Antagandehandling 2020-11-30
Dnr: 2019/82

Granskningsutlåtande
Detaljplan för Kopper 2:16 med flera
Stenungsunds kommun
Västra Götalands län
Bakgrund och syfte
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2017-09-29 beslut om positivt planbesked för ny detaljplan
inom del av Kopper 2:16. Kommunstyrelsen fattade 2019-03-18 beslut att ge förvaltningen i
uppdrag att påbörja arbetet med en detaljplan för Kopper 2:16.
Därefter upprättades ett planförslag som var ute på samråd 2019-11-29 t.o.m. 2019-12-20. Efter
samrådet upprättades kompletterande utredningar och planhandlingarna justerades inför att
planförslaget ställdes ut på granskning. Granskningen varade mellan 2020-09-04 t.o.m.2020-0925.
Inkomna synpunkter från granskningen har sammanställts i detta granskningsutlåtande. Efter
granskningen har mindre justeringar av planhandlingarna genomförts och antagandehandlingar
har upprättats.
Under granskningstiden har handlingarna funnits tillgångliga i Stenungsunds kommunhus och på
Kulturhuset Fregatten. Handlingarna har även funnits tillgängliga på kommunens hemsida
www.stenungsund.se/. Granskningen kungjordes 2020-09-02 via annons i ST-tidningen och
Göteborgs-Posten. Vid granskningstidens början skickades även underrättelse om granskning ut
till berörda fastighetsägare, myndigheter och kommunala instanser samt övriga berörda enligt
sändlista och fastighetsförteckning.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av befintligt bostadsområde uppföra ett
flerbostadshus med upp till 8 våningar (cirka 32 lägenheter) på befintlig parkeringsyta.
Planarbetets bedrivande
Detaljplanen bedrivs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).
Ändringar efter granskning
Efter granskningen har redaktionella ändringar av planbeskrivningen genomförts. I plankartan
har bestämmelsen b1 -”Lägsta färdig golvnivå ska vara 0,5 meter över marknivå i
förbindelsepunkten om avledning av spillvatten- och dagvatten med självfall ska tillåtas” läggs
som en upplysning i plankartan” tas bort och denna text läggs istället som en upplysning i
plankartan. Därtill har den östra planområdesgränsen flyttats en meter österut, vilket innebär att
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planområdet utökas med cirka 50 kvm. Kommunen bedömer att detta är mindre ändringar som
inte innebär att någon av länsstyrelsens överprövningsgrunder berörs, att miljö eller
allmänintresse påverkas eller att denna ändring har påtaglig betydelse för sakägare och andra
berörda. Byggrätten för tillkommande punkthus har även minskats marginellt.
Kvarstående ej tillgodosedda synpunkter
Privatpersoners synpunkter avseende bland annat förtätning, trafik, skuggbildning, närmiljö och
naturvärden har besvarats nedan. Kommunen bedömer att planförslaget är lämpligt med
avseende på dessa punkter. Den generella synpunkten att planförslaget inte bör antas har därmed
inte blivit tillgodosedd.

Sammanställning och kommentarer till inkomna yttranden
Inkomna yttranden vid granskning
Under samrådstiden har det inkommit 14 yttranden varav sex utan erinran eller synpunkter på
förslaget. Nedan följer en sammanställning av inkomna granskningsyttranden och kommunens
kommentarer till dessa.
Statliga och regionala myndigheter m.fl.
2020-09-29
2020-09-03
2020-09-24
2020-09-03
2020-09-28

Länsstyrelsen – inga synpunkter.
Lantmäteriet – inga synpunkter.
Statens geotekniska institut – inga synpunkter.
Trafikverket – inga synpunkter.
Polismyndigheten Region Väst Fyrbodal – inga synpunkter.

Företag
2020-09-25 Svenska kraftnät- inga synpunkter.
2020-09-17 Vattenfall Eldistribution AB – inga synpunkter
Kommunala nämnder och bolag m.m.
2020-09-18
2020-09-24
2020-09-10
2020-09-24

Infrastruktur Avfall, Sektor samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun
Infrastruktur Teknik, Sektor samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun
Bygg och Miljö, Sektor samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun
Steungsunds Energi och Miljö AB

Föreningar m.m.
2020-09-23 Kopperskyrkan
Privatpersoner
2020-09-23 Privatperson 1 (Boende på Bergsvägen)
2020-09-24 Privatperson 2
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Statliga och regionala myndigheter m.fl.

Länsstyrelsen, 2020-09-29
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om
den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
•

Riksintresse kommer att skadas påtagligt

•

Mellankommunal samordning blir olämplig.

•

Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs

•

Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser

•

Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion ´

Synpunkter på granskningshandlingen
Sveriges geotekniska institut och Trafikverket har yttrat sig över granskningshandlingarna. De
har inga invändningar mot planförslaget.
Planhandläggarens kommentar:
Noteras.

Lantmäteriet, 2020-09-03
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-08-26) har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras

Ingen erinran.
Planhandläggarens kommentar:
Noteras.
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Statens geotekniska institut (SGI), 2020-09-24
Detaljplan för Kopper 2:16 m.fl. i Stenungsunds kommun
Yttrande över granskningshandling
Statens geotekniska institut (SGI) har av Stenungsunds kommun och Länsstyrelsen i Västra
Götalands län erhållit rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGLs yttrande avser
geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. Grundläggningsfrågor, exempelvis
sättningsrisk, och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.
Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av befintligt bostadsområde uppföra ett
flerbostadshus med upp till 8 våningar (cirka 32 lägenheter) på befintlig parkeringsyta.
Underlag:
1. Planbeskrivning samt illustrationskarta. Upprättad av Stenungsunds kommun, daterad 2020- 08-26.
2. Plankarta med planbestämmelser. Upprättad av Stenungsunds kommun, daterad 2020-08-26.
3. Bedömning av risk för bergras och blockutfall. Upprättad av Geotechnical Engineers of Sweden
(GEOS), daterad 2020-02-17.
4. Geoteknisk utlåtande. Upprättad av Golder Associates AB, daterad 2019-11-21.

