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Syfte med mötet:
Informationfrån kommunens sida om framtaget planförslag för Utsiktsbergetgällande
Skaftö-Fiskebäck1:543 samt möjlighetatt lyssna in synpunketer. Markförhandlingarnasköts
av utvecklingsenhetensom tyvärr inte kunde delta på mötet men som delges protokollet.

Minnesanteckningar:
Malin presenterade vad framtaget granskningsförslag(koncept) innebär för fastigheten
1:543. Utsnitt från plankarta och illustrationskarta(se utsnitt infällda nedan) redovisades.

Förslaget kan delas in i fyra punkter:

o En strävan att få tillen mer logisk tomt där en ny byggrätt kan möjliggöras. En ny
utformning och utbredning av fastigheten föreslås.

0 Byggrätt som möjliggör ny huvudbyggnadpå 130 kvm samt carport på 20 kvm (samt
att beñntligthus på 50 kvm får vara kvar).

o Bergknallenblir allmänplats NATURoch kommer därmed inte bebyggas,syftet är
bland annat att kunna bevaraden befintligaträdgruppen.

0 Inlösen av den separata delen av fastigheten (i backenvid Kristinebergsvägen)samt

befintligtuthus,tillförmån för utbyggnad av Kristinebergsvägen.

Jan Anders From framförde följande synpunkter:

o Vi er veldig positive tilat dagens unaturlige tomtegrensen kan justeres tilen bedre
løsning. Dagens tomtegrense ble opprinnelig laget fordi kommunenvilleha mulighet
for å lage en ny veitilslutningtilKristinebergsvägenDenneveiplanen er nå skrinlagt
og det skulle åpne opp for justeringer. Vi har tidligere påpekt at en naturlig løsning er

å få kjøpe tilbaketomt tilsamme kvadratmeterprissom eksproperingenjustert for
konsumprisindeksnå da veidragning er skrinlagt.Når det gjelder ny byggrett synes vi
det er bare rett og rimelig at dette skal man få tilUAVHENGIGav planenepå
Utsiktsberget.



Önskar garage istället för carport - Malin och Ylwaser inget problem med detta i
nuläget, tar med punktenVidare. Når det gjelder carport ønsker vi et garage. Tenkt
plasseringenav denne krever en del spregning. Justerer man tomtegrenseneVilman

kunne mer naturlig få tilet garage bygg i sørenden se tegning. (se skiss, rød)
Innløsningav tomt KristinebergsvägenIn garage.
Önskar antingen köpa tillbakafyra tomter (de som angränsar i väst, de två närmsta är
viktigast)mot samma pris som vid expropriationeneller att de två tomterna direkt i
Väst inte bebyggs utan bevarassom NATURoch läggs som allmänplatsmark.I
utgangspunktet er vi mot utbygging av Utsiktsbergeti det format det foreslås. Vi
kunne tenke oss en småskaligutbygning ned mot Kristinebergslik at man ikke
trengte ny vei og det ikke heller blir utbygning på oversiden av oss.

Før eksproperingen av eiendommeni 1988 ble vi lovet 4 tomter som kommune helt
enkelt så bort i fra og vi ble helt overkjørt.Vi føler at vi har blitt ranet for familiens
eiendom ( se Västnytt innslag om ekspropieringenpå http://wwwxn--fiskebckskil-
lcb.se/lysekils-kommun/utsiktsberget-exproprieringen/)Idenne förbindelsehar vi
som utgangspunkt sagt at blir det utbygning så ønsker vi kunne kjøpe tilbakede 4
tomtene som blir liggende over oss. UansettVilvi ha prioritet ved evt tildeling/kjøp
slik at vi kan bevareområdet og slippe få boliger tett innpå oss «som ser ned på oss»

og som tar sol
.

