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Kräver att få marken tillbaka

K U N G S B A C K A : Föreningen
Kyviks vänner är oroliga
för att deras bryggor och
badplats ska försvinna.
Nu kräver de att kommunen lämnar tillbaka marken till de gamla ägarna.

Den ideella föreningen sköter två bryggor och badplatsen som ligger intill Kullaviks hamn. Från början
ägdes marken av cirka 300
fastighetsägare i området
men 1968 såldes området
till kommunen.
Syftet var att hjälpa kommunen att få stadsbidrag
för att kunna bygga ut
Kullaviks hamn och muddra längst in i viken.
MEN I DAG är läget annorlunda. Kyviks vänner
är emot en utbyggnad av
hamnen eftersom båtplatserna skulle hamna för nära
badviken.
Föreningen känner
sig också motarbetad av
Kungsbacka kommun. De
har flera gånger bett om
tillstånd för att muddra vid
sina bryggor, men fått nej.
– Vissa båtar kommer inte
in till sina platser längre,
säger föreningens ordförande Henrik Dellborg.
Kommunen har tidigare
hänvisat till att hela området ska utredas. Och det
beskedet gäller fortfarande,

enligt markstrategen Inger
Gennerud Björsander.
Svaret har väckt oro bland
Kyviks vänner som fruktar
att Kungsbacka kommun
vill få bort badet och bryggorna.
– Det går många rykten
och spekuleras om att kommunen vill ge marken till
hamnen som kompensation
för att de sålt vattenrätter de
inte ägde, säger Dellborg.
FÖR ATT FÅ klarhet i alla frågor har föreningen lämnat
två skrivelser till kommunstyrelsens ordförande Per
Ödman (M).
De vill nu att marken
med tillhörande vatten

”Det ryktas om
att kommunen
vill ge marken
till hamnen som
kompensation
för att de sålt
vattenrätter de
inte ägde”
HENRIK DELLBORG

lämnas tillbaka till de ursprungliga ägarna. Föreningen har granskat gamla
avtal och hävdar att köpet
inte gäller eftersom marken skulle tillträdas när de
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VILL HA SVAR. Kyviks vänner vill muddra vid bryggorna, men
kommunen säger nej. ”Vi kan inte ha det så här längre”, säger
Kyviks vänners ordförande Henrik Dellborg.

planerade byggnationerna i
hamnen påbörjades.
HENRIK DELLBORG PÅPEKAR

också att de skött allt underhåll i alla år och bland
annat betalat bryggor, badflotte och badtrappor.
– Kommunen är helt
ointresserad av oss och det
är inte mer än rätt att de
lämnar tillbaka marken,
säger han.

Per Ödman vill inte kommentera Kyviks vänners
krav utan hänvisar till att
ärendet är under utredning.
– Jag uttalar mig inte om
någonting nu. Alla frågor
kommer att besvaras när
ärendet är berett, det ska
behandlas politiskt i höst.
LISA HENRICSON
031-86 84 24 lisa.henricson@gp.se
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SOMMARKYLA!
PORTABEL AC
RETRO 362009

KYLBOX T26
Passar perfekt resekamrat på semestern.
Inbyggd 230-volts adapter gör det praktiskt
att ta med sig boxen in i campingstugor och
på hotellrum. 12-volts anslutning gör det
enkelt att använda boxen i bilen.

595:-

KYLBOX T35

GELIA KALLUFTSFLÄKT

Passar perfekt som en extra kylbox på altanen vid festliga tillfällen,
men även som en rymlig kylbox vid långa semesterresor. Den inbyggda
230-voltsadaptern gör det praktiskt att ta med sig boxen in i campingstugor och på hotellrum. 12-volts anslutning gör det enkelt att
använda boxen i bilen.

Olika modeller

1.295:-

Från

125:-

Luftkonditionering med 3 hastigheter. Den har
både timer, värmefunktion, fjärrkontroll och
ocilering som innebär att den sveper fram och
tillbaka och sprider ut den varma eller kalla
luften. Kyler ca 20m2.

3.380:-

DIN ELON-BUTIK I STENUNGSUND

KABELGATAN 16 • KUNGSBACKA • 0300-748 60
ÖPPET: VARDAGAR 9-18 • LÖRDAG 10-14

Vi reserverar oss för slutförsäljning av
annonserade produkter!
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