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Kommentarer till ”Planskiss Grebbestad 2030”.
Styrelsen i Kulturföreningen Gamla Grebbestad har tagit del av ”Planskiss
Grebbestad 2030” och ger här våra kommentarer på planskissen, sett ur ett
kulturhistoriskt perspektiv.
Vi tycker det är mycket bra att blicka framåt. Speciellt om man som vi i
Grebbestad har ett trevligt och värdefullt samhälle att planera för. Det finns
kvalitéer och atmosfär i Grebbestad som gör att människor vill bo och verka här,
både som helårsboende och delårsboende. Dessutom kommer mängder av
turister hit år efter år.
Vad är det då som är så speciellt med Grebbestad – eftersom ”alla” vill vara här?
Vi tror att det beror på att Grebbestad fortfarande är:




ett vackert och naturnära småskaligt kustsamhälle,
ett gammalt fiskeläge, med bevarade bryggor, gamla bodar och
bebyggelse,
ett gemytligt och spännande samhälle, trots moderna inslag av verksamheter och miljöer.

Planskissen
Planskissen ger många förslag på hur Grebbestad kan utvecklas. Vi i styrelsen
anser att den planerade utvecklingen av Grebbestad i första hand skall inriktas
på utveckling för de boende, både helårs-, och delårsboende. Naturligtvis vill vi
att folk skall bo kvar och att folk skall flytta hit. Det är viktigt att utveckla
småskaliga verksamheter som kan leva hela året, år efter år. När detta fungerar
väl kommer också turister hit – som en självklarhet. De vill ju ta del av det
välfungerande småskaliga kustsamhället Grebbestad! Och de är välkomna!
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Grebbestad har många stora och små kulturbärande faktorer att räkna med!
De flesta av Grebbestads kulturbärare finns inom planområdet. Med kulturbärare menar vi miljöer/platser/byggnader/företeelser, som spelar en stor roll för
Grebbestads identitet och som har sina rötter i kulturhistoriska värden. De skall
inte vara statiska, utan ständigt förbättras och därmed stärkas.
För oss är Grebbestads kulturbärande faktorer som har stor betydelse för
samhällets miljö följande:







Den gamla bebyggelsen
Torget och parken
T-piren med fiskebåtarna
Kajen, med bryggor och bodar
Hamnplanen med bryggor och sjösättningsplats
Nedre Långgatan