SGI:s synpunkter
SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet är daterat
2019-12-12, dnr. enligt ovan. I tidigare yttrande uppmärksammade SGI att en bedömning
avseende risk för bergras och blocknedfall bör utföras inom planområdet i det fortsatta
planarbetet.
Enligt planbeskrivningen har en bedömning av risk för bergras och blockutfall inom och i
anslutning till planområdet tagits fram (GEOS AB 2020-02-17). Konsulten har i sin utredning
bedömt att det inte föreligger risk för bergras eller blocknedfall i planområdet. SGI delar
konsultens bedömning avseende risk för bergras och blocknedfall inom planområdet och vi har
från geoteknisk synpunkt inga invändningar mot planförslaget.
Planhandläggarens kommentar:
Noteras.

Trafikverket, 2020-09-03
Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2020/92602, Granskning gällande detaljplan för Kopper
2:16 med flera, Stenungsunds kommun.
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av (åtgärden) och Trafikverket har därmed ingen
erinran.

Planhandläggarens kommentar:
Noteras.
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Polismyndigheten Region Väst Fyrbodal, 2020-09-28
Vi har inget ytterligare att tillägga. Tidigare remissvar kvarstår.
Planhandläggarens kommentar:
Noteras.

Företag
Svenska kraftnät, 2020-09-25
Svenska kraftnät har i samrådsyttrande daterat 2019-12-19 svarat på berörd remiss. Utöver
tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat förslag.
Planhandläggarens kommentar:
Noteras.

Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB har inget ytterligare att tillföra i nuläget avseende rubricerat ärende.
Vattenfall Eldistribution AB vill dock påminna kommunen om att det i framtagen
Samrådsredogörelse står på sidan 1 att Vattenfall AB har svarat på samrådet, detta är felaktigt.
På sidan 8 och 9 står det rätt att det är Vattenfall Eldistribution AB som svarat.
Planhandläggarens kommentar:
Noteras.

Kommunala nämnder och bolag
Infrastruktur Avfall, Sektor samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun, 2020-0918
Hej, nu har vi kikat igenom handlingarna och har gjort några noteringar.
•

Vi ser nya regler och krav på ökad utsortering av fler materialslag vid fastigheter och
flerfamiljshus framledes, därför bör man säkerställa ett tillräckligt stort utrymme/yta där
aktuellt renhållningsfordon har åtkomst.

•

Man kan med fördel lyfta ut hanteringen av rest- och matavfall till bottentömmnade-/
underjordsbehållare för att öka emballagens volym utan att ta en mycket större plats i
anspråk och endast hantera förpackningsmaterialen i tänkt miljörum. En sådan lösning
minskar också antalet transporter samt skapar bättre arbetsförhållanden för
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renhållningspersonalen. Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen
utformas så att fordon utrustat med kran kan angöra i direkt anslutning. Inga hinder inom
kranens rörelseområde får finnas. Lyft får ej heller ske över staket, buskar, väg/gata,
gång- och cykelbana, parkeringsplats etc.
•

Det är viktigt att plats/yta för avfallskärl/behållare är placerad på en tillgänglig plats utan
lutning i direkt anslutning eller närhet av uppställningsplats.

Kanske borde man ta ett större grepp kring insamling av hushållsavfall samt återvinning av
förpackningar och tidningar vid fastigheterna utefter Bergsvägen. Där nya fastighetsägare
tillsammans med befintliga skapar ett X antal gemensamma utrymmen/platser som är utformade
på ett sätt som skapar trygghet och är lätt tillgängliga för användare och renhållaren.
Planhandläggarens kommentar:
Noteras.

Infrastruktur Teknik, Sektor samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun, 2020-0924
Yttrande angående VA inom detaljplanen för befintligt bostadsområde och tillkommande ett
flerbostadshus med upp till 8 våningar (cirka 32 lägenheter) på befintlig parkeringsyta samt
utökning av fastigheten österut, del av Kopper 2:16

