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”

Jag förstår inte hur man tänker när man bygger alla öns högsta hus närmast hamnen. Det gör ju att alla som bor ovanför mister sin utsikt och det skymmer vyn
över hamnen när man kommer åkande. De boende på Solhöjden mister mycket
av sin utsikt. Min spontana tanke är att man bygger höga hus i mitten på ön så de som
bor där kan se över alla andra hus och bygger lägre hus ju längre ut mot ”kanterna” av
ön man kommer. När man kommer åkande från Hönö kommer det ju se ut som vilken
förort som helst och inte som det gamla fina fiskläge det en gång var. Varför inte bygga
i mer skärgårdsstil för att ta tillvara det som är unikt för våra öar? På ritningarna ser
vyerna över hamnen ut som Malmö och vyerna från ”Hamnebacken” ut som Frölunda
ungefär...”

”

Det känns mer som att ni vill att kommunen skall bli en turistort istället för en plats
för våra medborgare att bo på den färgade bilden ovan ser inte heller ut att anknyta
något vidare till ”Stark anknytning till fisketraditionen”. Hela detaljplanen saknar
denna ”Stark anknytning till fisketraditionen” och ”västkust-känslan”. Vidare bryter
den kub-liknande byggnaden väldigt mycket mot hur de typiska skärgårds-byggnaderna brukar se ut. Den kub-liknande byggnaden ser ut som skräp, ta bort den... Det känns
mer att ni vill bygga en ”modern/futuristisk stadskärna” än anknyta till västkusten/
fisketraditionen. Jättebra att ni vill utveckla centrumet och bygga mer bostäder men i
det nuvarande skedet så känns den byggnadsmässigt inget vidare då det saknas denna
”Stark anknytning till fisketraditionen” och ”västkust-känslan/Idyll”. Riktigt bra initiativ men det känns som om ni glömt den typiska ”Västkust Idyllen” som så många har i
tanken när de tänker på öarna. Försök inkludera denna mer!”

”

Hejsan! Turismen är viktig och vi har nära till både Göteborg och Marstrand,
många båtar passerar under sommaren. Gästhamn är viktigt för att kunna locka
många turister. Se bara på ex, nordöarna hur många de lockar medan Öckerö och
Hönö inte alls har så bra gästhamnar. Jag tror de skulle göra hela ön mer attraktiv
och dessutom gynna affärsverksamheterna om man hade bra, stora och lättillgängliga
gästhamnar. Jag ser hamnen på ”visionen” men ser inte att de står något om den eller
hur planen är. Det är klart att man vill ha en levande ö året runt med lönsamma verksamheter, dock tror jag verksamheter av alla slag skulle få en rejäl skjuts av en attraktiv
gästhamn så de kan öka sin försäljning under sommaren, utnyttja det attraktiva läget!
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”
”
”

Kanon! Ju snarare desto bättre! Satsa på mer bostäder!

Skulle helst vilja se en småskalighet framför presentationen som på ett mjukare
sätt anpassas till Öckerö, presentationen liknar mer en stadsmiljö likt Hedviksholmen på Koön (Marstrand) inte så lyckat.

Om vi vill fortsätta betrakta Öckerö kommun som den skärgårdsidyll som den
faktiskt är bör vi tänka om rejält. Tyvärr påminner det ni tagit fram i mina ögon
alldeles för mycket om ett nytt ”Eriksberg”. Kan inte det vara något positivt då?
Jo, absolut men inte i Öckerö kommun. De byggnader som planeras uppföras måste
smälta in med övrig bebyggelse på ett mycket mer estetiskt tilltalande sätt än vad som
presenterats. I bilderna som visas får åtminstone jag intrycket ”Oh, vad fint det är att
titta ut över vattnet” medans verkligheten för de flesta av Öckerö kommuns invånare
är att vattnet och havet är något man lever både på och av. Även om det samtidigt är
vackert att titta på. Ett enligt mig bättre alternativ vore bosättning i ”husbåtar” likt de
som finns i Stockholm. Kanske dock ej lämpligt i samma område som det nu planerade
då detta är en hamn och bör fortsätta vara det. Missförstå mig rätt här, jag är faktiskt
inte en bakåtsträvare men ”ö-känslan” måste bibehållas.

”
”

Detta är helt fruktansvärt. Detta måste stoppas. Finns det ingen människa som
värnar om vår miljö och småskalighet. Detta förstör!!! Var rädd om vår unika miljö!

Jättefint, men detta passar inte alls in i skärgården. Finns säkert de arkitekter som
skulle kunna ta fram ett mer skärgårdsvänligt förslag. Är inte emot förändring alls
om man gör det till något bättre än de var innan. Svårt att få till nya lägenheter om
man inte bygger på höjden, det förstår jag med men tror att det hade passat mycket bättre med nybyggda villor med lägenheter i. Bevara vår skärgårdskänsla så mycket det går.

”

Gillar inte detta, saknar ö-känsla totalt.
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”

Vad som än kommer att byggas så tänk på oss rörelsehindrade. Både p-möjligheter
och tillgänglighet till byggnader och butiker. Hönö Klova fungerar inte alls. Varken
parkeringar eller tillgängligheten i butiker. Har elrullstol som ska hissas ut från
vidöppen bagagelucka. Ställer gärna upp och tipsar när ni kommer längre fram i planeringsarbetet. /Med vänlig hälsning, Inger Larsson

”

Anlita arkitekter som kan rita byggnader som passar in i vår skärgårdsmiljö. Det
ska kännas pittoreskt och gemytligt. Väldigt viktigt att tänka på! Arkitekterna som
har ritat bostadshusen vid nya Amhult (husen med olika färger) har verkligen lyckats åstadkom detta. Anlita dem!!!

”

Hej! Jag förstår att man vill ha en utveckling och skapa mer bostäder och förmodligen mer arbeten. Men nu när jag kollade på den korta videon ni har här så kändes
det som videon jag har sett om hur Göteborg ska byggas upp. Jag kände att det var
för ”likt” stadsmiljö. Min poäng är att jag tycker man ska bevara detta med att vi bor på
en ö i skärgården! Det skall vara röda sjöbodar, villor och en och annan liten butik. Det
jag ser på bilden ovan skulle lila gärna vara ”Hur Hisingen ska utvecklas och bli till ett
trevligt bostadsområde” publicerat av GP. Bevara det gamla nu, för snart finns det inget
kvar i mina ögon. Äldre människor från öarna lämnar oss tyvärr en efter en. Otroliga
berättelser om hur det var förr på öarna blir blekare. Det räcker inte med historieböcker
och filmer. Det måste kunna upplevas! Så jag tycker att vi ska bevara denna lite äldre
skärgårdskänsla. /Tack från den unga generationen i kommunen.

”

Med all respekt; detta är ett väldigt tydligt exempel på svenskt historielöst arkitektoniskt tänk. Ett nytt och modernt centrum kan mycket väl behövas, och det kan
gynna ön på många sätt. Men det finns inga skäl att för den sakens skull frångå den
klassiska bohuslänska byggnadsstil som i många generationer präglat västkustskt skärgårdsliv och lockat såväl turister som sommargäster hit. Nej, bygg gärna nytt, men ta
fram ett förslag som mer smälter in i, och bygger vidare på den romantiska skärgårdskultur som så många svenskar (för att inte tala om öbor) uppskattar och drömmer om.
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”

Hej! Jag tycker detta är ett anskrämligt förslag. Varför reser så många turister
längs Bohusläns kust sommartid? Självklart för havet, värmen och naturen men
också för den pittoreska och mysiga bebyggelsen. Varför ska vi då förstöra det som
även gör öarna unikt? Skäms vi för vårt ursprung? Öckerö centrum borde ju självklart
vara i samma stil som övriga Bohuslän. Med en bebyggelse kring hamnen som överensstämmer med övriga ön. Ett exempel är Klåva hamn. Nu finns det världens chans att
rusta upp och utveckla Öckerö hamn till nåt fint och mysigt, likt Klåva. Låt hamnen
vara just en vacker hamn och inget torg som inne i Göteborg. Med lägenheter och verksamheter i unik skärgårdstil. Vi har ett arv att förvalta. Gör om, gör rätt. Sist men inte
minst så är Pyramiden eller vad det är uppe på berget hårresande fult.

”

Hejsan. Ser fram emot hur det blir. Spännande! Jag vill skicka med en önskan. En
önskan om en ”festlokal” för kommunens invånare. Det saknas en lokal för bröllop, 50års fest osv. Trevnaden saknas i det syftet. Det skulle vara så trevligt med en
lokal i anslutning till hamnen. Den skulle kunna utnyttjas av skolan, föreningar under
veckorna. Jag tror att ni skulle få med er medborgarna på detta förslag och då även på
de andra byggen! /Mvh Ulrika Widell, Öckerö

”
”
”
”

Det vore fantastiskt om det kunde bli fler bostäder där även den äldre generationen
hade möjligheter att bo. Alltså fler alternativ med boende i någon del där husen inte
är i alltför många våningar. Saknar tvåvåningshus eller lägenheter i ett plan.

Ser riktigt trevligt ut förutom pyramiden på berget så ser de mycket fint ut.

Äntligen händer något på Öckerö hamn, det finns ingen tråkigare plats just nu.
Bygg nu!

