
 

Upprustning av hamnområdet i Skredfors, Kämpersvik   2013/2014 

Som företrädare för Kämpersviks Hamn AB vill jag beskriva våra tankar i hamnområdet i Skredfors. Vi 

har erhållit bygglov för ett antal bodar m.m. som Föreningen Framåt’s styrelse har överklagat, vilket 

är förvånande eftersom vi fått ett stort positivt bemötande från boende i Kämpersvik. Efter ett 

samtal med Lars Joelsson fick jag möjlighet att beskriva hur vi i Kämpersviks Hamn AB ser på saken:  

Skredforsområdet i kommunens Översiktsplan ( ÖP ) är klassat som ”utvecklingsområde för 

verksamheter”, d v s Industriområde. 

Vi har vid flera tillfällen försökt att ändra om detta till bostäder samt småföretagsamhet. Detta har 

gått emot kommunens intressen så även Föreningen Framåt´s. Då vi som ägare av marken också är 

boende i Kämpersvik är vi inte intresserade av att det etableras någon tyngre industri i området, 

vilket skulle leda till ökad trafik, förmodligen även tung sådan samt ett förfulande av området.  

För att finna en långsiktig etablering-markanvändning i området som också behåller den trevliga 

lågmälda karaktär som Kämpersvik besitter har vi valt att behålla känslan av småskalighet genom att 

bygga ut ett antal båtplatser för fritidsbåtar samt bygga mindre förrådsbodar för uthyrning, som 

möjliggör förvaring av båtmaterial, fiskeredskap, drivmedel, fendrar, flytvästar, badleksaker, segel 

mm allt i anslutning till sin båt/båtplats och havet. Istället för att använda bilen med all packning kan 

man nu cykla eller promenera. Detta innebär i sin tur minskad biltrafik i Kämpersviksområdet. 

Arkitekt Albert Svensson, som har stor kunskap, erfarenhet och känsla för traditionell bohuslänsk 

byggnation, fick uppdraget att ta fram ett förslag.  

Alberts uppdrag byggde på att vi skall göra det svårt för onödiga trafikrörelser, smal väg, plats för 

bilar på rätt sida vägen bakom plank och bodar, en byggnation som är låg men ändå inte så att man 

tappar den rumslighet som är önskvärd samt med lite lä här och var. Vidare skall de utformas så att 

de som hyr båtplats ha möjlighet att hyra förrådsbod i varierande storlek.  

M a o ett uppdrag som var fritt, nämligen att skapa en helhet. Detta har vi sedan diskuterat med 

Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN) i Tanums kommun MBN. Efter ett antal turer, där justeringar 

gjorts har MBN beviljat bygglov och strandskyddsdispens för byggnaderna i området.  

Vi har fått den uppfattningen att vår satsning för att bibehålla småskaligheten, öka trivseln i hamnen, 

skapa förutsättningar för de kringboende med båtar och bodar mottagits mycket väl. Detta 

överensstämmer inte med den uppfattning som Föreningen Framåt´s styrelse fått och nu framfört. 

Jag hoppas med denna skrivelse ge er en bild av hur vi tänker och resonerar.  

Vi önskar att ni som tycker vår satsning är bra, också vill ge er till känna till Föreningen Framåt och 

dess styrelse 

Det är viktigt för oss att veta att vi har stöd eftersom vi alltid arbetar för Kämpersviks bästa.  

Vi hoppas självklart att Alberts och vårt arbete och helhets syn överensstämmer med flertalets 

åsikter vilket är den uppfattning vi fått under arbetets gång. 

Tack för ordet. 

2013-11-06 

Kämpersviks Hamn AB    gm Christer Magnusson 



 