VA Teknik har tagit del av granskningshandlingar 2020-08-26, gällande detaljplanen för
bostäder inom del av Kopper 2: 16 och lämnar följande synpunkter. Synpunkterna ges på
handlingarna som presenteras i granskningen av planen, plankarta, planbeskrivning,
samrådsredogörelse samt utgår från VA-utredningen som tagits fram av teknikkonsultföretag
WSP Sverige AB daterad 2020-02-25.
Generellt
Det framgår tydligt i planbeskrivningen om betydelsen av att dagvattnet från området fördröjs
och renas innan detta släpps till befintlig dagvattennätet i området, ett utsläppflöde till det
känsliga Stenungsund centrumprogram.
Dricksvatten
Kontroll har gjorts över vattentrycket i Bergsvägen för att fastställa om tryckstegringsstation
erfordras, vid mätningen var trycket mellan 2,4-2,7 bar i slutet av Bergsvägen. Trycknivån är
därmed inte tillräcklig för ett åttavåningshus så fastighetsägaren behöver ha en egen
tryckstegring som bekostas av fastighetsägaren.
En uppdaterad dricksvattenmodell har gjorts och redovisas att dricksvattenledningen är
tillräcklig för att leverera det aktuella flödet för tillkommande fastigheter.
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Spillvatten
Samtliga byggnader bör kunna anslutas med självfall, antingen till utbyggd ledning i gata eller
internt inom befintliga fastigheter. Om byggnader utformas med källare, och färdig golvnivå
lägre än gatan bekostas pump av fastighetsägaren.
En uppdatering av spillvattenmodellen håller på att tas fram. Resultatet av denna modell
kommer visa ifall det finns några kapacitetsbegränsningar i spillvattennätet nedströms
planområdet och om åtgärder behöver vidas innan spillvatten kan tas emot från planområdet.
Dagvatten
kommunen vill att dagvattenhanteringen följer gängse praxis. Vilket innebar att man inom
samlad bebyggelse försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om dagvattnet genom
avdunstning, fördröjning eller infiltration i mark. Både för befintliga och tillkommande
flerbostadshus (om upp till åtta våningar) samt utökning av fastigheten österut, att koppla på den
ny dagvattenrening och fördröjning system, då krävs mer volym än den som finns på VA
utredning av detaljplan till fastigheten. Allt dagvatten som kommer från hårdgjorda ytor/grusade
ytor, tak och dräneringar behöver genomgå rening (i form av exempelvis makadamdike,
sandfång, eller både två former), fördröjning eller infiltration (i form av exempelvis
makadamdike och magasin) innan anslutning är möjlig. Dagvatten skall fördröjas innan
avledning till det allmänna ledningsnätet. Enligt VA-utredningen föreslås detta göras inom
kvartersmark. Detta måste säkerställas i planen för att minska risken för överbelastade ledningar
samt för att reducera utflödet till recipienten som kan påverka Stenungsund centrumprogram.
För en del av de planerade fastigheten behövs troligtvis avskärande diken för att naturligt
ytvatten från högre belägna ytor inte ska belasta fastigheten, samt krävs till lek"-ytor och
gångvägar mellan byggnader, att koppla till dagvattenmagasin via makadamdike vilket görs mer
för rening och fördröjning från ytor till samlade dagvattenanläggningar och avleda till
magasinet.
Fördröjning på kvartersmark kan även kompletteras med gröna dagvattenlösningar för
fördröjning och rening inom allmän platsmark.
Viktigt med höjdsättning av byggnader för att säkerställa att inga skador uppstår på byggnader
vid ett extremregn. Byggnader höjdsättas högre än gator för att minska risken för översvämning
samt för att möjliggöra avledning med självfall. Rekommendation från Svenskt vattens
publikation Pl05 är att färdig golvnivå inte understiger 0,5 m över marknivå vid
förbindelsepunkten för spill- och dagvatten. Marken bör även ges ordentlig lutning ut från
byggnader i området. Närmast en byggnad, ca 3 m, bör marken ges en lutning om ca 1 :20, där
så är möjligt. Höjdsättningen bör utformas så att allt dagvatten kan avledas via kvartersmarkytor
om dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas vid extrem nederbörd. Instängda
områden ska undvikas och sekundära ytliga vattenvägar säkerställas.
Oskyddade ytor av koppar eller zink ska undvikas för att minska risken för föroreningar i
dagvattnet.
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Dagvatten från parkeringar och parkeringsplats ska genomgå oljeavskiljning innan avledning till
det allmänna dagvattensystemet.
Släckvatten
Inga brandposter är medtagna i VA-utredningen. Det bör utredas med Räddningstjänsten om
befintliga brandposter är tillräckliga för att förse området med brandvatten.
Allmänt
Kommunen ska vara huvudman för allmänna ledningar. Praxis är en förbindelsepunkt per
fastighet. Utbyggnad av kommunala ledningar beror därför på fastighetsbildning längs den
planerade nya gatan.
Om allmänna ledningar förläggs inom kvartersmark, eller om mark där befintliga ledningar
finns, ändras till kvartersmark i och med genomförandet av detaljplanen, bör ledningsrätt
anordnas om minst 6 m, dvs. åtminstone 3 m åt varje håll från ledningens centrumlinje.
Uppgifter till plankarta
Lägsta färdig golvnivå ska vara 0,5 m över marknivå spillvatten- och dagvatten med självfall ska
tillåtas.
Dagvatten skall fördröjas och renas inom kvartersmark innan utsläpp till befintlig kommunala
dagvattenledningar. Benämningen magasin lägga i plankartan.
U-område där VA-ledningar kommer finnas
I planförslaget är ett markområde som inbegriper denna gångväg markerat som x-område
(markreservat för allmännyttig gångtrafik), u-område (markreservat för allmännyttiga
underjordiska ledningar) och med prickmärken- "Marken får inte förses med byggnad." bra!
Planhandläggarens kommentar:
För att inte reglera detaljplanen och dess byggrätter mer än nödvändigt bedöms det inte vara
motiverat att reglera var fördröjningsmagasin ska placeras, utan detta kan med fördel i ett
senare skede anpassas till befintlig och tillkommande bebyggelse. Övriga synpunkter noteras
och undertecknad hänvisar till av planhandläggaren framförda kommentarer till VA-Tekniks
samrådsyttrande i samrådsredogörelsen.

Bygg- och miljö, Sektor samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun, 2020-09-10
Synpunkterna gäller detaljplanerna Kopper 2:16 m.fl. och Kopper 2:13 m.fl.
•
•

Korsprickad mark: Bestämmelse att endast komplementbyggnad får placeras, möjliggör ej att
parkering kan anordnas på marken (enligt illustration föreslås parkering på korsprickad mark).
b1, bestämmelsen hör ej hemma i en detaljplan.
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Planhandläggarens kommentar:
Enligt Boverkets handbok ”PBL kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen.
Planbestämmelser för detaljplan 1 augusti 2018 - 30 september 2020”(2020-09-15 ) så reglerar
korsmark ”enbart byggnader och innebär inte förbud mot andra typer av byggnadsverk. På
korsmark är det alltså tillåtet att uppföra anläggningar som till exempel altan och parkering.
Med formuleringen "Endast komplementbyggnader får placeras" i planbestämmelsen avses
alltså endast en begränsning av vilka typer av byggnader som får placeras på marken.” (s. 218)
Se
https://www.boverket.se/contentassets/8c39003b8ea7483a82fa5a6ef04e7aa5/planbestammelserdetaljplan-1-aug-2018_30-sept-2020
Formuleringen ”Lägsta färdig golvnivå ska vara 0,5 meter över marknivå i förbindelsepunkten
om avledning av spillvatten- och dagvatten med självfall ska tillåtas” läggs som en upplysning i
plankartan.

Föreningar m.m.
Kopperskyrkan, 2020-09-23
Synpunkter rörande Granskning av Detaljplan för Kopper 2:16 {Dnr 2019/82}
Kopperskyrkan som ägs av Stenungsunds missionsförsamling (org. nr 853300-1858) vill påpeka
behovet av parkeringsplatser på Bergsvägen för kyrkans verksamhet. I Kopperskyrkan bedrivs
en offentlig verksamhet öppen för alla som vill delta. Verksamheten består av gudstjänster,
konserter, språkcafé, ungdomsarbete, scouting, kulturdagar mm.
Även om den planerade byggnationen av Kopper 2: 16 inte sker i direkt anslutning till vår
fastighet så antar vi att den kan ha konsekvenser för utformningen av Bergsvägen t.ex. genom att
behovet av vändplan vid Bergsvägens slut aktualiseras.
Av gammal hävd har besökare använt Bergsvägen som parkeringsplats alltsedan kyrkan byggdes
1967. Det parkeringsområde som använts har varit nedre delen av Bergsvägen. Parkeringsfrågan har tidigare diskuterats med Stenungsundsbostäder och vid bildandet av Bergsvägens
samfällighetsförening. Se vidare i tidigare dokument sänt med anledning av Underrättelse för
Samråd, Detaljplan för Kopper 2:13 (Dnr 0277/14): Synpunkter på detaljplan för Kopper 2:13,
2019-12-18, där vi också framför följande yrkanden:
Att,
•

parkeringsplatser för Kopperskyrkan byggs i anslutning till Bergsvägens slut.