.s,  
Bullerutredning slår fast at dagens hus er veldig utsatt for buller og selv uten

utbygging på Utsiktsbergeter langt over grensene for det akseptable. Eneste mulighet
tilå bedredette tilet akseptabeltnivå er eventuelt å bygge nytt et annet sted på
tomten/justert tomt

Skeptisktillbullerplankpå 2,5 meter vid uteplats, ger en känsla av instängdhet.Vad
innebär de fasadåtgärder som behövs för att klarabullernivåerna?- Malin och Ylwa
kollar om dessa åtgärder är nödvändiga även när ny byggrätt tillkommeroch
befintligthus blir en komplementbyggnad.
Viktigt att insynsskyddadoch bullerfri uteplats kan tillskapasinom fastigheten.
Ser det som två frågor där en är bebyggelsenovan och en är i förhållandetill
breddningVäg, tomtens utformning och byggrätt.
Inte bara att bevarabefintligttomt så mycket som möjligtutan också antal
kvadratmeterär viktigavid ersättning, vill inte att fastighetens storlekminskar totalt
sett.

Villatt placeringenav den nya byggrätten ses över, annan placeringför mindre
skuggningbefintligthus och för att bevarastörre del av trädgården. - Malin och Ylwa
tar vidare punkten, platsbesökbör göras.
Trädgruppenär i mycket dåligtskick, en inventeringbehövs innan dessa får styra
utformning pga bevarande.Upplevs som vältrisk. - Malin och Ylwatar punktenvidare
och planerar in platsbesökmed kunnig inom området.
I föreliggande planförslag föreslås "bergsknallen"bli allmänplatsmarkNATUR.

Bergknallener foreslått som naturområde. Etter naermereettertanke er dette beste
området vi har på tomten for uteplass og er fortsatt vårt primaereønske for byggrett



med tilpassetbolig som ikke er blir en siluettbebyggelse.Vi ønsker at en arkitektser

på denne muligheten. Vi vil ikke godta et naturområde her og det er helt uaktuelt å
innløse denne delen.
Forutsentningen for naturområde er å ta vare på «trädgrupp» som er plantet og over

100 år gamle og i dårlig forfatningmed råtne grener og velterisiko. Vi mener at

bevaringer tuftet på feilpremisser. Invertering nødvendig.
Vi påpeker også at foreslåttplasseringav byggrett er helt feilda den er lagt slik pga
bevaringav «trädgrupp». Da bevaringikke lenger skulle vaare et kriteriet bør
byggretten legges mye lenger opp i «sk0gen» i lengden av eksisterende friggebod som

må kunne flyttestilannet egnet sted på tomten. Alternativtbygges inn i terrenget opp
mot Bergknallen. En planarkitekt/ arkitektbør se på dette sammen med oss på stedet
og vi stillergjerne opp med akseptabel frist. Se skisse blått 

i tå
For å friske opp hva familienhar bidrattmed tilkommunenog Fiskebäckskilopp
gjennom tiden så legger jeg ved «Historikkang Lyckan og ekspropieringv6 2015.pdf»
PS: Hvilkeformer for tvang kan kommunenbruke for å ta vår marki
Kristinebergsvägentilny väg hvis Vi nekter innløsning ?

p

Ellers kunne vi tenke oss at hvis det blir utbygning og man vurdere veinavn så ville
min nyligavdøde mor, mormor og morfar sine navn vaerebrukbare som alternativer
for å hedre tilknytningentilområdet

.
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i-iistorlkkgården "Lyckan"