Opassande!
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”
”

Nä detta var fruktansvärt. Vi bor i skärgården. Å va var det för spektakel pyramidvägg?? Bygg gärna bostäder o affärer men gör som på Marstrand eller nåt!! Jag
brukar tycka att nya idéer är bra men nä tack förstöra kallar jag det

Min omedelbara tanke. Ett sådant här projekt kräver en landförbindelse antingen
genom bro eller tunnel eller både och. Tillvänjningsfasen är den viktigaste i all utveckling och då undrar man den. Blir den 10 eller 20 år eller mer? Skall allt detta
ske i etapper, mycket behöver rivas antar jag. Vem har lagt tid på detta men det går kanske snabbt att ändra i datavärlden? Självklart skall den traditionella skärgårdsmiljön
vara mer tongivande i all byggnation även i framtiden!! När man tittar på bilden ovan
så ser man bara, att båten är väldigt malplacerad till miljön i övrigt. Detta är vad jag
tycker om det här inte är ett skämt! Små ringlande gator med s.k. gathus (ung som Klädesholmen) och utveckla denna princip så får hjärtat vara med också! /Birgit Ericson

”

Om befolkningen ska öka vid Öckerö hamnplan, blir det ännu viktigare att det blir
en genväg för gång/cykeltrafik till Hönö Pinan för att slippa mer biltrafik till pendelparkeringen och ännu mer folk som går/cyklar på vägen från Hönö rondellen till
Pinan för att slippa ta omvägen genom bostadsområdet på Hönö. Den skulle kunna gå
från Lammholmsvägen över Lammholmen till Hönö Pinan.

”

Hej, Jag tycker att detta inte ser bra ut för att passa på Öckerö hamnplan. Detta är
en skärgård och vi vill väl värna om vår miljö? Och ja, jag kan förstå att folk kanske
tycker att Öckerö inte ser så ”skärgårdsaktigt” ut men vi kan väl I varje fall börja
att försöka efterlikna den ”bohuslänska” stilen. Detta kommer också att se omodernt
ut om ca 20år och då är det svårt att ångra sig. Vi får väl också hoppas att detta förslag
inte var allt för dyrt med tanke på att de inte visste hur en skärgårdsmiljö skall se ut.
Gör om gör rätt. Fridens!

”

Jag saknar den genuina skärgårdskänslan i detta förslag. Det ser ut som vilken
kommun som helst.
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”
”
”

Det här är för i helvete det värsta jag sätt.

Detta ni föreslår ser sjukt fult ut, mer anpassad till vår miljö tack

Önskvärt att det byggs hus, trygghetsboende, lägenheter för äldre. Det skulle inte
bara gynna en kraftigt ökande skara pensionärer utan också friställa ett stort antal
hus till bostadsmarknaden. Modeller för sådan byggnation finns både i Göteborg
och Mölndal.

”

Några tankar: 1./ Bygg ekologiskt hållbart med trä, och stanna på våningshöjder där
det byggnadssättet är möjligt. Träfasader ger också en tydlig skärgårdsprofil som
jag tror gynnar kommunen på sikt. Träbyggen gör det förmodligen också möjligt för
fler entreprenörer att vara med i upphandlingen vilket kan ge lägre kostnader för husen.
Avstå att bygga huset som skymmer hamnen för de som kommer från Norgårdsvägen
(hus C tror jag att det är). Risken finns att man skär av kopplingen till havet. Vi har
många besökande i vår kommun som besöker idrottsplatsen prästängen, Göstahallen
och ishallen samt Hjälvik. Genom att bygga igen hamntorget lockar vi inte dem att
stanna kvar, gå på restaurang eller besöka den annars så fina hamnen och torget.
2./ Med tanke på de ganska dåliga kommunikationsmöjligheterna inom kommunen
bör ni fortsatt räkna med att samtliga boenden kommer behöva ha tillgång till en parkering. Skulle de med tiden avstå att äga fordon kan dessa platser ändå användas till
besökande. 3./ Försök att få tillbaka ett tankställe för motorbåtar så att det blir liv i
hamnen igen. Det bör även öka underlaget för butiker inom området.
/Vänliga hälsningar J.O

”
”

Tycker de ser ganska bra ut men tycker att man ska titta lite mer hur det ser ut i
Norge som Ålesund. , bergen. Var ska man parkera?

Känns som om hela kommunkontoret går på Crack.

9

kommentarer från hemsidan

”

Ser mycket positivt i dessa idéer och förslag! Tycker dock att man inte bör bygga
så stort (högt) närmast hamnen, dvs. ”öster om vejen”. Där bör byggnadshöjden
begränsas till två våningar och arkitektoniskt bör man sträva efter att ta upp ”sjöbodskaraktären” inte slaviskt men så att det på håll ger ett intryck av skärgårdshamn
och inte en strävan efter att se ut som Lindholmen/Eriksberg. Goda exempel finns även
på nära håll, t.ex. på Rö eller varför inte på Klova, exempelvis Trubaduren. I övrigt ett
bra underlag att gå vidare ifrån!

”

Hej! Har nu som hastigast tittat på skissen för Öckerö nya centrum. Och jag måste
säga: har ni fullständigt tappat förståndet!!! Helt fruktansvärt. Ingen hänsyn alls
till vår unika skärgårdsmiljö utan modernt, alldeles för höga hus och utan tanke
stilmässigt att det ska passa in här. Det ser ut som en modern småstad var som helst
i landet och det tycker jag man ska akta sig för. Vill man ha det får man flytta. Det är
ju jättebra att man planerar något för Öckerö hamn men snälla, låt det smälta in i vår
unika skärgårdsmiljö.

”

Att bygga bostäder är ett bra initiativ! Men hur tänker ni! Ska vi göra samma misstag som gjordes när man byggen Hönö Hedens ”trevliga radhus”. Om jag förstår så
är förslaget att bygga 3,4,5 våningar höga hus, och detta allra längst ned vid hamnen! Hur tänker man att detta passar in i vår skärgårdsmiljö. Det ser ut som vi ska göra
en kopia av Eriksberg, Lindholmen. Var är skärgårdstänket!!! Jag hoppas verkligen att
man tänker om och inte bara ”köper” någon hipp arkitekts idé.

”

Hej, jag hade kontakt med dåvarande näringschef Catarina för ca fem år sedan. Vi
talade om Öckerö nya planer, och hon sade sig ha en lista med intressenter, i vilken
hon också skrev upp mitt intresse för affärslokal. Jag skulle då, enligt henne vara
en av de första som anmält intresse. Jag undrar nu om det finns en sådan lista, eller har
det upprättats en ny?
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”

Till Öckerö kommun 2016- 04-10, Planavdelningen
Vi har dels som grannar och dels som Öckeröbor tagit del av Ert nya förslag till
centrum, hamnområde och bostadsbebyggelse och tycker det har förbättrats en
hel del sedan programförslaget från 2011. Hamnområdet med nybebyggelse ser trevligt
ut och med en lagom höjdskala för att passa på ön. Den märkliga och mycket dominerande fyrbåken med lutande väggar kan vara en rolig idé men känns lite malplacerad
i området och skalan i övrigt, kan med fördel ses över ytterligare en gång!? Berget där
flertalet av bostäderna ligger är en fin utsiktsplats och bör hanteras mer varsamt. Man
kan kanske bygga den östra och norra delen även om det blir branta tillfartsvägar. Dock
bör man spara kullens allra högsta topp med en storslagen utsikt och ta bort ett eller
två av flerbostadshusen där. Den västra vägen ser också ut att bli mycket brant och kan
kanske utgå. Syftet med radhusen är väl att få en lägre skala i södra delen men detta
förtas ju av att de gjorts i tre våningar. Trevånings radhus brukar inte bli så bra planlösningar med mycket trappspring och dålig handikappanpassning. Vi föreslår att man
i stället bygger två vånings radhus.
Så till våra synpunkter som grannar, då vi bor på Bryggebackavägen 18 med tillfart från Solhöjdens parkeringsplats. I första hand tycker vi att de två grupperna om 5
radhus vartdera bör utgå då de dels tar bort en av de få någorlunda plana ytor det nya
området kommer att få för lek etc. dels tränger sig väldigt nära de två befintliga husen
längst åt väster. Om radhuslängorna skulle vara kvar så bör de minskas från 5 till 4 hus
och flyttas österut närmare uppfartsvägen. Vi ser fram emot fortsatt insyn & dialog i
processen! /Med vänlig hälsning David och Ellen Fränne

”

Hur är det tänkt med trafiksituationen med tanke på att trafiken kommer att öka
med fler invånare? Det är ju inte bara öarna och färjorna som blir mer trafikerade,
det är ju även Torslandasidan och det är ju ansträngt redan idag. Är det planerat att
bro/tunnel ska lösa det, för fler färjor får väl inte plats? En ide måste väl vara personfärja in till Göteborg, det hade ju minskat bil/busstrafiken. /Vänliga hälsningar Stefan

11

kommentarer från hemsidan

”

Det centrala läget i kombination med närheten till hamnen och det marina arvet
har en fantastisk potential. När det väl står färdigt kommer detta område att utgöra en viktig del av kommunens ansikte utåt. För att förstärka kommunens identitet
och stärka banden till det marina arvet, är det viktigt att detta speglas i arkitekturen.
Det finns flera lyckade exempel som vi kan dra lärdom av. Vid det gamla industriområdet på Koön innanför Marstrand, uppfördes vackra bostadsrätter i sekelskiftesstil
direkt på kajen. Gammal industrimark har blivit ett smycke för samhället och husen
är vackert integrerade i kulturbygden. På Käringön utanför Orust finns ett lysande exempel. På industrimark vid vattnet har hotell, bostadsrätter och affärsverksamhet uppförts i vacker bohuslänsk stil (Öviken). Byggnationen smälter fint samman med sjöbodar och fiskarstugor och har blivit ett stort lyft såväl affärsverksamhet och turism på
ön. Med dessa lyckade satsningar som förebild vill jag trycka på att valet av arkitekt är
avgörande för utfallet.
Jag föreslår att kommunen undersöker vilka arkitekter som varit med och skapat
dessa lyckade projekt och i första hand projekterar med utgångspunkt från dessa. För
att ytterligare slå and den marina tonen och knyta an till det historiska arvet bör kulturmärkta segelfartyg och fiskebåtar kunna erbjudas subventionerade platser längs
med kajerna. Sammantaget skulle detta stärka öarnas identitet och skapa förutsättningar för ökad näringsverk-samhet och turism. /Med vänliga hälsningar, Ralf Zander

”

