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Bakgrund 
 
Gamla Ankaret, ÖCKERÖ 2:800 och del av ÖCKERÖ 2:802,Öckerö är en pågående 
detaljplan som startades hösten 2020. Gamla Ankaret är en tomt på sydöstra Öckerö. I 
närheten finns Brattebergsskolan, Öckerö bibliotek, Öckerö vårdcentral och kommunhuset. 
Tomten har stått tom sedan mellanstadieskolan Ankaretsskola revs år 2017 och används nu 
som parkeringsplats. 

Gamla Ankaret är utpekad i Öckerö kommuns gällande Översiktsplan Utblick Öckerö 
https://www.ockero.se/ockero-utvecklas/politisk-vision-och-strategiska-mal (antagen av 
Kommunfullmäktige år 2018) som ett område som kan utvecklas till att bli bostäder, service 
eller verksamheter. Tomtens läge med nära till service, kollektivtrafik och handel har gjort att 
tomten pekats ut som ett lämpligt område för nya bostäder.                                                     
Därför har arbetet med en ny detaljplan för Gamla Ankaret nu påbörjats. Syftet med 
detaljplanen är att skapa ett nytt bostadsområde på tomten med flerbostadshus som ska 
innehålla mellan 60-80 lägenheter.  

Som del av planarbetet bestämdes det tillsammans med exploatören i projektet, ÖFAB 
(Öckerö AB fastigheter, det kommunala bostadsbolaget) att en medborgardialog skulle 
hållas. Syftet med medborgardialogen var att i ett tidigt skede få in medborgarnas tankar och 
åsikter om planområdet och dess framtida utveckling. Då planarbetet har pågått under tiden 
som samhället varit påverkat av covid-19 togs ett beslut om att göra medborgardialogen helt 
digital.  

Medborgardialogen pågick under perioden 3/5-31/5-21. Dialogen utgick från en digital 
anonym medborgarundersökning som bestod av ett anonymt frågeformulär som gick att 
besvara på Öckerö Kommuns hemsida. Det fanns även möjlighet att skicka in ytterligare 
synpunkter genom att maila till en särskild adress eller skicka brev till Öckerö Kommun 
gärna märkta med titeln ”Gamla Ankaret” eller ”Diarienr 0151/20”.  

I anslutning till sidan med frågeformuläret fanns även bakgrundsinformation om området, 
den pågående detaljplanen, detaljplaneprocessen och om medborgardialogen som verktyg för 
att engagera medborgare att tycka till om sin närmiljö och utvecklingen av denna.  

 

Om medborgardialogen-frågeformuläret 
 

Frågeformuläret bestod av sjutton frågor. Utav dessa sjutton frågor var åtta obligatoriska och 
resterande frågor frivilliga att besvara. Svarsalternativen skilde sig mellan frågorna, tolv av 
frågorna hade kryssalternativ, mellan 1–3 kryss beroende på frågans karaktär. Resterande 
fem var öppna frågor där den som svarade på enkäten kunde skriva in sitt svar med egna ord.  

Frågorna var uppdelade under två områden: Allmänna frågor och Om Gamla Ankaret. 
Allmänna frågor var frågor som syftade till att få en bakgrund till statistiken, som ålder och 
kön på de som svarade på frågorna. Om Gamla Ankaret var frågor som syftade till att utreda 
hur man använder planområdet idag, hur man ser på planområdet och hur man önskar att 
Gamla Ankaret ska utvecklas i framtiden.  
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Nedan följer frågeformuläret i sin helhet såsom det publicerades på Öckerö Kommuns 
hemsida. Frågorna är markerade i fetstil och under svarsalternativen finns ett stapeldiagram 
över hur medborgarna har besvarat frågorna. Svaren till frågorna som gick att besvara med 
egna ord är återgivna utan ändringar.  

Totalt kom det in nitton svar och fem separata synpunkter. De separata synpunkterna 
behandlas i en egen rubrik efter genomgången av inkomna svar i medborgarundersökningen.  

Medborgarundersökning 
Här kan du berätta om vad du tycker om Gamla Ankaret idag och komma med förslag hur 
Gamla Ankaret skulle kunna utvecklas som bostadsområde i framtiden.  

Enkäten är anonym och alla personuppgifter behandlas enligt GDPR.  