•

det är full framkomlighet till Kopperskyrkan under byggtiden.

I övrigt har vi inget att erinra mot kommande byggnation utan välkomnar nya grannar.
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Planhandläggarens kommentar:
Det förutsätts att framkomlighet på Bergsvägen säkerställs under eventuell framtida byggnation,
både vad gäller framkomlighet för Räddningstjänst och avfallshantering, men även för
allmänheten. Vändplanen och Bergsvägen ingår inte i det aktuella detaljplanearbetet men era
synpunkter gällande dessa noteras och tas i beaktande inför eventuella framtida förändringar av
Bergsvägen.

Privatpersoner
Privatpersoner 1, 2020-09-23
Vi boende på Bergsvägen 23, 25, 27 protesterar och har synpunkter på kommunens hantering av
en begäran om planändring för att bygga ett höghus på Kopper 2:16. Vi vill inte ha vår
boendemiljö förstörd! Våra argument finns i det bifogade dokumentet.
Granskningsyttrandet innehåller 20 namn på privatpersoner som stödjer yttrandet.
Granskningsyttrandet (28 sidor) finns bifogat i sin helhet i en bilaga, placerad längst bak i detta
dokument.
Planhandläggarens kommentar:
Placering av byggrätt
Avståndet till mellan föreslagen byggrätt och den befintliga byggnaden Bergsvägen 23,25,27 är
drygt 40 meter. Avståndet mellan föreslagen byggrätt och den befintliga byggnaden Bergsvägen
17, 19, 21 är 20 meter. Kommunen bedömer att detta är acceptabla avstånd mellan befintliga
och tillkommande byggnader i detta fall och inte kommer att utgöra någon olägenhet avseende
insyn.
Information och mottagande av synpunkter
Detaljplanearbetet har följt planprocessen så som den föreskrivs i Plan- och bygglagen
(2010:900). Under samrådstiden hölls ett samrådsmöte där planförslaget presenterades och där
det fanns möjlighet att framföra synpunkter på detta. I samrådsredogörelsen som upprättats
inom ramen för det aktuella detaljplanearbetet återfinns kommunens svar på och
ställningstagande till under samrådet framförda synpunkter.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Den bedömning som hänvisas till på s. 2 i granskningsyttrandet ingår i den undersökning om
betydande miljöpåverkan som kommunen har gjort och som kommunen enligt Plan- och
bygglagen har varit föremål för samråd mellan kommun och Länsstyrelse (2019-07-09).
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Störningar under byggtid
Eventuella störningar under byggtiden regleras inte av detaljplanen utan regleras av annan
lagstiftning. Detsamma gäller sprängningar, schaktarbeten och dylikt. Den geotekniska
utredningen som tagits fram för detaljplanen har inte påträffat något hinder för att genomföra
detaljplanen.
Naturvärden och miljö
Kommunen bedömer att det föreslagna området för placering av tillkommande byggrätt är
lämpligt, då denna yta huvudsakligen utgörs av en befintlig parkeringsyta. I östra delen av
planområdet föreslås cirka 500 kvadratmeter yta planlagd som naturmark tas i anspråk för
bostadsändamål med möjlighet att uppföra parkering eller komplementbyggnad. Mellan den
föreslagna ytan för parkering och den befintliga byggnaden Bergsvägen 23, 25, 27 är det cirka
30 meter. Denna 30 meter breda yta, som ligger utanför planområdet på kommunens respektive
Stenungsundshems fastigheter, kommer inte att påverkas av planförslaget. Det är endast enstaka
träd på kommunal mark som berörs av planförslaget, ej träd på Stenungsundshems fastighet.
Solstudie och sektion
Kommunen bedömer att framtagen solstudie och längdsektion ger en rättvisande bild av
planförslaget och att tillkommande bebyggelse är acceptabel avseende den skuggverkan och
insyn som följer av planförslaget.
Vattentryck och kapacitet
Enligt kommunens bedömning är kapaciteten i vatten- och avloppssystemet tillräcklig för att
rymma planförslagets bebyggelse.
Trafik och parkering
Gällande trafik och parkering i området så är kommunens bedömning att Bergsvägen har
tillräcklig kapacitet för de fordonsrörelser som skulle tillkomma i och med planförslaget samt att
detaljplanens parkeringstal är rimligt för detta område.