Jag är ansvarig för Öckerö Örtagård som drivs på mark som numera ägs av Öbo.
På skissen i Lokalbladet nr 3 2016 är en byggnad markerad med ett U placerad. I
situationsplanen finns ingen byggnad på marken. Jag skulle gärna vilja veta, vilka
planer som finns gällande örtagården. Beträffande förslaget i övrigt skulle jag vilja att
större hänsyn tas till den småskaliga miljö som är typisk för vår kommun. Inga höghus
ingen båk! /Nils Jan Rapp

”

Båken är en spännande byggnad, modern, nytänkande och traditionell på samma
gång. Blir ett häftigt landmärke. Härligt med möjlighet till caféverksamhet och
uteserveringar så nära kajkanten. Kan bli en solig och vindskyddad samlingsplats.
Kombination med butiker och kulturverksamhet kan ge ett lyft för både invånare och
turister. Rekreations- och mysfaktorn är viktig.
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… Bostäder behövs i vår kommun, främst hyresbostäder dit unga kan flytta, men också
bostäder för äldre som inte är så dyra att det inte lönar sig att sälja sitt hus och därmed
frigöra hus för andra att ta över. Husen på bilden ger ett dyrt intryck. Förutom båken
som gärna får sticka upp, så ger husen på förslaget ett trist, högt och stängt intryck.
Förstår att bostäder behövs, men kan man tänka på ett annat sätt så att hamnkaraktären behålls. Blandade hus både vad det gäller höjd och fasadbeklädnad ger ett livligare
och gemytligare intryck.
Jag är en person som i vanliga fall tycker det är spännande med nyskapande och när
det ”sticker ut”. Men det jag ser på bilden är varken det ena eller det andra, bara tråkigt och utan att ha fångat hamnens karaktär. Undantag är Caféhuset och närliggande
byggnader. Jag vill att husen ska vara både nyskapande och traditionella, behålla och
lyfta hamnens karaktär, ha olika utseende och uttryck, förmedla en plats dit man vill
komma och vara även om man inte bor där och ge möjlighet för olika sorters boende,
både vad det gäller pris och storlek på lägenheter.

”

Min spontana reaktion var: Ska jag hamna i en stadsförort nu! En Amhultskopia!
Inget jag ser i förslaget har ”känsla”. Absolut inte skärgårds- sådan. Nej, ska vi
bygga höghusområde och betongtorg kommer nog många att föredra att också få
fördelarna som det ger att bo inne i staden istället. Att bo här ute ska vara en alternativ
miljö, där så mycket som möjligt av skärgårdskänslan ska finnas kvar. Hur känns det
att segla till skärgården och mötas av en stadsmiljö istället för en hamn? Öckerö kommer att bli ännu mer osynligt och ointressant för turism. Hönö Klova kommer att bli än
mer attraktivt för alla, inklusive oss bofasta.
Alla hus som kommunen byggt under senare år är ”grå lådor” som inte passar in i
miljön, kommunhuset som det första exemplet. Självklart måste ett samhälle växa och
förändras, men inte på bekostnad av sin identitet. Husen borde inte ha mer än 2-3 våningar över mark, undantaget båken, som kunde vara rätt kul. Stilen borde vara ”mjukare” och levande, inte släta lådor med platta tak. Ju närmare vattnet, desto viktigare
att bevara känslan av skärgårdshamn, men låga trähus och en naturlig samlingsplats,
inte en konstruerad i trappavsatser, som dessutom minskar tillgängligheten. Finns det
inga arkitekter som har rötter i skärgård någonstans, så de har lite känsla för vad som
krävs för att göra Öckerö hamnområde attraktivt? Bygg stora hamnmagasin i rött trä,
som de gamla bodarna, närmast hamnen. Det ger atmosfär. Uppe i bergen - bygg i
skärgårdsstil.
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”

Bra att något händer på hamnplanen, idag endast asfalt och bilar. Tycker detta
förslaget i vissa delar liknar vilken stad eller stadsdel som helst och inte en ö kommun. Bättre kan ni. Bilderna som visas blir missvisande då man inte har rådighet
till vattnet, se till att komma överens med hamnföreningen. På skisserna visas inte
ham-nens område som är fullpackat med vinterförvaring av båtar med vinande master
som inte ens har sin båtplats i Öckerö hamn utan köper vinter plats och kommer från
andra hamnar i Göteborgs omnejd. Resecentrum. Varför? Det är ingen knutpunkt utan
en vanlig hållplats för de som bor här eller besöker vårdcentralen mm. Ett resecentrum
ska vara där du byter linje, Varför lägga så mycket resurser på ett resecentrum här där
det bara finns en linje, vad säger västtrafik om detta, är det alla som åker kollektivt
som ska betala. Använd ytan till något bättre. Trygghetsboende högst upp på berget, de
gångstråk som redovisas kan de göras handikappanpassade med lutning 1:12. Hur ska
de som inte kan gå ner eller upp för dessa backar komma dit, bil? Man ska inte behöva
runt halva Öckerö för att ta sig till läkare och apotek mm.
En sak tycker jag är jätteviktig men som inte tillhör detta projekt men som jag hoppas att tjänstemännen lyfter och politikerna inser att man måste jobba med. Inom kommunen måste man jobba parallellt med kanske ett antal frågor som inte hör till själva
planen men som gör att detta ska bli bra och lättillgängligt, bl.a. gång och cykelväg från
hamnen till Pinan, färjeförbindelsen flyttas till hamnbassängen, vi är trots allt en ö
kommun och då ska vi ta vara på vattnet, utnyttja det så långt det är möjligt även om
det blir dyrare. Hur arbetas det med infrastrukturen överhuvudtaget runt ett så stort
projekt?

”

Tycker det ser fantastiskt spännande ut med en blandad arkitektur. Ett par frågeställningar uppenbarar sig dock: 1./ Ö-Varvet kommer det att ligga kvar eller
flyttas. 2./ är en del av bostäder anpassade för ungdomar? Utan att dem har råd att
flytta hemifrån så kommer det aldrig bli en levande hamn och skärgård. 3./ Det kommer att försvinna en hel del båtplatser antar jag! Var skall dessa förflyttas till? 4./ Till
sist! Var skriver man på kontraktet på en lägenhet:-)
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kommentarer från hemsidan

”

Nu har Öckerös politiker och tjänstemän gripits av MEGALOMANI, smittats av
”landmarks”-hysterin! Vi har redan fina ”landmarks”, både båkar och fyrar och
kyrktorn. Nu vill ni ha en pyramid på Öckerö också. Är den tänkt som begravningsplats åt oss när vi inte får plats på körgårn längre!? Eller någon slags fästning för
sjörövare... Ja, roffare finns det gott om i dagens samhälle. Är det dem ni vill ha till
kommunen? Nej begrav i stället dessa tokerier och skapa något småskaligt som harmonierar med skär-gårdsmiljön* (*Men det är väl därför kultur- och fritidsnämnden
avskaffats, så att några hänsyn till byggnadsvårds- och kulturmiljöfrågor inte skall behöva tas.) och som folk trivs i - och drar massor av turister! Folk flyttar/kommer inte
till skärgården för att bo i/besöka en stenstad med höghus! /Besviken

”

Man blir bara ledsen över att någon kan komma på ett så dåligt förslag. Det saknar
allt det som vi öbor gillar och sätter värde på, ökänsla och skärgårdsmiljö. Jag vill
att vår fantastiska miljö skall vara utgångspunkten för förändring. Öckerö hamn
är inte Eriksberg eller Lindholmen. Att stänga hela hamnen med höghus är inget någon
öbo önskar sig. Historien upprepar sig. Gång på gång visar ansvariga en skrämmande
brist på omdöme. Hela Hönö Heden är ett skräckexempel på politiker som saknat och
saknar känsla för skärgårdsmiljö. Tillbaka till Öckerö hamn. Kommunens naturliga
centrum är Klåva. Hamnplan kan inte- och skall kanske inte konkurrera med Klåva.

”

Många bra förslag men det är främst en sak jag funderar kring. Huskroppen närmast rondellen och hamnen skymmer både hamnplan, havsutsikten och eftermiddagssolen. När man som turist eller öbo kommer längs vägen och rondellen skall
det ges ett inbjudande intryck att strosa vid uteserveringarna och hamnplan men enligt
detta förslag möts man av höga hus som döljer utsikten. Eftermiddagssolen försvinner
på uteserveringarna tidigt på eftermiddagen med nuvarande förslag, (se solstudien på
midsommar klockan 18 så ligger uteserveringarna i skugga). Så huset närmast rondellen är inte bra placerat. /Med vänlig hälsning Björn
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”

Vi bor i en skärgårdskommun. Att bygga på det här sättet strider emot det unika
som en skärgårdskommun har att erbjuda, d v s det som lockar besökare, de som
vill flytta till kommunen, men även de som bor i kommunen. Varför skulle någon
vilja komma och besöka Öckerös gästhamn, när det ser ut som vilken ny förort som
helst varhelst i hela landet? Det har stora likheter med det som till exempel byggts i
Amhult i Torslanda. Det är inte det att kommunen behöver bygga bostäder, men att förlägga så många stora byggnader tillsammans i ett område tar bort den unika karaktär
som en ö ändå är. Det skapar endast sterila miljöer utan någon större trivsel.