Obligatoriska frågor är markerade med ∗ 

Din åsikt är viktig för oss!  

Enkäten är uppdelad i två delar: Allmänna frågor och Om Gamla Ankaret 

Allmänna frågor 
1. Din ålder? ∗ 
� -10 år (10 år och yngre) 
� 11-20 år 
� 21-30 år 
� 31-49 år 
� 50-65 år 
� 66-75 år 
� 76+ år (76 år och äldre) 
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2. Är du? ∗ 
� Kvinna 
� Man 
� Ickebinär 
� Vill ej ange 

 

 
3. Var bor du? ∗ 
� Öckerö 
� Hönö 
� Björkö 
� Hälsö 
� Grötö 
� Hyppeln 
� Källö-Knippla 
� Fotö 
� Rörö 
� Annan kommun 
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4. Hur länge har du bott i kommunen? ∗ 
� -5 år 
� 6-10 år 
� 11+ år 
� Bor inte i Öckerö kommun 

 

 
5. Hur bor du idag?  
�  Hyresrätt 
�  Bostadsrätt 
�  Radhus/parhus 
�  Villa 
�  Annat 
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6. Bor du året runt i/är du permanentboende i Öckerö kommun?  
� Ja 
� Nej 

 

 
Om Gamla Ankaret 
 

7. Vilken relation har du till Gamla Ankaret? ∗ 
� Bor nära Gamla Ankaret 
� Arbetar eller studerar nära Gamla Ankaret 
� Använder parkeringar i Gamla Ankaret 
� Går, promenerar eller cyklar igenom Gamla Ankaret 
� Känner inte till området Gamla Ankaret 
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8. Om du besöker områden kring och i närheten av Gamla Ankaret, hur tar 
du dig dit?  

� Går eller promenerar 
� Cyklar eller åker moped 
� Åker bil 
� Åker kollektivt 

 

 

9. Om du besöker områden kring och i närheten av Gamla Ankaret, vilken 
tid brukar du oftast vara där? 

� Mellan kl. 06-08 
� Mellan kl. 09-13 
� Mellan kl. 13-17 
� Mellan kl. 17-20 
� Efter kl. 20 
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10. Om du besöker områden kring och i närheten av Gamla Ankaret, hur ofta 
besöker du dessa områden?  

� Varje dag 
� 5-6 gånger i veckan 
� 3-4 gånger i veckan 
� 1-2 gånger i veckan 
� Mindre än 1 gång i veckan 

 

 

11. Hur skulle du beskriva Gamla Ankaret och områden kring  
och i närheten idag?  
Svarsruta:  

Av de nitton som svarade på enkäten svarade samtliga på fråga 11 med egna ord. Dessa svar 
har kategoriserats efter innehållet i svaret och vad som tas upp/beskrivs.  

Tema på svaren:  

Tråkigt/fult 

Misskött och som om kriget dragit fram. De stora björkarna är rivna som gav hem åt många 
fåglar och gjorde miljön lummigare och trevligare. Parkeringen är misskött. Skrotbil 
parkerad. 

Ett tomt område som saknar karaktär. 

Tråkigt och upplevs som lite övergivet 

Tråkigt. 

Oordning 

"1. Tråkigt att skolbyggnaden revs... men det är ju försent att göra något åt nu.  

2. Ett centralt beläget område på ön. Bra att utveckla för bostäder. Nära till 
kommunikationer och service.  Ser inga speciella bevarandevärda miljöer i området" 

Fulare än när Ankaret fanns men avsevärt finare än med höghuskaserner. 
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Parkeringsmöjlighet 

Bra som parkeringsplats men en väldigt trist plats idag. Läget är ju jättebra. Nära till allt som 
familjer behöver. 

Området kring Gamla Ankaret ser inte så roligt ut för tillfället i och med att det bara är en 
parkering. Annars är villaområdena och skolområdet fina. 

Idag är väl området i sig ingenting att beskriva då det är en stor parkering. Tidigare däremot 
så har det stor betydelse i mitt liv då jag och alla mina syskon gick i skola här. Jag har många 
fina minnen ifrån området då. 

Ett tråkigt parkeringsområde. 

Idag är det en väldigt tråkig parkering. 

Övrigt 

Lite spretigt i byggnadsstil och funktioner. 

