
GÖTEBORGS-POSTEN LÖRDAG 4 JUNI 201114 N Y H E T E R

K U N G S B A C K A :  Vi är till-
baka på ruta noll. Så 
sammanfattar kommun-
styrelsens ordförande 
beslutet om att skrota 
uppgörelsen om Kullaviks 
hamn. Nu väntar nya för-
handlingar.

I tre år har kommunen 
arbetat för att hitta en upp-
görelse för Kullaviks hamn 
där kommunen sålt vat-
tenrätter man inte ägt utan 
tillhört privata fastighetsä-
gare. För att kompensera en 
av fastighetsägarna beslu-
tade kommunstyrelsen att 
pröva den kontroversiella 
lösningen att skapa tomter 
på parkmark. 

Men förslaget skapade 
protester bland boende i 
området och därför säger 
kommunstyrelsen nu nej 
till förslaget. 

– Jag trodde inte i mina 
vildaste fantasier att det 
skulle bli sådan storm kring 
marken, då hade vi inte gått 
fram med förslaget, säger 
kommunstyrelsens ordfö-
rande Per Ödman (M).

ÄVEN EN FÖRESLAGEN kom-
pensation till tre andra 
fastighetsägare om servitut 
på båtplatser och upphävt 
strandskydd dras tillbaka. 

Trots den långdragna af-
fären tror Per Ödman på en 
uppgörelse i samförstånd 

mellan alla parter. Det kan 
exempelvis handla om att 
ägarna arrenderar ut eller 
säljer vatten. 

– Vi vill ha kvar hamnen 
och vill inte att båtplatser 
ska försvinna. Vi får försöka 
finna en annan lösning för 
att lösa ut vattenrätterna.

Ska kommunen köpa 
vattnet?

– Jag vet inte, jag vill inte 
förhandla i media.

Kommundirektören har 
fått i uppgift att se om det 

finns förutsättningar för 
en ny uppgörelse. Men det 
finns ingen tidsgräns för 
uppdraget och hamnför-
eningen hotar att stämma 
kommunen om inte ett nytt 
avtal blir klart inom kort.

– Vi hoppas självklart att 
vi inte ska hamna i en tvist. 
Om alla tycker att det här är 

viktigt, kommunen, ham-
nen och markägarna, så kan 
vi komma överens, säger 
Per Ödman.

LISA  HENRICSON
031-86 84 24 lisa.henricson@gp.se

Ingen uppgörelse i hamn

OSÄKER FRAMTID. Uppgörel-
sen om Kullaviks hamn gick 
i stöpet och nu väntar nya 
förhandlingar mellan de in-
blandade parterna. ”Ingen är 
nöjd med det här, men nu får 
vi försöka finna ett annat sätt 
att lösa ut vattenrätterna”, 
säger kommunstyrelsens ord-
förande.

* Lars Arrfors, son till en av 
fastighetsägarna med vatten-
rätt och parkmark som skulle 
ha blivit tomter:
– Kommunen kom till oss med 
det här förslaget och sedan 
väljer samma personer som 
skrivit under avtalet att inte 
genomföra det. Vi har tidi-
gare skänkt både mark och 
vatten till kommunen, men 
aldrig ställt några krav och 
vi tyckte att det här var en 
okej uppgörelse. Det här hade 
varit en billig lösning för dem. 
Avtalet med hamnen löper 
vidare i några månader, men 
finns ingen lösning innan dess 
tvingas vi agera.

* Roy Söderqvist, boende 
som protesterat mot uppgö-
relsen:
– Jag är jättelycklig. Vi är 
många grannar som proteste-
rat mot förslaget. Det skulle 
bland annat ha inneburit 
insyn och att värdet på våra 
hus sänks. De kändes orätt-
vist om vi som bor här uppe 
skulle drabbas för att kom-
munen och hamnen har en 
tvist. Nu ska vi grannar korka 
upp champagnen och fira.
 
* Mats Måre, advokat för de 
tre andra fastighetsägarna 
med vattenrätter:
– Det är fel att kommunen 
buntat ihop de här två ären-
dena, man har behandlat 
det fel. Nu får vi diskutera 
följderna om och hur vi i så 
fall ska gå vidare. Kommunen 
skjuter sig själv i foten, man 
borde ha accepterat den här 
lösningen. Det yttersta nu är 
att vi ställer någon form av 
krav på hamnföreningen, fats 
de egentligen inte har gjort 
något fel. Kommunen har 
sjabblat och borde ha rättat 
till det.

* Claes Wittbold, ordförande 
i Kullaviks hamnförening:
– Det här innebär att vi 
fortfarande inte fått det vi 
köpt. Kommunen har inte löst 
problemet och hittar de ingen 
annan lösning snart så får vi 
helt enkelt stämma kommu-
nen. 127 båtplatsägare riske-
rar att förlora sin båtplats och 
det går inte att kompensera 
ekonomiskt. Våra krav kvar-
står, vi ska hållas skadelösa 
och få det vi har betalt för. 
Jag är oerhört förvånad över 
kommunens bristande af-
färsetik.

LISA  HENRICSON

Kommunen får  
både ris och ros

”Vi vill ha kvar 
hamnen och vill 
inte att båtplatser 
ska försvinna”

PER ÖDMAN
Kommunstyrelsens ordförande

Var det rätt att säga nej  
till tomter på parkmark?
www.gp.se/nyheter/halland

tyck till!
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Regionfullmäktige
Regionfullmäktige sammanträder måndagen den 20 juni 2011
Plats: Samlingslokal ”Kattegatt/Fullriggaren”, Hallands sjukhus Halmstad
Tid: Kl 10:00

Vid sammanträdet kommer Region Hallands personalstipendium att delas ut och 
följande ärenden behandlas:  

bolagsordning för Hallandstrafiken AB

Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga 

Välkommen!

Thomas Jönsson, regionfullmäktiges ordförande

För mer information kontakta:

 

www.kungsbacka.se

Kommunfullmäktiges junimöte
Tisdagen den 14 juni klockan 18 sammanträder 

Kungsbacka kommunfullmäktige i sessionssalen i stads-

huset i Kungsbacka för att behandla bland annat följande 

frågor:

Du är en viktig länk i Kungsbacka kommun!