”

Hej! Först får man inte bygga fler hus för vägsituationen inte är löst och sen föreslår ni sådant här centrum!!! Var finns logiken? Börja med färjor direkt in till
hamnen i Göteborg, många skulle nappa på det och det skulle lätta på trycket på
155an betydligt. Det viktigaste är att INTE det blir storstadskänsla utan man är rädd
om skärgårdskänslan med små låga hus och mycket snickarglädje. Det bör vara en trivsam plats med små affärer, caféer och bänkar, blommor, träd och lekplats för barnen.
Fiskeboar kan vara mycket charmigt och praktiskt också för båtägarna. Inga bilar vid
torget utan längre bort. Det får inte exploateras och bli lyxlägenheter utan hyreslägenheter i så fall, byggda i stil med småhus, så ungdomar och inte så välbärgade kan bo
där också. Inte högre än 2 våningar och det är viktigt att det blir med skärgårdskänsla.
Hönö Klova är en sådan älskad plats för att det är så enkelt, trevligt och vackert. Öckerö
är en fantastisk plats och vår nuvarande parkering med asfalt och stenstaket är pinsamt
att visa besökare!!!! Därför är det så viktigt att det blir en plats där alla kan njuta av båtar, havet, ge-menskapen och kunna sitta och ta en kopp kaffe eller köpa något trevligt.
Vi har nog av stora opersonliga shoppingcenter i Göteborg! Bygg inte ett till. Idén på ett
torn kanske är bra om det finns behov av något sådant, som jag inte vet om. Då ska det
smälta fint in i miljön, kanske vara byggt som en stor fyr som ser snygg ut på långt håll
också. Öckerö kyrka ska fortfarande vara vårt tydligaste landmärke som syns ända från
Särö, - har jag sett själv! Som sagt, var rädd om skärgårdskänslan för det gör Bohuslän
så fantastiskt när man reser norrut! Låt Öckerös hamn bli en oas dit människor vill
komma och besöka. /Glada hälsningar Anette
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”
”
”
”

Det behövs verkligen rustas upp i området och detta är ett bra steg i den riktningen. Hyresrätter är viktiga i området.

Hoppades att man kunde spara bergen bredvid Solhöjden, vi behöver dom få grönområden vi har. tråkigt när man spränger sönder bergen

Helt fantastiskt förslag, tuta och kör och börja gräva NU.

Jag anser att hela Öckerö kommun har blivit ett stort skämt! Om man som jag är
född och uppväxt här ute och inte har ett snille till huvud och därmed har ett vanligt arbete i kommunen, finns inga möjligheter att jag ska kunna bo kvar här ute.
Alla hus, lägenheter och bostadsrätter är till salu för summor jag ens bara kan drömma
om. Och dessa lägenheter som nu då är med i planeringen likaså. Är 29 år gammal idag
och har jobbat sedan jag var 19. Så om jag vill ha ett tryggt ekonomiskt boende är nog
det enda alternativet för mig att flytta. Och det är tyvärr vad jag tror att ni i kommunen
vill, att alla hårt arbetande öbor ska ta sitt pick och pack och dra för att göra plats för
alla hög inkomsttaggare för att höja statusen på vår kommun. Vår vackra kommun har
inget annat blivit än ett ställe för folk som vill skryta om att dom bor på en ö, men att
leva ett ö-liv med den gemenskap som fanns förr är lången borta! Jag sitter här med
gråten i halsen för att jag är så arg och ledsen över att mina framtida barn och barnbarn
aldrig kommer att få uppleva denna vackra miljö som jag gjorde när jag var barn tack
vare er! Så tack Öckerö kommun för att ni värnar så gott om oss öbor som är födda på
80-90 talet här i kommunen. TACK!

”

Detta ser ut som stan. De fördärvar hela känslan med att bo på Öckerö. Ska i göra
några byggen kan la i ha skärgårdsstuk på grejera. T.ex. sjöboera på Smögen. Hoppas inte ni ska fördärva hamnplan på detta sätt. Bra att i bygger lägenheter men ni
får ha ikran känsla med.
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kommentarer från hemsidan

”

Husen/Lägenheterna uppe på berget tycker jag är helt OK, om möjligt skulle de
tom kunna vara ännu högre om efterfrågan finns. Och dubbla höjden på båken!
Däremot tycker jag inte om ”ladorna” nere vid hamnplan. Där är de för höga och
känns bara som en kopia av norra älvstranden i Göteborg, typ Lindholmen. Eller Amhult i Torslanda. Så förutsägbart och 2010-ish. Här skulle jag föredra max två våningsplan, det undre för affärer och det övre för bostäder. Smala gränder/gator emellan.
Tänk klassiska ”hamnkvarter”. Eller Freeport i Kungsbacka, dock utan övriga arkitektoniska jämförelser... Eller Old Town i Stormwind i World of Warcraft... Eller tom Hönö
Klåva! :)

”
”
”
”
”

Varför ska ni förstöra det som finns? Det kommer bli jättefult å hemskt om ni gör
så ni tänkt. Gör om gör rätt!

Det ser inte bra ut!! Vi måste bevara skärgårdsmiljön här ute! Det är ingen stad!
Lägenhets- och hyresrättsproblemet kan lösa via bostäder som byggs på vattnet!

Jag tycker detta är sjukt. En ö är en ö, inget Sannegården. En känsla av att bo på
Öckerö ska finnas, och att man lever på en ö i en vacker skärgård. Känslan av att
bo på fastlandet hör inte hemma här. Punkt

Jag tycker detta är helt värdelöst. Öckerö ska förbli Öckerö inte Angered nr.2

Det unika med en ömiljö är för mig att man inte låser in havsutsikten utan skapar
en tillgänglighet till havet för alla. För att vara en attraktiv turistmiljö är det viktigt
att behålla en genuin skärgård och inte skapa ett Amhult eller ett Eriksberg. Håll
bebyggelsen låg - det skall märkas att man kommer ut i skärgården. Undvik asfalt, det
har vi tillräckligt av. Husen är för höga och stänger in känslan av att leva på en ö. Det
är vår främsta turistmagnet - våra öar och känslan av att vara i skärgården. Bygg nya
moderna hus men i traditionell skärgårdsstil och använd naturmaterial.
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kommentarer från hemsidan

”
”
”

Riktigt slöseri med pengar, lägg dom på nåt bättre t.ex. crossbana

Bygg Inte denna skiten ser Inte snyggt ut och kostar bara massa pengar. Om man
vill ha det så kan man flytta till Stan, och det förstör skärgårdsmiljön, snälla gör
Inte detta

Hej, först, fint med förnyelse och visioner. Därtill spontant några tankar när jag
tittar på vis-ningsmaterialet. Plus för mig är båken och husen upp mot berget och
Solhöjden. Ger möjlighet till bostäder och ett livfullt samhälle. Inklusive bostäder
som våra ungdomar skulle kunna ha råd med. Minus är de stora husen på hamnplanen,
där jag upplever det trångt och att vyn av vatten och hamn försvinner när man närmar
sig från olika håll. Lika önskvärt som det är att förnya, lika angeläget är det att bevara
Öckerös särdrag med varv, fiskeri, skutor och andra båtar, stora som små. Att man tydligt ser och upplever detta och inte måste passera huskroppar och gångvägar för få den
vida vyn. Angeläget att det inte blir för ”stadslikt” då vi trots allt inte är så många som
bor här, även om vi vill göra plats för både fler invånare och besökare. Tror de flesta som
söker sig hit uppskattar småskalighet och en genuin känsla. Bra med scen, lägre byggnader för butiker och annan verksamhet (inkl kultur) på hamnplanen och i hamnnära
bebyggelse. Bra också med byggnation på berget utmed Hälsovägen, t ex hotell eller
rum att hyra på annat sätt. Viktigt också tänka på Hönö Klåva som vi alla tycker om och
inte ha ambitionen att konkurrera med Klåvas kluster av butiker, restauranger, caféer
osv. Slutligen en tanke i perspektiv av hur mycket vi får lov att bygga och utöka, utifrån
våra gula färjor och trafiksituation. Eller är hela visionen baserad på en bro? Känns i så
fall missvisande att idag ha som en förutsättning ...

”

Vad händer varför flyttar ni hit om ni inte vill leva i det stan fria samhället och
kulturen. Det ända som behövs för oss är en Cross bana som vi kan köra Cross o
fiddy på så att ungdomarna inte behöver ligga och köra på vägen i full fart med sina
fordon. Och moto Cross är den ända sport o fritiden som man inte kan göra här ute.
Lägg kommunens pengar på saker som vi kan roa oss på istället för att försöka bygga
en stor stad i vårat samhälle
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kommentarer från hemsidan

”
”
”
”
”
”
”

Och VAR finns skärgårdskänslan i detta märkliga förslag..?!??!! Storhetsvansinne,
kallar jag det!!! Ska Vi inte framhäva småskaligheten, skärgården istället. Nej. Gör
om & Gör Rätt!!

Detta är inte bra. Ser ut som lindholmen och inte öarna

Ge er, låt öarna vara öar, släng ut alla statsbor ifrån kommunhuset ingen vill ha
dom eller deras idéer här.

Det är ju helt bissart!

Detta Öckerö centrum ni kallar! passar inte in överhuvudtaget, har ingenting passande för Öarna och dess historia, vad öarna står för.