Mycket av bebyggelsen i området känns tillfällig, området hålls inte samman utan känns 
"plottrigt" som många ställen på ön. Viktigt dock om bostäder skall byggas att husen är låga 
och att s k skärgårds arkitektur försöks hållas. Så luftigt som möjligt, vitt och lågt. Inga murar 
och gråstens klumpar typ företagsklostret på ön. 

Luftigt med en ganska "lantlig" känsla. 

 

12. Hur skulle du vilja se att Gamla Ankaret utformas som bostadsområde? ∗ 
Svarsruta:  

Av de nitton som svarade på enkäten svarade alla på fråga 12 med egna ord. Dessa svar har 
kategoriserats efter innehållet i svaret och vad som tas upp eller beskrivs.  

Tema på svaren:  

Typ av boendeform 

Gärna flerbostadshus med mindre lägenhetener. Bostadsrätt eller hyresrätt. 

Många lägenheter. 3:or och 4:or som gör det möjligt för separerade familjer att bo kvar i 
kommunen 

Se ovan liksom att tillfälle skall ges för hyresrätter till ungdom och ensamstående äldre varför 
inte s k kedjehus. 

Jag skulle vilja se området utformas med en blandad bebyggelse av bostadsrätter, hyresrätter 
samt kanske någon villa. 

Det vore trevligt med ett lägenhetshus. Har en stor fråga dock. Hur tänker ni lösa 
parkeringsfrågan om det blir 60 - 80 lägenheter 
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Utformning av bostäderna/husen 

En mix av bostäder som ändå håller ihop med övrig bebyggelse i området. 

Bostäder i höjd med de som finns idag. 

Småskaligt och traditionellt. 

Ser gärna ett högre hus med utsikt mot havet i flera riktningar vilket ger möjlighet till många 
bostäder. Ett högt hus så långt inne på land skulle inte störa andras utsikt tänker jag. 

Trevåningshus i trä för utseendets och miljöns skull. Med respekt för villorna bakom. Kanske 
i flera avlånga huskroppar parallellt som släpper igenom ljus till miljön bakom. Belägna 
ganska nära vägen. 

Framförallt knyta an till den historiska bebyggelsen på Öckerö med skärgårdsstil. Trähus om 
det går eller puts i vitt eller palettfärger med olika former, storlekar, proportioner och snits. 
Jag tycker det nybyggda områdena på Koön/Marstrand med flerbostadshus eller 
lägenhetshusen längs kajen i Ålesund är fina exempel på bebyggelse eller bostadsområden 
som passar in här. 

Inbjudande, öppet och med klassiska hus. 

"Villor eller bostadsrätter i skärgårdsstuk.  

Bostads-och hyreshus men inte allt för höga. 

Byggnader behöver tex inte vara fula. Bara för att de är billiga.  Tänk småskaligt och 
kvartersbebyggelse. Undvik punkthus. Samla eventuella grönytor och gemensamhetsytor 
mellan husen, det underlättar för samhörighet och jag tror det ökar trivseln.  

Luftigt, med låga byggnader. Behåll "lantligheten".  

Låghus typ vid gamla Konsum. 

Utformning av utemiljö 

Planteringar och träd, mindre asfalt. 

Samt lite områden för social aktivitet för det boende, såsom en liten lekplats, grillplats eller 
dunge.  

Behåll det gröna. 

Övriga förslag 

En restaurering av hela parkeringsplatsen med dränering och brunnar intill fastigheten på 
Skolvägen 12. Regnvatten rinner ner för sluttande parkering mot huset. 

Det hade även varit bra med parkering under mark för boende och eventuellt arbetande i 
närheten. 

Använd koön innanför Marstrand som referens." 

"Jag tror det kan bli ett bra område. Men viktigt att tänka på skala och utformning.  

Planera inte heller bara för ”nya” som skall bo där, utan tänk på de som redan bor brevid" 
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13. Ge ett exempel på ett trevligt bostadsområde i Öckerö kommun.  
Motivera gärna varför!  
Svarsruta:  

Av de nitton som svarade på enkäten svarade samtliga på fråga 13 med egna ord. Dessa svar 
har kategoriserats efter var i kommunen bostadsområdena som nämns finns.   