Privatpersoner 2, 2020-09-24
Yttrande till granskningen av planändringsförslaget för Kopper 2:16 Det blev en del noteringar
över till det redan inlämnade yttrandet #303423
1. Detaljplanen som satts upp på Fregatten visar ingenting. Bara en enkel karta, med en enorm
fyrkant med nummer 30. 30 meter hög? Ingen normal person skulle tycka om att få ett 8-vånings
höghus mitt framför näsan. Att få sin livsmiljö och integritet förstörd!
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2. Empati, människovärde, trygghet, miljötänkt, respekt för de boende saknas helt i detaljplanen.
Plankontoret skjuter över dessa aspekter till politiker som inte får adekvat och riktig information
och som tydligt visat ointresse för vad den befintliga befolkningen i detta område tycker.
3. Många har sedan mötet 2019 varit väldigt oroliga och ledsna. Känt maktlöshet då kommunen,
Stenungsundshem och politiker inte informerat eller velat lyssna på oss boende på Bergsvägen.
Trots det står inget om det i den nya detaljplanen. Stenungsundshems förvaltningschef har
försökt förklara bristen på information och skäl därtill samt Stenungsundshems inställning till
planen att bygga fler bostäder. Och till skillnad från plankontoret kommit hit och mött och
lyssnat på vår oro inför detta samt svarat på en del frågor. Vi kan inte heller hitta några
kommentarer till de frågor eller synpunkter som ingavs. Varför? Ingen fråga har ställts från
plankontoret så alla våra synpunkter och frågor var tydligen glasklara och relevanta, men helt
lätta att förbigå i tystnad. Det visar tydligt för oss att det förtroende ni fått av oss väljare inte
betyder så mycket för er. Betänk också att vi vanliga medborgare inte har vana och kunskap att
läsa och förstå den byråkratiska texten fullt ut. Vi har även svårt att förstå otydliga kartor och
skisser och menar att även de politiker som ska läsa, förstå och besluta har samma svårigheter.
Risken finns att planförslaget leder till tjänstemannastyre.
Det är inte bara den fysiskt påtagliga miljön som påverkas negativt av ett höghus och utökad
parkering så nära inpå med markförstöring skuggor och solinstrålning. Från de fem översta
våningarna kommer de boende där att få full insyn på vara uteplatser och balkonger dygnet tunt
vilket innebär ett stort intrång på vår integritet och privatlivLängst bak i Granskningshandling 2020-07+01 hittade jag planhandläggarens kommentarer till
de inkomna yttrandena efter samrådet 2019. planläggarens kommentarer visar tydligt att våra
invändningar och argument inte betyder något alls. inga frågor eller kontakt med oss har tagits
och handläggaren har inte med egna ögon varit upp och sett området, utan bara gissat och gjort
subjektiva bedömningar. därför menar vi att planläggaren har gjort en partisk och osaklig
bedömning för att till slut kunna lämna ett positivt planförslag. Vi tycker det är en kränkning att
våra kunskaper och erfarenheter som sträcker sig i några fall 20 – 30 år tillbaka. Vi bor och lever
här, väljer och betalar skatt och vill faktiskt bli behandlade och bemötta med respekt.
Om detta finns ingenting i den föreslagna planändringen. Det ser vi som en ytterlig kränkning
vid sidan av att vi inte blivit hörda eller informerade. Alla vi som bor här är skattebetalande
medborgare och vi ser det som att kommunen som vi valt sviker det förtroende ni fått att sköta
såna här saker till vårat bästa. Men nu kommer ett byggföretag och vill ha en planändring för att
de väldigt snabbt vill bygga ett hus åt en fastighetsägare som varken är skriven eller betalar skatt
till kommunen. Samma sak gäller byggföretaget. Bara det borde få plankontoret att återremittera
begäran om planändring för att få nya direktiv som inte förstör för de egna medborgarna i stället
för att kratta manegen för byggherrarna och ge dom en gräddfil till bygglov.
Planändringsförslaget som inte är utförts sakligt och opartiskt (eftersom de fått en beställning på
ett positivt förslag) ska därför dras tillbaka och antingen avvisas eller förses med direktiv som
inte innebär olägenheter för kommunens medborgare. Planarkitekten har gjort en subjektiv
värdering av den mark som föreslås bli direktanvisad Vi ifrågasätter om planarkitekten ens har
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sett och gått omkring på marken. Frågat de boende, som har en helt annan bedömning av
markens värde har hen inte gjort. Den marken ingår som en del av den park som vi som bor här
sätter ett mycket stort värde på och som är en del av den miljö vi lever med varenda dag året
runt. Planarkitekten har inte varit hit och tagit reda på detta från oss boende så planarkitektens
“värdering” faller helt och därmed även argumenteringen att det är mark som utan vidare kan
direktanvisas. fjärde och femte punkterna värdefull natur och kultur. Vem/vilka avgör det bäst.
En tjänsteman som sitter instängd på ett kontor en dryg kilometer bort eller en vanlig gammal
människa som ser marken och kan gå ut och njuta av den närsomhelst varje dag? Vem avgör om
hälsan och säkerheten påverkas? En tjänsteman en dryg kilometer bort eller den som kan gå ut
och röra sig på den mark som avses eller se den varieras med årstiderna och njuta av den ifrån
uteplats eller balkong. Säkerheten blir inte större när platsen ligger med full insyn från ett
höghus.
Sida 26 i planändringsförslaget tas kommunikation och trafik upp endast på ett kort summariskt
sätt typ “Det löser sig nog” vilket är ett rent önsketänkande. Hur man än vänder diskussionen om
trafik och p-platser säkerhet så blir det ändå till slut olägenheter och trafiksvårigheter och
otrygghet för de omkringboende deras boende och hälsa - kroppslig och mental? Boende är lika
med lokala väljare och skattebetalare som gärna vill lita på de som de väljer nästintill får panik
och förhör sig om hur man själv skriver en orosanmälan ett privat utsocknes som vill bygga åt en
privat fastighetsägare också utsocknes dvs inga lokala väljare eller skattebetalare som vill ha
förmåner och gräddfiler till projekt som drabbar de boende negativt på många sätt.

Planhandläggarens kommentar:
Kartor och andra planhandlingar
Redovisning av planhandlingar i fysiska utställningar samt i digitalt format på kommunens
hemsida har följt gängse praxis där planförslaget har redovisats i plankarta, illustrationskarta,
solstudie samt planbeskrivning.
Planprocessen
Detaljplanearbetet har följt planprocessen så som den föreskrivs i Plan- och bygglagen
(2010:900). Under samrådstiden hölls ett samrådsmöte där planförslaget presenterades och där
det fanns möjlighet att framföra synpunkter på detta.
Politiska beslut
Under detaljplanearbetet har politiska beslut följt ärendet enligt kommunens praxis, vilket gett
folkvalda adekvat insyn i ärendet.
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Svar på framförda synpunkter
I samrådsredogörelsen som upprättats inom ramen för det aktuella detaljplanearbetet återfinns
kommunens svar på och ställningstagande till under samrådet framförda synpunkter avseende
naturvärden och trafiksituation. Dessa kvarstår:
Planförslaget strävar mot att möjliggöra en lösning av parkeringsbehovet inom fastigheten
samtidigt som det ges plats för att skapa en god utemiljö i närheten till bostäderna. Det kan dock
innebära att ett antal parkeringsplatser kan komma att tillskapas i närheten av befintliga
byggnader.
Kommunen bedömer att planförslaget inte kommer ha någon betydande negativ påverkan på
trafiksituationen på Bergsvägen, utan att vägen har kapacitet för de tillkommande
fordonsrörelserna. Det föreslagna parkeringstalet är i linje med kommunens mobilitetsstrategi
och avsett att tillsammans med föreslagna mobilitetsåtgärder uppfylla planområdets behov.
Kommunen gör bedömningen att den i detaljplaneförslaget ianspråktagna marken inte har höga
naturvärden och att planförslaget inte innebär en påtaglig försämring av områdets grönstruktur.

