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Jag motsätter mig utbyggnadsplanerna i Fiskebäckskil

Jag motsätter mig härmed utbyggnadsplanernaför det så kallade Utsiktsberget i Fiskebäckskil.
Regionalekonomeroch kulturgeografer har i dag bra svar på vad som bygger regioners attraktivitet.
Det är den möjliga livsstil en ort kan erbjuda som bygger dess attraktivitet. Upplevelsen av vardagen
och sinnesintrycken är avgörande. Den infrastruktur som byggs upp måste harmoniera med platsens
själ.
De flesta akademiska resonemang brukar landa i att platser utanför storstadsregionerna måste
erbjuda något annat än vad storstädernastår för. En mindre kommun som försöker efterlikna
storstäderna blir inget annat än en mindre och blekare kopia av något större och mer attraktivt.
Detta andra kan vara sådant som natur, genuin bebyggelse, mindre stress, enkelhet och hälsa. Denna
annorlundahetblir i en framgångsrik landsortskommun själva basen - kärnvärdena -för vad invånare
kan erbjudas och bör således vara ledord för hur kommunen positioneras och utvecklas.
Bohuskusten har en natur som har en särart på jorden. Bebyggelsen i gamla fiskelägen som

Grundsund och Fiskebäckskilhar en internationelltsett unik prägel. Det som kan förmodas attrahera
boende till och i kommunen ärjust en fördjupning och utveckling av dessa kärnvärden.
l Fiskebäckskilpågårjust nu planläggningen av ett nytt bostadsområde. Nästan 150 nya bostäderska
byggas i direkt anslutning till det gamla fiskar- och skepparsamhället. l relation till befintlig bebyggelse
så handlar det om ett nytt samhälle som nästan är lika omfattandesom det befintliga. Särskådar man

byggnadsplanen så ser man att det handlar om ett totalt standardiserat konceptbygge.
Runt om i Sverige, och framförallt i mer välbeställdaförorter i storstadsregionerna, så växer denna typ
av bebyggelse upp som svampar urjorden. Det nya området saknar särpräglad identitet, det skulle
precis lika gärna kunna ligga på Värmdö utanför Stockholm eller i Billdal utanför Göteborg. Det saknas
en särpräglad arkitektursom knyter an till omgivningen. Det som planeras är helt enkelt ett storskaligt
och identitetslöst bygge utan särprägel.
När nu kulturgeografer och regionalekonomerhar lärt oss att plagiering och Standardisering är dåliga
recept på tillväxt kan man fråga sig varför ansvariga politiker i Lysekils kommun agerar som de gör. Att
göra en världsunik plats till en blek kopia av storstadsförorter som har större konkurrensfördelar kan
nog kallas att såga av den världsunika gren man sitter på. Kärnvärdena förefaller vara som bortblåsta.
När naturens och bebyggelsens särart försvinner, så framstår storstädernasförorter som oändligt
mycket mer attraktiva. Där har man ju enkel tillgång till storstädernasutbud och arbetsmarknad.
Det enda sättet att uthålligtutveckla en plats som Skaftö är att utgå från platsens unika egenskaper.
Det vi verkligen vet är att regional utveckling måste ske strategiskt och med en tydlig förankring i
kärnvärden. Idéerna och kreativiteten måste komma innan ogenomtänkta, kortsiktiga och irreversibla
handlingar. Här har kommunledningen ett arbete att göra innan något spadtag sätts i jorden eller
dynamitgubbedetonerar i urberget.
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