Bostadsområden på Öckerö:  

Öckerö runt Valemossen med både gamla och nya hus, grönområde och mindre vägar.  

Tallvägen Öckerö när det gäller lägenheter. Hyreshusen smälter in fint mot villorna. 
Bilparkeringen stör inte som vid Bergmans 

Svårt. Tycker inte det byggts så mycket trevliga ”bostadsområden”. Sälvägen Öckerö är 
möjligen ett sådant, där ligger husen trevligt placerade runt en gemensam yta. Men detta 
område är ju inte speciellt yteffektivt... 

Ankaret som det ser ut idag. 

Det finaste områdena i Öckerö Kommun tycker jag är det områden som bevarat den 
historiska bebyggelsen och där nybyggena knyter an till det historiska arven. Exempelvis 
Öckerö Norgård, Öckerö Bagglebo,  

"Brevikshöjd – Öckerö.  

Bostadsområden på Hönö: 

De bostadsområdena Kring Hönö Klåva är trevliga dels på grund av de gamla husen och livet 
runt omkring som finns tack vare Klåva. 

Jag kan inte säga att det finns så många tydliga trevliga bostadsområden. Men jag gillar när 
man blandar butiker/caféer/bostäder/ytor för möten. Möjligen skulle Klova vara ett sådant 
bostadsområde, men där finns det inte så många bostäder. Jag tycker annars bilfria områden 
är bra, lite som på Korshamnsvägen där barn kan röra sig fritt. 

Hönö Gårda där privatpersoner renoverat sina hus i gammal stil och nybyggen följt därefter. 
Vet inte hur det går att styra men många får bygglov till fruktansvärda komplex som inte 
håller någon arkitektonisk stil som smälter in i omgivningen te x den stora villan på väg ner 
till Lapposand. Ner sprängd i berget med gråbetong fasad svart tak. Ser ut som KGB bor där. 
Intill ligger solmålade hus och fritidshus. Båda ställena med privatkapitalplacering där man 
skulle hoppas att kommunen hade något s k skönhetsråd där en framröstad linje vad det 
beträffar ton/stil på öarna hålls. 

tönnevi - hönö  

Det finaste områdena i Öckerö Kommun tycker jag är det områden som bevarat den 
historiska bebyggelsen och där nybyggena knyter an till det historiska arven. Exempelvis 
Hönö Hästen, Hönö Klova, Allevägen och omkring där på Hönö Heden. 

Bostadsområden runtom i Öckerö Kommun  

Hälsö omkring gamla varvet och Fotö. Alla dessa områden har beblandat bebyggelse som 
påminner oss om att vi är en skärgårdskommun. Det finns små oaser av grönska. Det är 
relativt nära till mestadels service och pendling. Trevliga ytor och genomtänkta områden. 

Bostadsrätterna vid fotöbron" 

Grötö med sin fina natur och lägre bebyggelse. 



RESULTAT AV MEDBORGARDIALOG 
För detaljplan Gamla Ankaret, ÖCKERÖ 2:800 och del av ÖCKERÖ 2:802           Sida 13 av 18 
 

Generella yttranden om bostadsområden:  

De trevliga bostadsområdena är sådana så du antingen måste köra långsamt med bilen eller 
inte kunna ha bil alls på området. 

 

14. Ge ett exempel på ett mindre trevligt bostadsområde i Öckerö kommun. 
Motivera gärna varför!  
Svarsruta:  

Av de nitton som svarade på enkäten svarade samtliga på fråga 14 med egna ord. Dessa svar 
har kategoriserats efter var i kommunen bostadsområdena som nämns finns.   

Bostadsområden på Öckerö:  

Öckerö småstad, slitet och för få grönområden 

Gamla Konsum - Öckerö" 

"Breviksängar, Öckerö. Fula hus utslängda på en äng, utan sammanhang och saknar trevliga 
utemiljöer.  

Husen på gamla ”konsum tomten” är väl ett annat exempel. Här har man lagt två hus ”mitt 
på” ytan, och sedan varit tvungen att avgränsa mot vägen med ett fult plank för att få en 
vettig ute-yta framför husen" 

På Öckerö finns Västervägen samt Öckerö småstad/ Långesand där jag själv bor som inte 
heller andas Skärgårdskänsla i bebyggelsen, där sociala ytor såsom lekplatser är slitna osv. 