Medverkande tjänstemän

Stenungsunds kommun
Samhällsbyggnad Exploatering
Anders Dahlgren
Planarkitekt
Therese Brattfors
Mark- och exploateringsingenjör
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Bilaga 1 – Utställningsyttrande av privatpersoner 1

RÄDDA BERGSVÄGEN I STENUNGSUND
Till politiker, kommunen och Stenungsundshem
plan@stenungsund.se
Stenungsunds kommun
Samhällsbyggnad Plan
444 82 Stenungsund

Yttrande Gällande Detaljplan 2:16
Vi motsätter oss byggandet av höghus i vårt vackra område på Bergsvägen.
Detaljplanen tar ingen hänsyn till oss boende i området.
Detalplanen följer inte Stenungsunds Kommun och Stenungsundshems värderingar
kring natur, klimat, hälsa och miljömål.

Ingen boende har blivit informerad eller tillfrågad av ansvariga för byggnation.
Stenungsundshem har inte informerat, trots att kommunen bett dom:
”I ST-tidningen står det 2 september 2020:

”Det är av största vikt att Ni som fastighetsägare och
bostadsrättföreningar inom berörda fastigheter underrättar alla
hyresgäster respektive bostadsrättshavare om denna
underrättelse.”
Första gången vi fick reda på höghuset var vintern 2019.
Detaljplanen verkar vara utformad av ett enda syfte och det är att genomföra
byggandet. Den är subjektiv och inga negativa aspekter tas upp, trots otaliga protester
och synpunkter sedan mötet i december 2019.
Politiker som läser detaljplanen får inte korrekt information, då foton på områdets
viktiga och oerhört värdefulla skog-och parkmiljö saknas. Det står ingenting om

Stenungsundshems och Kommunens ansvar att se till att värna om de boende och
miljön.
Kommunens vackra mark som ska sprängas bort för parkeringsplatser finns inga
foton på. Det finns endast 2 foton på Sjögren/Sjögus Fastigheters område.
Om politiker som ska fatta beslut inte får korrekt information, hur ska då rätt beslut
fattas?
Ingen normal person skulle acceptera att få ett 8-vånings höghus mitt framför näsan i
sin egna trädgård – dvs vår parkskog. Att få sin livsmiljö förstörd!
Empati, människovärde, trygghet, natur-och miljötänk, respekt för de boende saknas
helt i detaljplanen.

Många har sedan mötet 2019 varit väldigt oroliga och ledsna. Känt maktlöshet
då kommunen, Stenungsundshem och politiker inte informerat eller velat lyssna
på oss boende på Bergsvägen.

Från Detaljplanen:
”Motiv till bedömning
Den föreslagna detaljplanen bedöms inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningen,
bilaga
4, vilket i princip innebär att planförslaget:
• inte påverkar negativt möjligheterna att uppfylla nationella eller regionala miljömål.
• inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.
• inte påverkar något riksintresse eller Natura 2000-område.
• inte påverkar negativt på särskilt värdefull natur och kultur.
• inte påverkar negativt på människors hälsa och säkerhet.
• inte medger tillståndspliktiga verksamheter.”
- Detta stämmer ej. Hur gjordes den här bedömningen?
Vem som hittade på den här vedervärdiga texten har absolut ingen aning
om någonting och har varken varit i området eller pratat med någon som
bor på Bergsvägen.
Att påstå att höghuset inte påverkar oss boende negativt är en
lögn!

Att kalla vår natur och kultur för ”inte särskilt värdefull” är ett
hån mot oss boende! Ett hån mot människor som värdesätter sin
miljö!
Skogpark-marken utanför vårt hus är fantastiskt och betyder allt
för oss! Det är som vår trädgård, vår tomt.
Höghuset och parkeringarna kommer givetvis påverka alla boende på
Bergsvägen extremt negativt.
Stenungsundshem och kommunen spenderar mycket pengar på att sköta
om skog-parkområdet på Bergsvägen.

I och med detta planändringsförslag som syftar till att ett stort miljösjukt höghus byggs inpå vår närhet känner många av oss äldre boende
här en begynnande panik växa fram. Den lugna, trevliga och vackra naturen
och miljön vi levt med och hoppats få leva med så länge vi kan
kommer att spolieras. Om bygget ändå drivs igenom kommer många här
att själva lämna in orosanmälan pga förstörda levnadsförhållanden. Vi
har nyligen på avstånd kunnat uppleva hur ett höghusbygge medför

oväsen, buller och ökad tung trafik som medför stora störningar för de
som kommer att beröras och störas i sin boende och närmiljö.

Från Detaljplanen 2:16:
Naturvärdesinventeringen konstaterade att delar av det undersökta området hade
”Naturvärdesklass 4: Visst naturvärde” (den lägsta klassificeringen på en fyrgradig
skala). Inom planområdet för Kopper 2:16 m.fl. ingår mark som är planlagd som
naturområde inom fastigheten Kopper 2:1. Naturvärdena inom denna markyta
bedöms vara små, med enstaka mindre träd och berg i dagen.

- Hur gick den här bedömningen till?
Hur kan planarkitekten skriva något så elakt om vår vackra miljö och
natur? Fy skäms! Vi bor här p.g.a. naturen!
” Enstaka mindre träd” - stämmer inte! De träden är väldigt stora och vackra.
Ca 10 till antalet och ett äppleträd. Stenungsundshem vårdar dessa träd ömt.
Arborgisten fick endast ta lite toppar på äppleträdet som skymmer för de boende. En
del har klagat för de inte får någon sol p.g.a. träden, för de är väldigt stora, men
Stenungsundshem har velat behålla träden för det är så vacker natur säger dom.
Men vad sker nu?
Byggs höghuset, då måste träden kanske huggas ner, för annars får vi ingen sol alls.
Följaktligen kommer hela parkskogen förstöras. Hur tänkte Stenungsundshem och
kommunen här?

Från Detaljplanen:
”Sociala konsekvenser
Den mark som beräknas tas i anspråk i samband med exploateringen bedöms inte
ha någon betydande påverkan för möjligheterna till idrott eller lek för barn i skola,
föreningsliv eller rekreation i närområdet.”

