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Till
Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsavdelningen

Kommentar ang. beslut om rivningslov av ”Palles sjöbod” i
Grebbestad.
Lagom till Lucia 2012, kunde man i Strömstad Tidning läsa att
Palles drygt 100-åriga sjöbod får rivas . ”Sjöbodens ägare har lämnat
in en ansökan om förhandsbesked för att uppföra en ny byggnad i
två plan”. En ytterligare artikel om ärendet fanns att läsa i
Bohusläningen torsdagen den 3 januari.
Man kan i båda tidningarna läsa att nämnden tyckte det var ett
jobbigt ärende eftersom sjöboden har ett mycket högt kulturvärde,
men att man inte kunde göra någonting för att förhindra rivning av
sjöboden.
I kommunens bebyggelseinventering av Grebbestad (2009), finns
sjöboden med och har kulturhistorisk bedömning: Klass 1, som
betyder att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och är
en synnerligen god representant vad gäller gångna tiders
byggnadskultur. Motivering för att bevara sjöboden är följande:
Karaktärskapande välbevarad byggnad från tidigt 1900-tal.
”Byggnaden är en av de ytterst få bevarade äldre magasinsbyggnaderna i Grebbestad och har stort miljömässigt värde för
samhällets centrala delar.”

Vi i Kulturföreningen Gamla Grebbestad anser att det är mycket
förödande för Grebbestads karaktär att miljö- och byggnadsnämnden inte verkar efter bebyggelseinventeringens intensioner.
Byggnadsområdet längs kajen lever farligt, när det gäller områdets
kulturhistoriskt värdefulla miljö. Flera byggnader är redan rivna och
sjöbodarna har ju också hamnat i i farozonen. Vad blir det härnäst?
Är det meningen att hela området skall bebyggas med privat
bostadsbebyggelse närmast kajen. Den senast tillkomna privatbostaden vid kajen bakom fiskaffären är ett bra exempel på
vad som inte passar in i den gamla bebyggelsen. Det är alldeles för
stort och arkitekturens formspråk är helt främmande för
Grebbestad. Det är inte bra.
Vi i föreningen har hört av Torsten Klevsäter att Sjöräddningen
är intresserade av att skaffa sig en lokal i Grebbestad. Kanske skulle
Palles sjöbod, med varsam renovering, passa för Sjöräddningens
behov.
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