Bostadsområden på Hönö: 

Bovieran och Heden. Ger för massivt intryck. 

Jag tycker områdena omkring Bovieran på Hönö, Korshamnsvägen, lägenheterna vid 
vindvägen och runt är tråkiga och idéfattiga. Torftiga miljöer som inte påminner om var vi 
bor alls och inte speciellt estetiskt tilltalande. Nedgångna miljöer överlag. 

Vindvägen ser väldigt tråkigt ut, men med fin natur i närheten. 

Hönö ,Hamnväg och det området som växt fram utan någon planering tycks det. Fritidshus 
blandat med gökbo och villor i olika utformning stort och smått, härs och tvärs. En riktig 
kåkstad. Mycket fult. 

Flerbostadshusen i södra Brevik - tyvärr alldeles för sterilt område. 

"Minkeberg - hea  

Bostadsområden runtom i Öckerö Kommun  

Vättnebacken på Hälsö är ett otrevligt område för att det känns ogenomtänkt. 

Andra bostadsområden som inte är så trevliga är Knippla gamla skola som inte alls passar in 
estetiskt i skärgårdsbebyggelse och där många går till fritidsboende.  
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15. Vad tycker du är viktigast för ett bostadsområde?  
(välj max tre alternativ)∗ 

� Att det känns tryggt och säkert att röra sig i bostadsområdet och närområdena 
� Att det är finns bra kommunikationer i eller i närheten av bostadsområdet 
� Att det är nära till skola, omsorg, vårdcentral och annan samhällsservice 
� Att det är nära till arbete, affär samt fritids- och sociala aktiviteter  
� Att det är nära eller ligger i en vacker miljö med vatten och natur 
� Att bostadsområdet är fritt från buller och trafikstörningar 
� Att det finns olika boendetyper inom bostadsområdet 
� Att det finns gemensamma lokaler eller ytor för arbete eller umgänge 
� Att det är ett område med gott rykte 
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Vad tycker du är viktigast för ett bostadsområde? 

Att det känns tryggt och säkert att röra sig i bostadsområdet och närområdena

Att det är finns bra kommunikationer i eller i närheten av bostadsområdet

Att det är nära till skola, omsorg, vårdcentral och annan samhällsservice

Att det är nära till arbete, affär samt fritids- och sociala aktiviteter

Att det är nära eller ligger i en vacker miljö med vatten och natur

Att bostadsområdet är fritt från buller och trafikstörningar

 Att det finns olika boendetyper inom bostadsområdet

Att det finns gemensamma lokaler eller ytor för arbete eller umgänge

Att det är ett område med gott rykte
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16. Vilka funktioner tycker du är viktigt att det finns i ett bostadsområde? ∗ 
� Tillgång till odlingsmöjligheter (gemensam trädgård eller odlingslott) 
� Lekplats och/eller aktivitetsytor inom bostadsområdet 
� Tillgång till gemensamhetslokal 
� Tillgång till stora och lättillgängliga förvaringsutrymmen 
� Tillgång till parkering 
� Tillgång till trevlig utemiljö med sittplatser 
� Annat:  

Svarsruta:  
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17. Har du några andra idéer, tankar eller förslag kring hur Gamla Ankaret 
kan se ut i framtiden? ∗   
Svarsruta:  

Lägenheter i höjd med omgivande bebyggelse, träd med fågel- och fjärilsholkar, grönska, 
berså med utemöbler. Planteringar och möjlighet att odla. Bikupor på taket. Solceller. Vår ö 
är dränkt i asfalt och vi behöver få in mer grönska för att våra insekter och djur skall kunna 
leva. 

Gärna bostäder, tvåor och treor, hyreslägenheter och ägarlägenheter (ej bostadsrätter) så att 
äldre kan köpa dem för pengarna från villaförsäljning och ha en låg månadskostnad. Ev. 
Klara av drift med en vanlig pension. 

Om biblioteket ligger kvar bör de får öppnare ytter och ingångar samt trevligare entre. Känns 
inklämt som det ligger nu, lekplatsen utanför är beklämmande en asfalterad gallerin in häng 
plätt. Fruktansvärd ! Plats för park/grönområde och bänkar. 