- Hur gick den här bedömningen till?
Hur många boende på Bergsvägen har planarkitekten talat med för att komma till
denna slutsats? Ett höghus i området kommer givetvis påverka området negativt, då
skogpark-området kommer förstöras.

Detaljplanen - Solstudie
Solstudien stämmer inte. Det är en enkel datasimulering och ger ingen detaljerad
information alls.
Vi som bor här vet exakt hur solen rör sig under året och vilka hus, träd och
bergsknallar som skymmer. (finns ej med i datasimuleringen) Ett höghus på 30 meter
kommer ta bort all vår sol och utsikt.
Dessutom kommer morgonsolen att reflekteras mot höghusets fasad och göra det till
en intensiv bländande fackla som lyser rätt in i våra lägenheter och balkonger. Denna
effekt har helt förbisetts i den så kallade solstudien. Inte heller har nån studie gjorts
på den fulla insyn som öppnas för de boende i höghuset. Det blir ett stort oacceptabelt
intrång på vår integritet.

Så många fel.
T.ex. dimensioner stämmer ej på byggnaderna. Om höghuset har 8 våningar hur
stämmer det då med vårt hus som har 3 våningar (det högra)?
Kan du se det? Helt fel dimensioner.
Var är alla våra stora träd? Det finns ca 7 träd som är lika höga och högre än vårt hus.

Figur 7 i detaljplanen måste göras om och vara 100 % korrekt rätt.

Avstånd mellan alla hus samt höjden och storleken på alla hus.

Vattentryck
Vattentrycket på Bergsvägen 23, 25, 27 är väldigt lågt. Så, hur ska
då det gå till att få upp vattentrycket i ett 8-våningshus, när inte
ens det finns något vattentryck där vi bor? Kommer vi få ännu
sämre vattentryck p.g.a. höghuset?
Det är ofta vattenstopp och fel på vattenledningar i Stenungsund Kommun. (För att
inte tala om alla strömavbrott)
Fler höghus kommer göra problemet ännu värre. Mer belastning, mer problem.
I Stenungsunds kommun lagas det vattenledningar ofta. Alltid något som läcker eller
gått sönder. Senast i förra veckan inträffade ett ventilhaveri och vattnet stängdes av
på Bergsvägen.

Ju fler hus desto större belastning på vattenledningar och
stamnätet.

Sprängning av berg på Bergsvägen för parkeringsplatser
Hur kommer det påverka vårt hus och miljön?
Det finns sprickor i huset redan. I källare och i lägenheterna. Har
de blivit undersökta?
Trafik
Trafikmiljön är på gränsen idag och ska den ökas med 280 fordon
per dygn kommer det bli katastrof.
Att bygga ca 30 nya parkeringsplatser mitt intill Bergsvägens
Förskola in-och utfart är inte särskilt genomtänkt.
Hur ska ni kunna få plats med alla parkeringsplatser för de redan
boende på Sjögren/Sjöghus Fastigheter plus de ca 30 nya
parkeringsplatsena?

Sveriges Plan-och bygglag första paragraf:
1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om
byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

- Ett höghus kommer förstöra miljön och livsmiljön för oss boende och
kommer förstöra de goda sociala levnadsförhållandet vi har nu.
Höghuset kan liknas vid miljöbrott, då värdefull kommunal naturmark ska
sprängas bort för parkeringsplatser och höghus.
Stenungsunds Kommun skriver:
Miljömål: En god bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt med-verka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas. ”
”Så kan kommunen bidra till en god bebyggd miljö
Följa framtagna grönstrukturplaner samt planera ny bebyggelse på så sätt att
naturvärden bevaras och stärks. ”
”Jobba för att så kallade gröna infra-strukturer skapas ”

- Kommunen bör följa sina egna ord.
Varför gör ni tvärtom och vill förstöra vår vackra miljö?

Stenungsunds Kommun äger Stenungsundshem.
Där finns vackra ord som ska hållas:
” Att trivas i sitt hem är en förutsättning för att trivas med livet. Som bostadsbolag
vill vi kunna erbjuda så många möjligheter att du som hyresgäst kan nå just dit.”
”Vi vill kunna erbjuda det bästa boendet i regionen genom att visa omtanke om miljö
och människor, vara öppna och inbjuda till dialog i våra relationer och skapa
stolthet hos både hyresgäster och personal. ”

- Följ era egna ord.

På kommunens hemsida finns vackra ord, vad betyder alla ord om de inte
följs?
I Stenungsunds kommun finns en rik natur. Vi har höglänta vildmarker, lummiga
ädellövskogar, sköna ängar, myllrande vattendrag, strandängar, klippor och västerhav.
Det är viktigt att vi bevarar, sköter och utvecklar den vackra naturen.”

”Miljö och klimat
”Frågor om miljö och klimat är något som berör oss alla. Påverkan på miljön och de
förändringar i klimatet som det leder till, är en av de största utmaningarna vi står inför.
Hur vi agerar idag blir avgörande både för nuvarande och kommande generationer.”

Om Hasselhöjdens nya boende skriver Stenungsundshem:
”Tänka grönt- Planen är att ta vara på och förstärka de gröna ytorna - bevara
höjdpartiet, berghällarna och det skyddade söderläget vid bergsfoten. Många av husen
byggs därför i suterrängform för att väl passa in i omgivningen.”

- Det bör göras med Bergsvägen med!
Fokus på att bevara de gröna ytorna!
Bygg höghus där de inte förstör för de boende och miljön!

Stenungsundshem skriver:

”Vid exploatering och brukande av mark ska vi verka för att förutsättningarna
för naturens kretslopp bibehålls och utvecklas samt att biologisk mångfald
gynnas. Det innebär att naturmark och grönytor utvecklas; att bebyggelse,
vägar och parkering i första hand förläggs till redan hårdgjord mark.”
- Följ era egna ord.

Rödstreckat område = Vår vackra trädgård / skogpark-område

Kommunen äger Stenungsundshem. Vårt hem!
Tillsammans får de gå ihop och skydda Rödstreckat område.
Rödstreckat område bör omedelbart klassas som extremt
värdefullt naturområde för både människor och djur som bor i
området. Det ska skyddas från all framtida bebyggelse.
Marken får aldrig säljas, styckas upp/ eller ges bort till privata exploatörer som vill
förstöra naturen och livsmiljön för människor och djur i området.