Helt uselt! blir ledsen, detta förslag skulle ju förstöra våra liv

Angående eventuell bro till Öckerö färjeläge tycker jag ni skall göra som de gör i
Norge där de bygger flytande förproducerade tunnlar som sänks ner till lämpligt
djup för sjöfarten och förankras säkert. Billig och snabb industriell produktion som
påverkar miljön minimalt. Dessutom lätt att ta bort utan att stora återställningsarbeten
krävs. Tänk Tingstadstunnelns hopmonterade rör med flytkroppar som förankras med
kättingar till botten. Då kommer vi billigt undan och slipper också gå emot kommuninvånarnas tidigare folkomröstningen om bro ;) /Med vänlig hälsning Nils

”

Om ni bygger mycket hyresrätter kommer kostnaden av de boende efter några år
att hamna på kommuninvånarna, de enda som får nya lediga hyresrätter är socialtjänsten och ensamkommande vilket efter något år skall finansieras av vi invånare.
Värt att tänka på.
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kommentarer från hemsidan

”

Detta skulle bli ett lyft för kommunen. Det är viktigt att satsa på något som kan
förbättra det som i dag är som ett stort tomt hål, en båt- och bilparkeringsplats.
Öckerö vinner på att skapa en mötesplats med service så att man kan inte behöver
åka in till Göteborg. Jag tycker skissen är bra och kan man bara säkerställa att de nya
byggnaderna inte blir en mur som skärmar av resten av ön så blir det ett bra projekt.
Jag skulle gärna flytta in i en lägenhet i det höga svarta tornet. Koppla gärna hamnområdet med en GC väg till Hönö Pinan skulle kunna bli en härlig promenadväg

”

Hej Jag har skrivit här tidigare utan att få svar, hoppas jag får det nu. Hur är det
tänkt med den förmodade ökande trafiken när det blir fler boenden på Öckerö? Är
det planerat för ökat antal färjor i rusningstrafik, de som kör extra nu är väl bara
provisoriska? Finns det planer på att köra persontrafik via snabbåt in till Göteborgs
centrum, som var uppskattat när det testades här? Finns det planer på att underlätta
för gång/cykeltrafikanter till/från färjorna på Pinan från det nya centrumet, t.ex. med
gång/cykelbro över Lammholmen? Som det är nu är det många som kommer från Öckerö-hållet som inte bryr sig om att gå/cykla omvägen via bostadsområdet på Hönö, utan
i stället tar bilvägen (som är förbjudet), framförallt kvällstid när man kommer hem från
andra sidan. /Hälsningar Stefan

”

Jag tycker att bebyggelsen är genomgående för hög. Inget av Öckerökaraktär finns
kvar. Öckerö är inte Eriksberg. Var finns kopplingen till den gamla fiskemiljön?
Vad är tanken med den märkliga båken på berget mot Solhöjden? Är det meningen
att klassisk skärgårdsmiljö skall ersättas av något som liknar stadsmiljö? Förstår att
ekonomi fått styra det här förslaget - ju högre dess billigare per ytenhet mark.

”
”

Horribelt. Vi vill inte ha ett mini-Sannegården i skärgården! Tänk OM,tänk RÄTT!

Nej nej nej det passar inte in på en ö!
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kommentarer från hemsidan

”

Tankarna med ett nytt centrum är säkert goda, särskilt med hänsyn till öns utveckling. Vi som har flyttat hit har vi gjort av flera anledningar, bl.a. för att bo i
en genuin miljö, att bo på en ö helt enkelt. Vi offrar massa tid för att åka till våra
arbeten i Göteborg, men det är värt det. Att bygga detta centrum gör att denna genuina
miljö försvinner, i vart fall delvis. Vi vill inte att denna fantastiska ö och denna underbara miljö urbaniseras, något som gör att ön kommer att likna en vanlig stad. Planerna
för denna urbanisering leder till en vanlig stadsmiljö. Det är det som vi inte vill. Skulle
vi vilja det, då skulle vi flytta till stan, med alla bekvämligheter som detta innebär. Nej,
låt ön vara som den är, rör inte denna miljö och allt som detta innebär. Nej till dessa
ändringar, nej till urbanisering!

”

Hej! Efter att ha sett ritningar och liknande om Öckerös nya centrum vill jag uttrycka följande åsikter: Jag tycker inte att ni har tagit vara på vår skärgårdsmiljö
på rätt sätt. Det ser ut som en förort till en stad, vilken som helst! Att bevara vår
ökänsla och småskalighet måste väl vara det som ska prioriteras för att inte tappa bort
det faktum, att vi faktiskt bor och lever på en ö. Jag tycker inte om tanken med bostadshus på hamnområdet! Vill ni att det ska likna Lindholmen eller Eriksberg? Då blir
det troligen en ny ”gräddhylla ”för de som har gott om pengar. Förstår att vi behöver
bostäder, men de måste inte ligga i hamnområdet och behöver inte heller kosta orimliga summor. Då blir det enbart tillträde för överklassen! Vi vill och behöver ha vara
ungdomar boende på öarna, men med dagens onormalt höga standard höga hyror har
de ingen chans. Fråga gärna ungdomarna vad de tycker och önskar av sina liv här ute.
Vi behöver samlingsplatser som är handikappanpassade och som kan användas för alla
ålderskategorier.

”

Detta är kusten vi bor på inte någon jävla storstad! Detta är helt otroligt kan ni inte
låta någonting vara som det är! Detta är ”inte likt” väst kust stil! Låt kommunen
vara som den är istället för att konstant försöka förbättra när ni egentligen försämrar. Som våra stakars barn som går i baracker och knappt några riktiga lärare som kan
utbilda dem! Sätt fokus på det istället och inte på massa jävla lägenheter som ingen vill
ha här ute ändå! Hus på västkusten lägenhet i storstan!
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”

Jag skulle vilja veta vad man har gjort för analys av samhällsnytta och konsekvenser för kommunen som helhet. För vem bygger man? Vem tänker man sig ska bo
i lägenheterna, vad kommer den ungefärliga snittkostnaderna (kvadratmeterpris)
vara för boende. Den demografiska fördelningen i Öckerö kommun är kraftigt snedställd. Unga vuxna och barnfamiljer är mycket underrepresenterade. Är det för de här
grupperna man bygger? Kommer man att ekonomiskt kunna lösa en lägenhet som ung
eller om man är äldre och vill flytta från sin villa i kommunen till en lägenhet i det här
området. Om man tänker sig en ökad inflyttning av barnfamiljer, alternativt äldre, har
man tagit höjd för detta i andra verksamheter i kommunen, skola, äldreomsorg? Finns
det ett stort intresse av handel och affärsliv för en etablering i de tänkta affärslokalerna? Visioner i all ära, men vad vill man? Bygga för allmännyttan eller finns det andra
ekonomiska intressen? Tycker om att man har framtidsvisioner för utveckling av vår
kommun! Vi behöver mer alternativa boendeformer.

”
”

Kunde vara med traditionellt Västkustlikt

Jag tycker inte att vi ska försöka utveckla Öckerö till någon slags egen version av
Lübeck blandat med en, vad jag hört, skybar. Att göra en glasbyggnad anser jag
som en dålig idé. Det passar inte in i vår skärgårdsmiljö och är inte uppskattat av
de öbor jag pratat med. Många av oss öbor vill ha Öckerö kommun som det är, gästvänligt för badgäster. Men inte att Öckerö blir något stort turistmål för ungkarlar med
svensexor. Vi vill ha den fina miljö vi har men är öppna för förslag på fina skärgårdshus.
Men förstår inte den miljö vi har med moderna, enligt mig fula, skybarer. Bygg en mysig restaurang eller ett fik istället, uppskattas mer och kommer även tjäna mer på det.

”
”

Sluta upp med detta.

En helt idiotisk idé, alla pengar som läggs ner på denhär dyngan kan absolut användas till bättre saker som mycket fler kommer uppskatta, Öckerö hamna ska va
kvar punkt slut.
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”

Viktigt att det inte blir en asfaltsgård. Vi behöver grönska!!! När man nu gör ett
sådant här stort arbete skulle jag vilja att man knöt samman hamnen med Dkt
Ljunggrens villa, gör en promenadstig från hamnen/kommande hotell till Doktor
Ljungrens villa. Att kommunen kulturmärkte den och bevarade den till eftervärlden.
I villan kunde man ha en stående utställning om sjukvården här ute under Dkt Ljunggrens och syster Inga (barnmorskan) tid. Det var endast två personerna servade hela
kommunen med sjukvård. Det finns hur många berättelser som helst om dessa original
som utförde sitt arbete alla tider på dygnet. Äldre sjukvårdsmaterial går nog att få tag
på. Villan kunde arrenderas ut för caféverksamhet under sommar jul, helger. Trädgården görs i ordning och man planterar s.k. mormorsväxter en trädgård som var typiskt
från 1900-talet. Eventuellt kanske Hembygdsgården skulle kunna ta lite ansvar i detta
projekt??? Att knyta ihop hamnen med Krabbedammen och Doktor Ljunggrens villa
tror jag vore ett lyft för Öckerö. Vi måste vara rädda om vår kultur. Nu revs ”Ensfyrarna” och Hälsö småskola bevarades ej, vilket var tragiskt. VÅRT ARV ÄR DET FRAMTID I!!!

”

Helt onödig pengasatsning i mina ögon. Nu har ni byggt en skatepark och så finns
det göstahallen å ishallen. Hockey och fotboll är dom mest populäraste fritidsintresset här ute på öarna och sen finns det ett annat väldigt stort intresse och det är
motocross om man kanske hade byggt en crossbana på nån av dom 10 öarna hade det
antagligen minskat att man körde med trimmade mopeder och crossar på vägarn och
det hade ju minskat olyckor. Tänk på det /Med vänlig hälsning, Sixten blixt, världens
farligaste brottsling.

”

Till er som sitter och tar dessa beslut om Öckerö nya centrum förstör vår ö, de må
ja säga. Jag och VÄLDIGT många ungdomar och andra vill inte ha Öckerö nya centrum allstå vill vi ha exakt så som det redan är, en riktig Ö-känsla. En fråga som
jag gärna skulle vilja ha svar på är VARFÖR ska ni göra onödiga moderna förändringar
som kostar en massa pengar? Jag själv mår ju dåligt när jag hörde om detta! Men, antagligen så är det många som inte är födda eller uppväxta här som sitter och tar dessa
beslut och då har ni inte en susning om hur de egentligen är här ute på öarna. Det var
allt för mig, ha de gött hej!
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”

Hejsan! Jag tycker att detta är en väldigt dålig idé. Det är ju klart att man ska göra
något med hamnen men att förstöra våran fina havs kultur på detta viset tycker jag
inte ska ske! Det passar inte in på öarna. Folk kommer för att se hur vi bor och vad
det är för miljö här ute, inte för att kolla på massa lägenheter. Det känns som att det
blir lite för mycket som stan ute på våra fina öar. Jag och väldigt många andra tycker att
detta är nästan förskräckligt hur man kan få denna idé.

”
”

Tycker inte det ska vara något centrum i Öckerö kommun!

