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Yttrande över:
Del av Grebbestad 2:1 m fl, Grebbestadsbryggan.
Kulturföreningen Gamla Grebbestad vill härmed lämna synpunkter på
den del av planen som berör Vadskär.
I Gestaltningsprogrammet kan man läsa om Vadskärs kvaliteter som
skall uppnås och tas tillvara vid exploateringen:
” Vadskär har många kvalitéer som är viktiga att ta tillvara och bevara.
Dels klippan i sig med en variation av flata berghällar, avsatser och
klippväggar, men också relationen med övriga Grebbestad där den med
sitt centrala läge blir ett utflyktsmål för många olika tillfällen.”
Vi håller helt med om detta. Det är så Vadskär fungerar idag. Vadskär är
ett trevligt utflyktsmål, med spännande klippor, strålande utsikt, härliga
friluftsbad, en liten oas även för den som vill gå på seglarskola hos BJK,
som har varit verksamma där sedan många, många år.
I handlingen ”Planskiss Grebbestadsskilen – en idé om hur hamnen i
Grebbestad kan utvecklas.” Godkänd av kommunstyrelsen, 2009-11-04,
§ 230, står följande att läsa på sid 6: ”Hävdade gångstråk, utsiktsplatser och utflyktsmål skall säkerställas och tillgängligheten till
strandområden skall underlättas vid fortsatt planering”
Denna politiskt uttryckta vilja måste gälla även Vadskär!
På Vadskär finns BJK:s fina klubbstuga, bryggor och sjösättningsramp.
Där finns också en kulturhistorisk värdefull sjöbod, som har sina rötter i
1800-talet. Den är karaktärskapande och tillhör den gamla miljön. Den
finns inte längre med i Gestaltningsprogrammet! Varför?
Även den gamla flaggstången och signalmasten som funnits på Vadskär
i snart 100 år är borttagen i Gestaltningsprogrammet. Varför?
Betyder de detaljer som skapar atmosfär och identitet ingenting
längre?

Föreningen har tidigare lämnat synpunkter på planområdet i samband
med ”Planskiss Grebbestad 2030”: Vi skrev då:
” Vadskär
Vadskär är ett litet trevligt ställe, där man kan njuta av den mäktiga vyn
utöver Håskär, gå på seglarskola hos BJK, eller ha picknick. Detta lilla
skär skall behålla sina nuvarande verksamheter. Här behövs ingen
restaurang, med ett pyttelitet badhus som bihang.”

Vi anser fortfarande att den föreslagna planen med ett kallbadhus
och servering (restaurang hette det tidigare) på Vadskär blir en
överexploatering av detta lilla skär.
Bygg istället ett nytt kallbadhus där det gamla en gång låg.
Låt istället BJK fortsätta att utveckla sin verksamhet på Vadskär,
tillsammans med sjöfågel och andra intresserade av hav och natur.
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