Dessa platser och miljöer är särskilt känsliga ur alla hänseenden.
Den gamla bebyggelsen
Inom planskissen ingår delar av Grebbestads gamla bebyggelse, som har ett stort
kulturhistoriskt värde och vid eventuell ändring av dessa skall stor hänsyn tas till
byggnadens egenvärde och miljön runt omkring. Det samma gäller för eventuell
förtätning av bebyggelsen. De nya byggnaderna skall anpassas efter kringliggande goda exempel.
Torget och parken
Torget och parken har tidigare varit Grebbestads centrum. Torget var samlingspunkt och parken en välskött oas för rekreation. Idag fungerar torget bara som
parkeringsplats och genom kiosk- och gatuköksbyggnaderna, upplevs parken
och torget separerade ifrån varandra. Här krävs en stor planeringsinsats för att
knyta torget och parken samman. Vi tycker att Torget skall vara buss- och
bilfritt. Tillåt gärna torghandel! Gör en vacker och tilltalande park med plats för
både unga och gamla! Varför inte ett litet trevligt sommarcafé med uteservering!
T-piren med fiskebåtarna
Hur skulle Grebbestad se ut utan T-piren och fiskebåtarna?! Ja, det vill vi
absolut inte uppleva. Tänk, så bra att vi har ett levande fiskeläge med t-pir och
fiskebåtar! Snart är Grebbestad det enda samhälle i Bohuslän som kan visa upp
något sådant. Det är absolut något att bevara och förstärka! Fiskebåtarna skulle
inte få plats vid ångbåtsbryggan, för det är väl inte meningen att Grebbestad
bara skall ha en fiskebåt i framtiden? Turbåtarna kan säkert ha Ångbåtsbryggan
som sin fasta plats.
Vi har svårt att tro att folk besöker ett fiskeläge och samtidigt misstycker vid
åsynen av fiske- och fritidsbåtar. Vill man se fritt vatten är det bara att gå ut på
T-bryggan eller fortsätta söderut. Hela vägen till badplatsen och Stöberget
erbjuder fri sikt mot Håskär och Väderöarna.
Kajen, med bryggor och bodar
Vad är ett kustsamhälle utan kaj, bryggor och bodar? Det skulle inte fungera!
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I Grebbestad finns allt ihop. Planskissens förslag att binda ihop en strandpromenad från Svinnäs, genom hamnkajerna, Grebbestadsbryggan bort till
Tanums Strand tycker vi är en mycket bra idé. Låt sjöbod- och redskapsbodarna
vara kvar, komplettera gärna med fler redskapsbodar längs hamnkajen, som det
tidigare fanns. Miljön kring redskaps/sjöbodarna och Palles sjöbod är viktiga
kulturbärare. I inventering av Grebbestads bebyggelse, som kommunen
presenterat i sommar, värderas redskaps/sjöbodslängan vid Hamngatan som
Klass II i den kulturhistoriska bedömningen, dvs. ” Särskilt värdefulla
byggnader” och Palles sjöbod, som Klass I, i den kulturhistoriska bedömningen,
dvs. ”Byggnadsminnesvärd byggnad”. Bind ihop dessa med Hageprången som
också klassats som kulturhistorisk värdefull, och med byggnaden Hageprången
5, som värderats till Klass II dvs. ” Särskilt värdefulla byggnader” Allt i linje
med vad vi anser vara nödvändigt att bevara för framtiden! Ta absolut tillvara på
denna kulturhistoriska, sammanhängande unika miljö!
Hamnplanen med bryggor och sjösättningsplats
Längst in i viken sker sedan århundraden sjösättning av båtar. Här kan havet
fritt stiga som det gör ett par gånger om året. Hamnplan lämpar sig helt naturlig
inte för bebyggelse p.g.a. naturens egna krafter. Det är dumt och dyrt att kämpa
emot! Låt området fortsätta att vara sjösättningsplats av båtar. Parkering och
busstorg på hamnplan är väl en bra lösning!
Nedre Långgatan
Nedre Långgatan är den gamla genomfartsleden i samhället. Kring denna gata
har alltid handel och andra verksamheter funnits, som tillhört Grebbestads
nödvändigheter. Under senare år har verksamheterna karaktär längs gatan förändrats. De gamla kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna finns kvar och skall
bevaras och förvaltas på ett bra sätt. Kanske skulle man kunna inrätta ett apotek
och en vårdcentral i några av de gamla husen?
Förslaget att göra Nedre Långgatan till en gågata tycker vi inte är särskilt bra.
Det är bara två månader under året som trafiken är kaotisk. Då är det bättre att
satsa på infartsparkeringar och en annan förbifarts väg. Visst skulle det vara
trevligt om Nedre Långgatan och Torget stensattes?
Planskissens övriga delar
När det gäller planskissens förslag om exploatering av Svinnäs, anser vi
följande:
Vi stöder följande förslag:
 Maritima verksamheter
 Utökning av småbåtshamnen
 Verksamhet inriktad på besöksnäring
 Havsanknuten turism
 Fler sjöbodar/förråd
 Bryggdäck med småskaliga verksamheter
Vi stöder inte följande förslag:
 Bostäder/verksamhetsbebyggelse
 Sjösättningsplats
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Personfärjan
Vi tror att det kan bli trångt och hindersamt i viken att ha en personfärja, som
går på tvärs i den täta båttrafiken, som går in och ut ur viken.
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.
Badplatsen i söder
Det är ett utmärkt förslag att ändra vägen vid den södra badplatsen. Liksom att
förbättra badplatsmiljön. Knyt ihop den med den lilla badplatsen vid f.d.
”Slipen”.
Kallbadhus
Vi ser gärna att det byggs ett nytt Kallbadhus på samma plats där gamla
kallbadhuset stod. Förutom nyttan, blir ett kallbadhus ett mycket trevligt
blickfång när man kommer till Grebbestad söder ifrån.

Sammanfattning
Det är helt klart att Grebbestad är en av Bohusläns ”Pärlor” och det är en
ansvarsfull och svår uppgift att se till att ”Pärlan” får fortsätta att glänsa
och inte mattas av eller rent av spricker! Tänk om den skulle tappas bort!
Kulturföreningen Gamla Grebbestad hoppas att vi med våra synpunkter har
väckt intresse för de kulturhistoriska aspekterna för en god utveckling av
framtiden i Grebbestad.

Kulturföreningen Gamla Grebbestad
Enligt styrelsens uppdrag
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