Jag är positiv till detta förslag, om att bygga ett centrum på Öckerö. Utveckling,
är framtiden. Det kommer bli fint. Det jag undrar är om bostadsrätt eller dylikt
med tillhörande butikslokal i nederplan kan bli aktuellt att ev. kunna köpa? Alltså
en fastighet (lägenhet) med lokal som man köper i allt för ett? /Med vänlig hälsning,
Carokenz (som ogillar att många bara klagar på det mesta som sker hela tiden i denna
kommun)

”

Vad som är viktigt är att behålla skärgårdskänslan när man bygger ett nytt centrum. Låt skärgårdsbebyggelsen visa att vi fortfarande är på en ö. Som det ser ut på
bilderna känns det som om vi hamnat vid Eriksberg/Lindholmen. När det gäller
lägenheterna så är det VIKTIGT att våra ungdomar och äldre har råd att bo kvar i kommunen, så därför är hyrorna viktiga.

”

Allt, med undantag av BÅKEN, ser bra ut. BÅKEN, varför och till vems egenintresse ? Vem har föreslagit den? Politiker? Arkitekter? Låt oss slippa Arkitekters eller Politikers intresse att lämna eller skapa egna ”landmärken” som enbart sticker
ut och förfular, harmonierar ej till övrig bebyggelse. Har Byggnadsnämndens uppdrag
glömts bort? Det att ”Enheten skall medverka till en god byggnadskultur och stads- och
landskapsbild som även ska vara estetiskt tilltalande”.

25

kommentarer från hemsidan

”

Jag tycker inte att detta är ett bra förslag. Har kommunen tänkt på Öckerö hamnen? dom har flera båtplatser där ni visar en tom kaj på eran video. Hur mycket ska
våran kommun expandera? Har vi resurser för ökad befolkning med tanke på våra
vårdcentraler som har redan har för mycket att göra. Ambulansutryckningar kommer
säkerligen också att öka med befolkningen. Både renhållning och avlopp kommer att
behöva öka sina tjänster. Redan nu så är jag väldigt missnöjd med återvinningen. Jag
brukar gå till tappen för att återvinna men väldigt ofta så är containrarna fulla och lata
människor har ställt en massa påsar bredvid och skräpet flyger omkring. Kan kommunen ta om hand dom äldre sedan om vi nu ska öka vår befolkning? Redan nu så har
Bergmans lång kö och det är ständigt brist på vikarier inom äldreomsorgen. Väg 155 är
ju redan hårt trafikerad som den är. Jag tycker att hyreslägenheter är en bra idé men det
räcker väl att bygga på ”trevnadsberget”. Men då så ska det vara hyreslägenheter som
en fattig pensioner kan ha råd med eller en ung som nyss fått sitt första jobb. Båken är
ju bara löjlig och jag tycker att kommunen ska låta hamnen vara ifred. Öckerö kommer
aldrig att få ett centrum så som Hönö klova, där är det mysigt och affärerna verkar ju
gå bra. Kan inte det få vara så?

”

Varför ska folk som inte kommer från öarna ändra på något så fint som våran skärgårdsmiljö. Vill man ha tiovåningshus runt knuten ska man kanske inte bosätta
sej här ute utan kanske bo i stan. Våga vara lyhörda å modiga låt öborna rösta om
detta innan ni förstör dom vackra öarna ...

”

Jag tycker att förutom bostäder att Öckerö centrum blir ett kulturcentrum. Här kan
biblioteket finnas, lokaler för olika engagemang t ex teater, föreläsningar, utställningar, bio. Varför inte en mindre marknadsplats/torg för loppis, grönsaker, mm?
Klåva på Hönö har sina affärer och restauranger och bör inte konkurrera med Öckerö.
Öckerö får den kulturella prägeln och en naturlig samlingsplats och en fin strandpromenad till Öckerö hamncafe och Klåva har sin nuvarande atmosfär. Det är viktigt att
det byggs lägenheter som vi har råd att bo i, såväl unga som gamla. Centrumet ska ge
skärgårdskänsla (fuska inte bort vår unika skärgårdsmiljö) och får absolut inte bli ett
nytt Stenungsund.
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”

Hej! Tycker det är helt rätt att rusta upp Öckerö hamnplan men så som detta förslag är ritat är det helt bedrövligt tyvärr. Detta förslag passar överhuvudtaget inte
in i en skärgårdsmiljö. Utveckla det som är unikt med öarna istället för att bygga
ett mini-Eriksberg. Kolla på byggnationen på Koön eller upp längs Bohusläns kust. Det
finns mängder med lägenhetshus där med pittoresk stil och med skärgårdskänsla. Denna pittoreska miljö är ju en av det största anledningarna till att folk åker upp längs Bohusläns kust. Varför inte få fram den känslan här med nu när chansen finns? Tänk om!

”

Hur i hela friden går tankegångarna när man tänker bygga stora lägenhetskomplex
helt utan skärgårdskänsla och med en stor byggnad/vägg/torn(?) av sten uppe på
berget emot Solhöjden? Nej tack. Låt Öckerö hamn förbli en hamn med lägenheter som passar in i miljön. Förslagsvis kan byggnaderna vara i trä då detta ger Öckerö
Centrum en skärgårdskänsla likt den som är uppe i Bohuslän eller i Klåva. Tycker det
är synd med politiker som vill förändra öarna till vilken förstad som helst i Göteborg
istället för att ta vara på vår unika miljö och vårt unika historiska arv. Kort och gott.
Öckerö Centrum enligt nuvarande byggplaner. Nej tack. Öckerö Centrum med en stil
som stämmer överens med vår övriga skärgård och med bohuslänsk känsla. Ja tack.

”

Tankar inför Öckerö nya centrum - Trafiksäkerhet: Vad jag förstår så ska infarten
till hamnplan vara mellan huskropp D och F och parkeringsplatsen. Det blir en
farlig utfart på stora vägen; en backe ned mot rondellen med dålig sikt och höga
farter= farligt. Blåsten: Det ser väldigt idylliskt ut på bilderna med öppenheten ut mot
vattnet men om man rör sig där vet man att där ständigt blåser. Förslag: bygg på något
sätt så hamnpla-nen/sällskapsytorna blir mer i lä. Den fria sikten (de röda pilarna från
uppifrån Resecentrum) är definitivt inte prioriterad. Och dagarna man kan sitta och
njuta vid vattenkanten är få. Hellre ett omringat torg innanför.
Bygg snyggt och som passar i ett kustsamhälle: Jag förstår att det bara är modellförslag på bilderna men stor risk att det blir så i verkligheten för så ser det ut på många
nybyggnationer. Bygg som kvarteret Fraktflyget (tror jag det heter) på Amhult som fått
priser; färgglada och varierade höjder. Bygg med gående och cyklister som prioriterad
grupp, inte bilarna: Så är det inte i förslaget som ligger ute. Jag är till stora delar positiv
till byggnationen. Det behövs bostäder och hamnplanen är en mycket trist plats idag.
Som bonus ser jag fram emot att båtarna kommer tvingas masta av under vintrarna.
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”

Hej mitt namn är Märta och jag är född 1936 här på Öckerö i ett av det husen som
är nuvarande Hembygdsgården. Öarna har alltid varit en speciell plats och detta
är något jag alltid uppskattat. Öckerö hamn har under alla år varit öns nav och
det har alltid vara liv och rörelse här. På senare år har dock det blivit mindre liv och
rörelse. Nu har vi chansen att ge det mer liv och rörelse igen. När jag såg förslaget om
Öckerö Centrum blev jag besviken och ledsen. Jag kände inte igen mitt Öckerö för fem
öre. Bilderna liknade vilket nybyggt området i Göteborg som helst. Varför bygga stora
lägenhetskomplex och verksamheter som inte alls passar in i vårt kustnära landskap.
Ska våra vackra sjöbodar i hamnen ligga kant i kant med stora komplex i sten? Det gör
mig ledsen. Jag hälsade på en släkting i Ålesund, där har det jättevackra lägenhetshus
alldeles vid kajen. Varför inte bygga något liknande här? Jag är för att lägenheter och
verksamheter skall byggas nere på Öckerö Hamnplan men att man förankrar det med
övrig skärgårdsmiljö istället för att bygga massa höghus. Jag tror att vi med ett fint
centrum i skärgårdsstil på lägenheter och verksamheter kan få liv och rörelse i hamnen
igen. Så som det vart ända sen jag var liten. Jag hoppas ni politiker lyssnar /Med vänliga hälsningar Märta

”

Det är viktigt att värna om den genuina levande skärgårdsmiljön med sjöfart och
varvsverksamheten i hamnen . Byggnation måste bestå av lägre hus i sjöbodsstil ej
högre än 2 våningar. Husen får ej bliva som ett nytt ” Eriksberg”. Fel att stänga igen
hamnplanen med höga hus mot havet. För vilken kategori boenden skall man bygga ?
Bostadsrätter eller hyresrätter . Förutsätter tänkt byggnation en fast broförbindelse ?

”

Jag tycker det är viktigt att man inte tappar kontakten med hamnen. Som det ser ut
på bilderna så bildar husen en mur runt hamnen vilket gör att hamnen försvinner.
Lägre hus med mer luft emellan behövs för att inte hamnen ska försvinna bakom
de nya husen.

