Kulturföreningen Gamla Grebbestad har redan i två tidigare samråd angående ”Planskiss
Grebbestadkilen” från 2009 och ”Tanums Kommun i Framtiden” från 2012 hävdat
uppfattningen att Svinnäs inte skall bebyggas med bostadshus.
År 2009 sade vi att angående exploatering av Svinnäs stöder vi idéerna om Maritima
verksamheter, Utökning av småbåtshamnen, Verksamhet inriktad på besöksnäring,
Havsanknuten turism, Fler sjöbodar/ förråd, Bryggdäck med småskalig verksamhet. Däremot
är vi emot; BOSTÄDER OCH VERKSAMHETSBEBYGGELSE samt Sjösättningsplats.
År 2012 skrev vi bland annat önskemål om att BEVARA SVINNÄS UTAN BOSTÄDER.
Kulturföreningen ser ingen anledning att i detta ärende år 2016, Program för Svinnäshalvön,
frångå denna uppfattning. INGA BOSTÄDER PÅ SVINNÄS!
På en 93 ha stor yta, varav det mesta är berg, planeras för 360 bostäder. Tre personer i varje
bostad innebär att 1080 personer skall bo på den relativt lilla ytan i jämförelse med de f.n.
bofasta 1800 personerna som befolkar det ytmässigt betydligt större Grebbestad. Varför tränga
ihop så många personer i en så känslig miljö?
Strandskyddet och det faktum att en stor del av södra landtungan är naturreservat talar för att
det är ett alldeles för osäkert projekt att lägga ner resurser på. Använd inte bostadsbygge som
en ursäkt/förutsättning för att göra Svinnäs tillgängligt, ett område som ni själva beskriver
som ett betydelsefullt strövområde med förutsättningar för rika kultur- och naturupplevelser.
Ställ gärna i ordning leder och utsiktsplatser enligt den aktuella programkartan men avstå från
bostadsbygge. Att bygga så många bostäder på Svinnäs med allt vad det innebär av tung
motortrafik, sprängning/grävning för vägar, vatten och avlopp mm. vore förödande för de
fornminnen och naturvärden som finns där. Risken är stor att de tusen invånarna som sedan
skall vistas där dagligen kommer nöta ner det som eventuellt har överlevt byggprocessen.
Ytterligare en sak att beakta är Grebbestadkilen som omfattas av Svinnäshalvön i väster och
Grebbestads ursprungliga bebyggelse i öster. Sjöbodarna och bryggorna framför den höga
bergskammen på Svinnäs utgör en perfekt pendang till hamnpromenaden med bryggorna och
bebyggelsen som klättrar uppför sluttningen nedanför Stöberget i öster. Det är en unik,
omfamnande och välkomnande vy som inte får förvanskas.
Grebbestad den 20 december 2016.
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