Knyt an till det historiska arvet. Havet, Skärgården, Fisket och den gamla skolan! 

Ett trevligt stråk genom området så att allt inte känns som ett slutet bostadsområde. Det är 
också mycket finare med fler mindre hus än större och färre. 

"Ta det vackert. Bygg inte för stort eller för udda. Tänk på vart huset ska stå, nära äldre villor 
i trä.  

Ta inte bratteberg eller kommunhuset som referens.  

Prata med bo stein & John & ge koön som referens så blir allt bra." 

Det är en riktigt dålig ide' att bygga höga hyreshus enligt vad man kan se av den tecknade 
"framtidsvisionen" av hamnplanen där man kan se höga hyreshus vid gamla Ankaret. Vill ni 
skapa en förort av storstadstyp? 
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Inkomna synpunkter 
 

Det inkom fem synpunkter från privatpersoner angående medborgardialogen under perioden 
3/5-31/5-21. Synpunkterna är ordagrant återgivna och privatpersonerna i fråga är 
betecknade som privatperson 1, privatperson 2 och så vidare.  

Privatperson 1.  

Gamla Ankaret SB 0151/20 
 
Synpunkter till Medborgardialog 
 
1. Det är jättebra att det planeras för och byggs hyresrätter- Men 
viktigt med rimliga hyror så de som har det svårast på bostadsmarknaden 
har en chans att bo där. 
 
2. Det som oroar är hur husen kommer se ut. Trenden idag är att det 
byggs högt, tätt och mörkt. De senaste tillskotten på Öckerö; 
Brattebergsskolan och Kompetenscenter gör en väldigt orolig över hur de nya husen kommer 
se ut.  I synnerhet det sistnämnda är rent utsagt förfärligt fult. Slutsats: Bygg 
ljust, luftigt och lagom högt. 
 
3. Bygg med det största miljötänk ni kan: undvik betong, använd all ny 
kunskap som finns kring att bygga miljövänligt och energieffektivt. Sätt 
solceller på taken osv. (PS det är oförlåtligt att inte Brattebergsskolan har solceller på 
hela sitt tak.) 
 
Med vänlig Hälsning 
Privatperson 1.  

 

Privatperson 2.  

Skickat från min iPad 
Hej, kunde inte hitta någon detaljplan över området, men hoppas verkligen att det blir 
hyresrätter som inte behöver ha så hög standard. Alla våra unga måste få en chans att bo kvar 
på ön. Mvh Privatperson 2.  

 

Privatperson 3.  

Hej! :-)  

Skolvägen 4 har åtta lägenheter.  Ert antal 60.  Nej tack.  Lägre byggnad mer upp mot skolan 
så inte havsutsikten störs.  Framför grönområde. 

Med vänliga hälsningar  

Privatperson 3.  
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Privatperson 4.  

Här tycker jag att man ska satsa på enbart hyreslägenheter, 1:or, 2:or och 3:or. Det behöver 
skapas möjligheter för unga att ha råd att bo i kommunen men också möjlighet för äldre att 
ha råd att lämna ett hus som med tiden blivit alltför arbetskrävande. 
 
Jag tycker att ett hyreshus med ett varierat utseende skulle passa. Vinklar, olika höjder och 
varierad färgsättning. 
Varje lägenhet bör ha tillgång till balkong eller liten uteplats. 
Trevligt om det finns små odlingslotter för den som önskar och gemensam plats för ex 
grillning. Det höjer trivsel och samhörighet. 
 
Mvh Privatperson 4.  

 
Privatperson 5.  
 
Jättebra stället att bygga bostäder på, nära till all service och kollektivtrafik. 
Här passar det att bygga lite på höjden eller i olika höjder om det inte ligger för nära 
befintliga bostäder gärna att man försöker bygga i trä och gärna vita hus eller ljusa. Tycker att 
det förslag på bostäder Björkö (Jannes tomt), Kyrkvägen- Skarviksvägen och nya BMSS 
boendet på Hönö ser väldigt fint ut.  
 
Hoppas inte att det blir grått och i fibercement, det har byggt alldeles för många redan i 
kommunen, och att man satsar på lite fina utemiljöer runt byggnaderna. 
 
Med vänlig hälsning 
Privatperson 5.  
 

Skickat från min iPhone 
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