”

Äntligen nytänkande kanonbra.
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”

Hej vill framföra som nedan; Ta vara på våra öars särart, bevara småskalighet,
gör inte stadslikt, ge utrymme för luft, rum, vyer, utsikter. Bygg inte bort nuvarande skärgård och känsla av att vara utanför stan. Beakta ”kluster” vi redan har
på öarna, t ex centrum för affärer och matställen som på Kläva. Dessutom ge utrymme
för tankning av bensin och liknande på våra öar, vilket ger besökare och utrymme för
handel och tillgång till redan befintligt systembolag och apotek (liksom vårdcentral
med tillgång för behövande, både öbor och tillresande). Borde kunna rymmas inom
Öckerö hamnområde där nu ny verksamhet för vårdcentral byggs. Se till alternativa
möjligheter ta sig till och från stan. Nu tillkommande kulturbåtar bra initiativ, men
dyrt alternativ för öbor ta sig till och från stan. Ge alternativ sjövägen som ingår i kollektivtrafiken (samma kostnad). Om nybyggnation, tänk på låga hus i skärgårdsstil, t
ex i stil Newport. Ge utrymme och låt hav, sjö och våra öarns verksamhet och näringar
råda på våra öar ... /Hälsningar från invånare på Öckerö sedan år 2000

”

Det är en alltför storskalig flerbostadsbebyggelse med tydlig karaktär av stad/förort som planeras. Den harmoniserar mycket illa med den rådande villa- och skärgårdsbebyggelsen i Öckerö kommun. Att få bo i hus där man från lägenheterna ser
ut över havet attraherar säkert många både de som bor i kommunen och utifrån kommande. Nya kommuninnevånare är också ett av beslutsfattarnas argument för husen
på berget. En betydligt modestare bebyggelse med radhus och villor vore istället på sin
plats här. För inte skall väl höghus vara Öckerös nya skyline? När hamnplan bebyggs
blir inte hamnområdet allas längre och tillgängligheten begränsas av flerbostadshusens
närområden. Här finns en allvarlig problematik. Det kommer att bli något helt annorlunda än Klåvas attraktiva affärs- och restaurangmiljö.
Låt hamnplan bli ett centrum utan lägenheter i anslutning till sjön. Heinövallens
nya boende som är under uppförande är ett bra exempel på nybyggnation: småskaligt
och väl inplacerat i sin omgivning (Bovieran undantagen). Vad har kommunen/beslutsfattarna att vinna på en okänslig och radikal omdaning av Öckerö kommun? Det måste
vara något helt unikt i samhällsplanering att spränga in ett tättbebyggt flerbostadsområde i ett villasamhälle som ligger inbäddat i naturen och med havet tätt inpå. Öckerö
kommun har kommit med många dålig förslag - ju mer uppseendeväckande desto bättre
synes vara ledstjärnan. Var finns hos politikerna känslan för Öckerös unika karaktär?
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”

Mina synpunkter på Nya Öckerö Centrum: Först vill jag säga att ni som ska besluta
och vi som tycker har ett stort ansvar för hur vi vill att vår kommun skall utvecklas. Det är spännande och viktigt. Att kalla det för Öckerö Centrum är det första
och största felet för det sänder helt fel signaler till de som får uppdraget att planera.
Centrumbebyggelse är för städer och signalerar effektiva köpcentrum som det finns
tillräckligt i närområdet i Göteborg. På Öckerö säger man att man går till ”Stranna” när
man går till ”Hamna” Ta ett genuint namn och bygg på den storyn. Förklara varför man
skall åka till ”Stranna” på Öckerö eller bo på ”Stranna” på Öckerö istället för Öckerö
Centrum. Klåva Centrumförening upphör nu jag blev mest glad över att namnet försvinner. Ta nu chansen att göra något som lockar till besök och trevligt boende. Bilden
här ovan och projektet visar på motsatsen. Massor av byggnader som hör storstaden
eller tråkiga förorter till och lite mys i ena hörnet. Videon skrämmer mer än lockar eller
visar ärligt hur stads likt planerna är. Tänk om. Hotell och Båk ser spännande ut.
Ni visar inspirationsbilder Kristiandsand i Norge visade lite vad jag tycker är rätt
typ av miljö. I Kapstaden har dom byggt ett nytt spännande hamn område där fiske
och yrkessjöfarten samsas med fritidsbåtar och nöjesliv, lite stökigt förstås. Hamnskjul
på utsidan och affärer, mm på insidan som till höger på bilden ovan. Men att komma
med dessa storslagna planer utan en fast förbindelse och ny väg förbi Torslanda är inte
det ett spel för galleriet. Hotell är viktigt om vi vill ha besöksnäring och en fungerande
turistinformation är också något att jobba på som nu är raserat.
/Bosse Johansson, Turistguide och Skeppare, Fotö

”

Bilden som visar Öckerö nya centrum visar en öppen och levande hamn med inbjudande ytor, caféer och diverse andra byggnader. Att möjliggöra social aktivitet
och en mötesplats för människor är gott. Jag reagerar dock på designen på de vita
husen och tänker att det är viktigt att behålla en genuin skärgårdsstil. Generellt är det
nog många som anser det vara svårt att kombinera högre hus med en klassisk skärgårdsstil men gör ert yttersta och försök! Vill Öckerö kommun satsa på att ännu mer
bli en turistmagnet är charmiga omgivningar av yttersta vikt. Gör inte en kopia av Eriksbergsområdet, tänk nytt och kreativt och använd den gamla genuina skärgårdsstilen
som grund, det är det som människor kommer att resa hit för!
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”

Det är ju trevligt att ni på yttre öarna har framtidsplaner och vill utveckla ert samhälle. Det har jag ingenting emot, tvärt om. Men det är oerhört märkligt att ni
fortfarande efter årtionden av diskussioner inte har tagit upp någon lösning på
era förbindelser med ön Hisingen. Er ohämmade egoism tycks inte känna någon hämmande faktor. Varje ny bostad som ni skapar i er kommun innebär mer trafik genom
bostadskvarteren i Hjuviksområdet, med tredubbla utsläpp av avgaser på grund av
upprepade kallstarter vid på och avfart från färjorna plus färjornas egna dieselavgaser,
giftiga båtbottenfärger och buller. En olaglig och mycket farlig trafikmiljö tack vare er.
Hela er fysiska kommunikation med omvärlden går via Hjuviksvägen, väg 155 och ni
exporterar gladeligen hela detta miljöproblem till oss i Hjuvik, Hästevik, Hällsvik och
Lilla Varholmen. Själva sitter ni i frisk luft ute på era kobbar och ägnar tiden till andra
miljöstörande aktiviteter som t.ex. grankrig med bränning av bildäck och diesel. Även
den luftföroreningen blåser oftast till Hjuviksområdet med våra förhärskande sydvästvindar. Den i särklass största trafikmängden genom våra bostadsområden kommer
från Öckerö! Ni är på väg att snart passera 4.000.000 fordon per år genom Hjuvik. Det
är fler fordon än genom Eurotunneln mellan England och Frankrike!!! Observera att
Hjuviksvägen byggdes mer än 30 år innan det fanns några färjor och vägen byggdes
av Torslanda kommun för Hjuviksbornas räkning. Med denna centrumplan kommer
trafikmängden ytterligare öka kraftigt på Hjuviksvägen.
Den enskilt största trafikfaran i Hjuviksområdet är er biltrafik och särskilt vissa
glada Öckeröungdomar som försöker hinna med en färja som redan är på väg ut. Därefter kommer det nästan omöjliga att på morgonen kunna passera över Hjuviksvägen
för våra barn på väg till skola och förskola när vägen täcks av en kontinuerlig kö av bilar
från era färjor. Ni är urusla på att använda kollektivtrafik. Era bussar går mer eller
mindre tomma.
De i särklass största mängden giftig båtbottenfärg i våra vatten kommer från Öckerö och Björköfärjorna!
Kostnaden för denna otidsenliga, bakåtsträvande färjedrift är ca 1.5 miljarder kronor per decennium. Denna kostnaden betalar ni inte själva utan hela det svenska skatte-kollektivet ända upp till övre Norrland skall vara med och skattesubventionera ert
färjeåkande, motiverat enbart av något ni kallar ”bibehållen ökänsla”.
Jag har också noterat att ni det senaste året ändrat er hemsida så att det inte längre
går att se när ni har samrådstid för nya detaljplaner. Är det så ni vill smyga in fler bostäder och därmed mer trafik på Hjuviksvägen? När man mejlar eller ringer till Öckerö
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… Kommun så får man i regel inte heller svar på när samråden skall äga rum. Ni bryter
återigen mot svenska lagar och regler.
Det är ren skandal att ni inte har som första punkt i er Översiktsplan att lösa trafiken mellan Öckerö/Björkö och ön Hisingen. Ni har inte heller med något konstruktivt
om detta i denna Centrumplan. Självklart föranleder denna brist att jag och de olika
nätverken här i Hjuviksområdet tyvärr också i fortsättningen tvingas överklaga varje
planaktivitet från er sida. Och kom inte med några krokodiltårar att det är så syn om er
på öarna, för ni har till 100% er själva att skylla när ni två gånger genom val har blockerat den självklara trafiklösningen via bro och ”norra länken”. Jag tycker det är oerhört
bedrövligt att ni skall sitta i eget majestät och blockera denna enda realistiska och fysiskt möjliga trafiklösning och på det viset skapa osämja mellan oss öbor i Hjuvik och
Öckerö. Vi borde för årtionden sedan ha löst detta problem och i stället samarbetat om
andra gemensamma ärenden gentemot centralorten Göteborg. Båda är vi ösamhällen
och båda har vi likartad struktur o miljö.
/Anser Gillis Sjöholm, Hjuvik

”

Centrumdelen: Jag har inget att erinra mot upplägget i stort, men tycker att den
bebyggelse som visas på illustrationerna saknar den variation och den intimitet,
som kännetecknar de goda exemplen på vattennära bebyggelse, t.ex. Knippla och
Björkö i vår kommun och de norska referensobjekten från Stavanger och Kristiansand.
Givetvis kan vi inte förvänta oss att få samma småskalighet som i våra traditionella
hamnar, men en större omväxling i bebyggelsen skulle kunna skapas med mer variation i t.ex. hushöjd, husbredd och uttryck. Innan projekteringsarbetet påbörjas bör
kommunen därför utarbeta en utformningsstrategi för den nya hamnbebyggelsen, där
de kvaliteter som kännetecknar våra uppskattade hamnar definieras och där riktlinjer
läggs fast för hur dessa kvaliteter skall uppnås i den nya bebyggelsen.
Bostadsdelen: Denna del tycks inte vara lika genomtänkt som centrumdelen. Bebyggelsen är en samling tillfälligt utkastade huskroppar utan genomtänkta samband, där
huvudambitionen tycks ha varit att skapa korta gångavstånd mellan bostadsentré och
parkeringsplats.
Jag uppmanar den eller de som ansvarat för förslaget, att man innan man fortsätter
arbetet studerar lite litteratur om hur en bostadsbebyggelse bör utformas, t.ex. Livet
mellem husene av Jan Gehl och The Image of the City av Kevin Lynch.
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… ”Båken” föreslår jag att vi glömmer i den fortsatta planeringen. Den är en oförklarlig
och främmande figur i sammanhanget. Om ambitionen är att skapa något unikt för
Öckerö kommun, så tycker jag denna ambition i stället skall användas för att skapa en
unik boendemiljö, där de kvaliteter som kännetecknar de bästa delarna av vår tidiga
skärgårdsbebyggelse tas tillvara i en modern form.
/Björkö 2016-06-30, Med vänlig hälsning Hans Olofsson

