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 Yttrandeangående Utsiktsbergetdetaljplan 2015, Dnr: LKS I

ut på granskning 11 aug- 8 sept 2015.  pl.
Från Helen Nilsson Sköld "i

Åretruntboende, fast inkomstfrån arbetsplatserinom Lysekilskommun, högre
s

universitetsutbildning,två barn, inflyttadtillSkaftö från Göteborg under 90-talet.

Adress: Kristinebergsvägen3, Fiskebäckskil
Fastighetsbeteckning:Skaftö-Fiskebäck1:291

Jag motsätter mig planförslaget med dess omfattande exploatering som tillåter160 nya
bostäder på sk 'Utsiktsberget'och jag motsätter mig ett nytt centrum vid nuvarande parkering.
Argumenten listas nedan. Istället föreslår jag följande;

0 Att kommunen avvaktar med att planering av ny exploatering tills redan framtagna
planer genomförts.

0 Att kommunen satsar på att utveckla det befintligacentrumet kring Skaftöhallen och
macken, istället för att investera i ett konkurrerande centrum i ett infrastrukturmässigt
dåligt läge.

0 Att kommunen backartill ÖP 2006 där omfattningen gäller 30-50 hus. Ta tillvara på de
konstruktiva synpunkter och arbete som inkommit och tagits fram av ert
fastighetskontorgällande begränsad sprängning, höjd på hus, tradition, skyddande av

dammarna och sänkning av hastigheter på vägarna samt alternativ dragning av väg över
Fiskebäck. Pga terrängen är det dock särskilt olämpligt med hus, väg och tomter på
området ovanför Fiskebäckskilsvägen,sk "Kilen",utan

0 Att hastigheten längs Fiskebäckskilsvägenoch Kristinebergsvägensätts till 30 km/h redan
nu.

0 Att ni seriöst överväger att dra väg in till det nya området från tappen i centrum av Fbk.
På kartorna och om man besöker området rent fysiskt så framstår det som mest logiskt. l
samband med detta bör ni upplåta möjligheten att hela området utvecklas till
åretruntboenden, istället som för nu vara ett fritidshusområde.

0 Att det inte blir busslinjetrafikpå Kristinebergsvägen.Sätt ut cykelställ vid
busshållplatserna i centrum istället så folk kan cykla till och från bussen. Folk behöver
röra på sig och sträckan är dessutom fin.



0 Att kommunen på allvar tar vara på de av riksintresse värdefulla häll- natur- och
kulturvärden Skaftö och dess relativt välbevaradesamhällen har, så att ny bebyggelse
görs som mångfald av olika hustyper snarare än som likformade och oproportionerligt
stora förortsbebyggelser. Jag förespråkar således för bostäder nära Fbk mindre

i

byggrätter likt de som finns i byn från enkelhus, dubbelhustill den maximala storleken

om kaptensvillor (ca 100 kvm). Längre ifrån fiskesamhällena kan husen däremot vara av

annan karaktär.

0 Detaljplanen som visar befintliga hus behöver uppdateras då den inte längre är aktuell.

o Vi vill kunna uppföra komplementbyggnad inom prickigt område på vår tomt nedan,
för specifikation). Detaljplanen begränsar utvecklingsmöjligheterför oss som redan bor
här samtidigt som de nya husen tillåts bli nästan dubbelt så stora. Det blir ju lite galet. Vi

är dock positiva till att vi enligt detaljplanen får köpa loss vår uppfart från 1:6.

0 Att kommunen upplåter tomma lokaler eller modulhus till flyktingar.Skaftö behöver fler

barnfamiljeroch skaftöborna röstar i låg omfattning på främlingsfientligapartier. Ex.

Evensås skola och Fbk församlingshem.

0 Gör reklam för kommunens utmärkta skolor (enligt oberoende rankningar) och dagis.
Sådana värden är viktiga för att locka barnfamiljer.

Argumentvarför jag motsätter mig förslaget

Förslaget medför allt för många negativa konsekvenser för naturvärden, kulturvärden och

omfattande försämringar för oss som bor längs Kristinebergsvägen.Vi vill verkligen inte ha

bullerplank runtomkring och omfattande trafik alldeles utanför vår utfart från huset. Utfarten
från vårt hus kommer dessutom bli så brant vid breddning av vägen att vi inte kommer att

kunna köra upp bilen.Vidare, det är inte troligt att dessa bostäder i någon större omfattning
kommer att köpas av personer som kommer bo året om med barn i skolålder,vilketockså
bekräftatsav PEAB under samrådet efter att jag själv frågat rakt ut. Exploateringen är inte i linje
med varkengällande översiktsplan, kommunens bostadsstrategi eller miljöbalken,vilketär

tämligen anmärkningsvärt. Förslaget bryter faktiskt mot lagen. I ÖP fastslås att Skaftö ska
behållaen småskalig karaktär och att utbyggnad ska ske i måttlig takt samt att natur- och
kulturvärden ska bevarassåsom landskapsbildenmed berget och ängarna längs
Kristinebergsvägen.Detaljplaneförslaget innebär inte att dessa värden beaktas utan innebär

betydande negativ påverkan. Det är heller inte i allmänhetens intresse att anlägga en parkering
vid tennisbanorna, halvvägs till Kristinebergoch ha det som motiv att upphäva strandskyddet.
Dessutom saknas faktiskt efterfrågan.

I övrigt: Informationsmaterialetsom visades på samrådsmötet nu i höst hade felaktiga
illustrationerav den byggnation och breddning av väg som detaljplaneförslaget medför. Detta



var högst irriterande eftersom vi som bor här faktisktvet hur det ser ut vid våra tomter snarare
än att det är vår åsikt att illustrationernaär fel.

Hela detta tråkiga har gjort att vi sedan ett par år tillbaka regelbundet tittar på vad för objekt
som finns på hemnet, om det finns andra ställen på ön eller på Bokenäset där det kan vara

trivsammare för vår familjatt bo. Det känns som om vi i Fbk inte har samma visioner som de
som bestämmer.

Husritningen på detaljplanen är inaktuell. Vi har nu en veranda mot kilensamt inget förråd. Vi
motsätter oss att vi inte får bygga till på prickad mark.




