med snabbväxande städer Shenzen eller Chongqing i
Kina.

Ivarson liknar en möjlig utveckling av Fiskebäckskil spefullt med Skansen. I sammanhanget är det
därför värt att notera att Skansen är en kommersiell framgång med stigande antal besökare, stor
omsättning och ett imponerande finansiellt resultat. Skansens attraktivitet, och dess ekonomiska
framgång, ligger i förmågan att bevara och utveckla kulturarv på ett stimulerande och sammanhållet
sätt.

Därmed inte sagt att Fiskebäckskil skall vara ett Skansen, men väl att kulturella värden med insiktsfull
styrning kan växlas in till ekonomiskt kapital. Utveckling måste helt enkelt ske med ortens
förutsättningar och tillgångar för ögonen. En första fråga är om bostäder istället för arbetstillfällen är
rätt ände att börja i om man söker utveckling. Långsiktigt genererar arbeten behov av boenden men
bostäder genererar inte nödvändigtvis arbeten. Kommunen har helt enkelt inte gjort sin hemläxa utan
borde istället stimulera entreprenörskap, skapa infrastruktur för företagande och än mer aktivt försöka
attrahera näringsidkare och institutioner till kommunen. Storskaliga och själlösa byggen med ytterligt
osäker efterfrågan från helårsboenden är ett kortsiktigt, riskfyllt projekt och långsiktigt kan det ha helt
förödande konsekvenser.

När efterfrågan från helårsboenden väl finns på plats så måste nybyggnation ske med mycket större
känslighet för platsens egenskaper, i samklang med naturens och ursprungsbebyggelsens särart. Att
ifrågasätta ett framdundrande i kolossalformat handlar inte om att vilja konservera en plats i ett slags
nostalgiskt skimmer. Det handlar snarare om ren och skär ekonomi. Kultur och ekonomi är två sidor av
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samma mynt, och i vårt tidevarv finns faktiskt ingen starkare valuta än just kultur. Så när
kommunledningen nu står med en påse kultur som de vill växla in till reda pengar så gäller det att de
förstå det verkliga värdet av vad de har i påsen.

Lars Strannegård

Professor vid Handelshögskolan i Stockholm och vice ordförande i Statens Kulturråd
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50-åring groomade
flickor — åtalas
NYHETER I flera månader försökte
mannen övertala tre flickor att...

Träffa hockeystjärnan i
USA
Tävla med Head & Shoulders och
vinn en resa för två till...
Källa: Bra Vardag

Just nu: Bröderna
häktade för mord
NYHETER Bröderna häktades på
sannolika skäl för mord. Den äldre...

Inga gripna för
Göteborgsmorden
Ännu har ingen gripits efter
dödsskjutningen på Hisingen i...

Nakajima snabbast i
Helsingfors
SPORT

Skottlossning i
Uddevalla
NYHETER En man är skottskadad.
Polisen utreder mordförsök. Man...

Sjösjuka stoppade
Ironman-drömmar
SPORT

Professor sågar
polisens arbete efter
trippelmord
NYHETER Våld föder våld som föder
hämnd. Det säger kriminologen och...

Gbg-skotten: Folk
pratar till och med om
att flytta härifrån
Två personer, beväpnade med
kalashnikovs, kom igår in på en...

Kvinna drunknade i
Landskrona
NYHETER

Ingelis tyckte morötter
var för stora
NYHETER 
små, fina morötter. Men det tycker...

Fyra dog i bilexplosion i
Göteborg
En av de personer som omkom den
kraftiga bilexplosionen på...
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