”

Kommunen har redovisat tankegångar kring uppbyggnaden av ett nytt centrum
på Öckerö. Innan frågan behandlas vidare behövs många klargöranden. En konsekvensbeskrivning bör göras om vad ett nytt centrum på Öckerö skulle innebära
för livsmiljön i kommunen socialt, kulturellt, trafikmässigt och inte minst ekonomiskt.
Dessutom bör redovisas hur ett eventuellt nytt centrum skulle påverka villkoren för befintliga butiker och företag samt att detta görs på ett sådant sätt att allmänheten verkligen kan ta del av planerna. Öckerö kommun är som bekant - men tyvärr inte känt för
alla - en redan mycket skuldsatt kommun. Därför bör konsekvenserna av alla pågående
och eventuella nya projekt redovisas för kommunens skattebetalare innan det fattas
beslut som ytterligare ökar den kommunala skuldbördan. En redovisning av hyresnivåer i eventuella kommande bostadsfastigheter bör göras innan bindande beslut fattas
om nybyggnationer. Det primära måste vara att ge kommunens invånare möjlighet att
bo kvar i sin egen kommun till rimliga hyror. Det kan inte vara kommunens avsikt att
producera bostäder med hyresnivåer som närmar sig Göteborgs (eller högre) och gör
det omöjligt för kommande generationer att finansiera ett boende inom den egna kommunen.
Dessutom: Att använda moderna hjälpmedel som data/hemsida att kommunicera
frågan med har sina brister då alla medborgare inte har kunskap om eller möjlighet
att använda datorer. Detta är en generationsfråga i synnerhet bland medelålders och
äldre. Det är därför viktigt att alla som vill delta i och påverka samhällsdebatten inte
ställs utanför denna. Som skattebetalare måste det vara en medborgerlig rättighet att få
information även i ”gammelmedia”, som att kunna läsa den i en papperstidning eller ett
informationsblad i synnerhet i en sådan fråga som ”Öckerö nya centrum”, som skulle
komma att förändra kommunens karaktär och inriktning i grunden. Vi måste få mera
tid att ta ställning i denna viktiga fråga rörande kommunens framtida utveckling, helst
till oktober 2016.
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… Om det finns någon förankring av förslaget till Öckerö nya centrum hos kommunmedborgarna måste få prövas genom en folkomröstning. Vi har tidigare fått rösta två
gånger om bro till öarna. Då borde vi också få folkomrösta om visionerna kring ett nytt
centrum för Öckerö. Alltså - tre förslag från mig:
1/ Informera på fler sätt så att alla blir delaktiga i samhällsdebatten om utvecklingen i
kommunen.
2/ Anordna en folkomröstning rörande planerna för ett nytt centrum på Öckerö.
3/ Ge mer tid för medborgarna att ta ställning i denna ödesfråga om kommunens inriktning och framtida utveckling, åtminstone till oktober 2016.
Med hopp om en skyndsam behandling av detta ärende!
/Hälsö i april 2016, Per Olof Hansson

”

En generell synpunkt på kommunens programförslag är att kommunen i sin planering genomgående prioriterar bostadsbyggande och handel/hotell framför att
skapa förutsättningar för att bibehålla och utveckla industrierna i området. Det
är svårt att förstå motivet till detta, framförallt med hänsyn till den stora mängd arbetstillfällen som industrierna skapar i kommunen. Vi kan därför inte se att kommunen i sitt planarbete har gjort en korrekt tillämpning av hänsynsreglerna i 2 kap. 1--4
§§plan- och bygglagen. l dessa bestämmelser anges bland annat att vid planläggning
ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen, att mark- och vattenområden
ska användas för det ändamål de är mest lämpade till samt att planläggning ska främja
en god ekonomisk tillväxt och fri konkurrens. Vår verksamhet utgör ett starkt enskilt
intresse men också ett starkt allmänt intresse. Som en av kommunens största arbetsgivare är många hundra personer direkt eller indirekt beroende eller berörda av vår
verksamhet och de arbetstillfällen som genereras.
Kommunen måste i sin planering därför noggrant pröva hur programförslaget påverkar oss och anpassa planläggningen så att våra intressen tillgodoses i rimlig utsträckning. Våra största konkreta farhågor rör kommunens hantering av bullerfrågan,
både såvitt avser den tänkta nyproduktionen av bostäder vid hamnplan och de befintliga bostäderna norr om Ö-varvet. Därutöver känner vi stor oro över att programförslaget begränsar utvecklingspotentialen i området, inte minst då vi är i behov av att
utvidga och effektivisera våra verksamheter.
/Öckerö 2016-06-30, Jonas Backman för Ö-Varvet AB
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”

Efter att ha besökt informationsmöte om Öckerö nya centrum den 24 maj har jag
följande synpunkter: Jag tycker att utvecklingsarbetet gällande Öckerö nya centrum bör som rättesnöre ha Vision 2025. Det kan tyckas självklart men så är inte
fallet. Låt mig belysa detta ur två perspektiv.
Perspektivet SKÄRGÅRDSKOMMUN: Bara ordet, skärgårdskommun, andas vatten, hamnar, öar, bryggor, båtar med mera och nu vill kommunens politiska företrädare
att det skapas cirka 300 bostäder i Öckerö nya centrum. Är det inte rimligt att anta att
en del är intresserade av båtliv och vill ha en båtplats i närheten av sitt boende! Det
vore vällämpligt att man redovisade Öckerö Hamns framtidsplaner och hur kommunen
på ett positivt sätt kommer att bidra for att skapa fler båtplatser, sjöbodar, ställplatser,
restauranger etc. I dagsläget finns inga lediga båtplatser eller sjöbodar och om jag är
rätt informerad så är den politiska viljan for att utveckla hamnen på en låg nivå. Ur
perspektivet, skärgårdskommun, måste det fram ett arbete som drivs parallellt med
Öckerö nya centrum for att säkerställa en positiv utveckling av Öckerö hamn. I detta
sammanhang bör även påpekas behovet att lösa de sanitära förhållandena. Det kan ju
inte vara kommunens ambition att bevara den nuvarande situationen (urinering och
andra behov uträttas mellan bodarna och dofterna förs varma dagar in över Öckerö
centrum. Inget bra for varken boende, näringsidkare eller for besöksnäringen).
Perspektivet LEVANDE: Ö-varvet är en stor och viktig arbetsgivare som har verksamhet i direkt anslutning till Öckerö centrum. Utan att ha någon kunskap eller koppling till Ö -varvet är det väl rimligt att anta att varvet vill behålla sina kunder och utvecklas. Således bör man ur detta perspektiv redovisa hur kommunen tillsammans med
Ö -varvet och dess underleverantörer kan erhålla expansionsmöjligheter. Självklart bör
det tydligt framgå att varvet verkar 24/7. F ör att undvika framtida konflikter bör detta
tydligt kommuniceras till potentiella intressenter av bostäder och kommersiella lokaler. Ett varv är ingen kyrkogård. Det är en levande verksamhet med liv och rörelse hela
året. Gör inte om misstaget som uppkommit runt Bromma flygplats i Stockholm. Först
flygplats. Sedan bygger man bostäder. Flygplatsen expanderar med ökad trafikvolym.
Klagomål från boende i området runt flygplatsen.
Öckerö kommun måste i denna fråga vara mycket tydlig med vad som gäller för Övarvet och dess underleverantörer (om geografisk närhet föreligger). Min uppfattning är
att kommunen skall verka för att Ö-varvet kan växa och utvecklas som ett framgångsrikt varv med liv och rörelse alla dagar året runt. Ö-varvet har köpt Thyrells huset!
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… Hur har våra kommunala företrädare skött relationen och hur stämmer det med Visionen - levande!? - demokrati och inflytande. Under mötet den 24 maj förtydligade en
av kommunens politiska företrädare denna punkt med att konstatera - Nu har Ö-varvet
köpt Thyrells huset och är därför nu med i planarbetet för Öckerö nya centrum. Häpnadsväckande!
Avslutningsvis inför kommunens planarbete:
• Tänk på väderstreck och vindar.
• Många boende vill se havet.
• Är det optimalt för Öckerö kommun att placera Båken i Öckerö nya centrum. Ta
fram alternativ! Ett förslag kan vara att använda området mellan Breviks ängar och
Rör-dammen där idag kommunens avfallsanläggning är placerad. Här finns alla
möjligheter att skapa något utöver det vanliga och ett rejält tillskott av bostäder
• Hur skapar man ett levande Öckerö centrum? Mitt förslag är att hamnen blir navet
i ett Båtresecentrum. Snabbgående passagerarbåtar till Göteborg med kundanpassade avgångar. En turlista som kopplar ihop öarna med Öckerö hamn som naturlig bas. Ä ven bra för miljön och dagens trafiksituation. Ordna båtplatser centralt i
hamnen för åretruntboende från andra öar i kommunen. Med de ovan beskrivna
förslagen skapas en bas för nya näringsidkare att etablera sig i Öckerö nya centrum
med en levande hamn
• Läs och tillämpa vad som står i Vision 2025
/Christer Gamradt, Rördammen Öckerö
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Gestaltning
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Boende

39

kommentarer från öppet hus

Trafik &
Kommunikationer
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Övrigt
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Tack för ditt engagemang!