Därför motsätter vi hyresgäster byggandet av höghus i vårt område.
Vi vill att kommunen och Stenungsundshem följer sina egna ord och
skyddar den vackra naturen och lyssnar på oss boende.
Bygg gärna! Men inte i på vår tomt!

Stenungsunds kommun ska bygga bostäder åt folk.
Förtätning av redan befintligt bostadsområde kan med fördel ske på
Kvarnberget - Nösnäs. Bor knappt några människor här (några lyxvillor)
Mycket vacker natur som kommunen äger. Fantastisk utsikt. Nära till
kollektivtrafik och all infrastruktur. Här får det lätt plats 300-400 nya
lägenheter.

Foton planarkiteketen glömde ta med i sin detaljplan

Solnedgång i september. Solen går ner mitt framför oss.
Då alla balkonger är mot väster kommer solen och den vackra naturen
försvinna. Som ni kan se är det många stora träd (det planarkitekten missade)

Våra fina uteplatserna kommer hamna i skugga. Byggnadskaos, trafikbuller,
höghus och parkeringar kommer förstöra lugna fridfulla sommarkvällar.

Vi har ett rikt naturliv, harar har bott här under många år, de kommer
tillbaka hela tiden. Vi har rådjur och ekorrar som springer i skogparkområdet året runt. Att kunna uppleva djur och natur från sin balkong
är oerhört värdefullt, speciellt om man är gammal och inte kan ta sig ut.

Skog-parkområdet på Bergsvägen
Fantastisk natur som Stenungsundshem bovärdar sköter perfekt. Här kan barn
leka. Många går här med sina hundar och för personer som har svårt att gå i
riktig skog, (äldre, rörelsehindrade) är detta område väldigt fint att vara i.
Oerhört viktig natur som betyder mycket. Den får helt enkelt inte förstöras och
sprängas bort.

Vackra stora träd.

Tomtgränsen mellan kommunens mark och Sjögus/Sjögrens Fastigheter är
markerad med staketet.
Vårt hus syns i bakgrunden, bakom träden.

Här ser ni alla träd i vår park-skog och hur parkeringen ser ut
idag.
Solen går ner bakom fotografen på fotot ovan vilket innebär att
höghuset kommer skymma hela Bergsvägen 23, 25, 27.
Boende på bägge sidor av Bergsvägen kommer hamna i
skugga av höghuset.
De boende på andra sidan kommer inte få någon morgonsol
alls.
Boende på Bergsvägen 17, 19 och 21 kommer få höghuset hur
många meter från sina ingångar? Dom är säkerligen inte glada.

Galenskap.

Endast 2 foton fanns med i Detaljplanen.
Visar bara parkeringen och en innegård bakom husen hos den privata
fastighetsägaren Sjögus/ Sjögrens Fastigheter.

2 foton! Varför är innergården hos den privata fastighetsägaren Sjögren/Sjögus
intressant?

När hela skog-och parkområdet som kommunen och
Stenungsundshem äger är hotat och det enda viktiga att
fotografera?

Hur ska politiker förstå någonting och fatta rätta beslut om de inte får en
objektiv bild av verkligheten av myndighetstjänstemän på kommunen?
Det är ju uppenbart att ett höghus kommer skapa massor av
lidande och problem för boende i området.

Utsikt från vår balkong.

Det psykiska lidande ett höghusbygge kan åsamka i form av oro,
frustration och ledsamhet.
Att tvingas genomlida ett enormt byggprojekt med lyftkranar, buller,
sprängningar och tunga stora lastbilar.
Att bygga ett höghus mitt framför balkongerna är rent ut sagt galenskap!
Ni måste förstå den psykologiska press många boende nu genomlider,
speciellt de äldre som spenderar mycket tid hemma och har sina
lägenheter och balkonger som sin stora trygghet i livet.
Värna om dessa människor. Det bor många äldre på Bergsvägen.
Stenungsundshem och kommunen borde göra allt för att lindra deras
oro.

En bild säger mer än tusen ord.
Höghuset kommer förstöra livsmiljön för oss.
Stenungsunds Kommun skriver:

Miljömål:
En god bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt med-verka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.”
”Så kan kommunen bidra till en god bebyggd miljö
Följa framtagna grönstrukturplaner samt planera ny bebyggelse på så sätt att
naturvärden bevaras och stärks.”
”Jobba för att så kallade gröna infrastrukturer skapas ”

Stenungsundshem och Kommunen bör följa sina egna ord och
inte förstöra miljön och viktiga natur- och kulturvärden för
lokalbefolkningen.

Bygg hus där de inte förstör för de boende!
Det finns massa mark i Stenungsunds Kommun att bygga lägenheter.

”För oss är OMTANKE att respektera att våra bostäder är
människors hem, en plats för trygghet och välbefinnande.
Våra värderingar
• Omtanke
• Öppenhet
• Stolthet
Stengsundshem och kommunen är bra och vi hoppas att de vackra
värderingar hålls vid liv i verkligheten och inte bara på pappret.
Vi hoppas Stenungsundshem och Kommunen gör det rätta och bygger höghus och
parkeringsplatser på andra ställen, där människor, miljö och natur inte tar skada.
Ni har massa mark att bygga höghus på.

Vi vädjar, Ni måste värna om era hyresgäster och kommunivånare i första hand
och kämpa för att vi ska få behålla vår vackra natur i vårt område.

Vänligen,
Vi - Boende på Bergsvägen 23, 25, 27
Namninsamling gjord och följande personer är emot höghuset 2:16.
Ansvarig : Richard Kohlström
nrichardk@gmail.com
Carina Berggren
Daniel Berggren
Gun Andreasen
Emma Andersson
Birgitta Holmén
Anita Kinnskog
Elisabeth Natt o Dag

Monica Gustavsson
Zaida Jansson
Yvonne Grolander
Santhat Johansson
Lars Poulonen
Yutthana Siwilai
Kajsa Stenberg
Liv Åberg
Lovis Larsson
Amir Ardalan Farzadnia
Karin Gunnarsson
Benny Olsson
...med släkt, vänner, sympatisörer, boende i hela området m.f.