Lars Matsson (min morfar) lqøper gården 1:7 av sjokapten Bengtsson sin
enke
Min mor Ellen Mattson iodt på Lyckan i dagens stuga
Ellen Mattson overtar gården da min moriar dør. Min mormor Hilma
Mattson bor l huset
Overenkomstmed kommunen om å "sarge" dei av område tor ny Iandsvei
(revet ladugård) og anlagt bussnoidpiass
Solgt strandområdet tilSkaiö kommun for utbygglng hamnlopplag av
intidsbåter. Dette tordi man eiiers villesatse på Grundsund.
Lysekilkommune tvangskjøperut andelseiere l sameie for
etablering av kommunal brygga. Får tiideit båtpiass og 25 r avgiitsrnhet.
Forslag til Stadspian tor Fiskebäckskilnorr om Kristinebergsvägen.
Komnmen kommer med värdering av området 1:7 norr om
Kristinebergsvägensom ikke er akseptabeit.
Mark Consult Lennart Dage blir oppnevnt som ombud tor oss. Mark
Consult värderer til helt andre summer.
Diskusjonermed kommunen om muilge Iøsninger. Bytte inn i evt tomter.
Den gang også pianiagte lägenheter i Soriberget Kommunen positive til
avstyckningav 4 tomter sør for Kristinebergvagen(se SVTprogram) og
man ansøkerom avstykning.
Min momior dør. Lysekilkommune søker om expropieringav hele 1:7
inklusivevåningshus. Kommunen korfimer med värdering av hele
området 1:7 som er ikke akseptabeii. Det blir nå to diskusjoner. Norr og
seder om Krisunebergsvagen.Norr nåndteres spesieit da det ioreiinnes en
stadspian som gjør området mye mer vard en det kommunen iiibyr.
Alle diskusjomrmed kommunen strander. Avslagpå avstykning av tomter.
Expropriation innviiget med unntak huset med ”lämplig tomt".
Mete om kompensasjon. Stor avstand.
Huset med omi de markblir kait 1:543. Tomten er deilneri slik at det
skal vaeremullg anlegge en ny vei til Kristinebergpå oversiden av
våningshuset.
Forslag til to kontakter. Et tor norr om Kristinebergsvägenen for tor söder
om Kristinebergsvagen .

Friggebod oppsatt
AvtaleundertegneL Expioateringsavtaie for området norr om
Kristinebergsvägen(tomter som erstatning) og förilkningsavtalesyd
(smbolskopenger som erstatning. Se svt program»
Fönikningsavtaiesyd Kristinebergsvägenvinner laga kraft
Detaljplan for området norr om Kristlnebergsvagenanlatl
Tomter i området norr om Kristinebergsvagenblir avstykketog inngår i
1:543 som er ny bete nelse
ideer om å søke om bygge på dei av 1.543 på Lyckan. (Bergkuiien).
Avsiåttav kommunen innlilny totalpian for området ioreiigger
Betydeiig oppusslng av huset.
Muntlig dialog med Martha Grenås LysekilKommune om hva som skjer
med plantorområdet seder om Kristinebergsvágen.Luiiet ideen om evt.

bytte bort huset mot tomter og hus andre steder. En ny vei vii ødeiegge
stedet. Et ekonomisk spørsmåi. Kommunen positiv
Exploateringsavtaienorr om Kristlnebergsvägenvinner laga kran
1:543 overtatt av meg (Jan Anders From). Skiliesut tomt som bebygges
min søster i Olle Skogmans vei.
Avkiaringmndt kommunal båtpiass som man nå vil trata oss da piasser
ikke er arveiige etter nye regler. Opprlnneiig avtaie i 1979 er meliom
kommunen og elendommen (1:7 den gang) og vi påpeker dette. Behoider
plassen.
Mottar programsamråd tor området søder om Krislinebergsvägen.i
programsamrådel er det nevnt at vi har naemiestavtait om inniøsning med
kommunen. ingen avtaie iorefrnnes.
Møte med Lysekilkommune hvor vi iremlegger vår sak og vi blir bedt om å
sende inn synspunktersom man love-r vil biltatt til etterretning.
Dialogmøter med kommunen og PEAB. Felies og personlig møter. Innspiii
av vare krav og synspunkter i møtene.
Samrådsplmer lagt ut. Ny planer med ny vagdramlng som også berorer
1:543. Voidsorn utøkning av antail boiiger. Mange nere uiemper for oss.
Forsiag til byggrett på Bergskuilenble tatt bort etter idager.
Bullenrirednlng fastslårat Lyckan er eksponert av buller langt over
akseptabieVerdier, Foresiås buiierpiank på utepiass og iasadutbedringer.

Dialog om justering tomtegrenser og ny byggrett.




