Nyhetsbrev om utvecklingen av Skutberget - juni 2019

WEBBVERSION

Det här är ett nyhetsbrev
från Karlstads kommun
om utvecklingen av
området Skutberget.
Den medborgardialog som genomfördes 2017
visade att Karlstadsborna tycker att
Skutberget ska utvecklas. Kommunen vill
utifrån det skapa nya möjligheter för motion,
äventyr och naturupplevelser i området.
Skutberget ska fortsätta att vara ett öppet
naturområde med bad, sol, motion och
friluftsliv. Här ska också finnas service och
anläggningar av olika slag, som den camping
som funnits i området sedan 1950-talet, olika
serveringar och i framtiden även en sagovärld
för barnfamiljer.
Nyhetsbrevet vänder sig till alla som vill följa
kommunens arbete med att utveckla
Skutberget.

"Öppet naturområde
med bad, sol, motion
och friluftsliv."

Vill du prenumerera? Anmäl dig här.

AKTUELLT I PROJEKTET
I utvecklingen av Skutberget arbetar
kommunen samtidigt med två delprojekt som
hänger samman. Dels visionen för
utvecklingen av hela området. Dels
detaljplanen för den planerade sagovärlden i
en del av området.
Under våren togs en bearbetad

Här finns mer information om hur
en planprocess går till.

version av detaljplanen för en ny
sagovärld fram. Nedan kan du läsa om
vilka förändringar som har gjorts i
planen.

Mer information om kommunens
arbete med Skutberget finns här.

Arbetet med att fastställa ett
planprogram för utvecklingen av
Skutberget som friluftsområde har
också gått vidare. Läs mer nedan om
vad som är nytt.
Den 16 maj–20 juni genomfördes en
så kallad granskning av den
bearbetade detaljplanen – en möjlighet
för framförallt myndigheter och
sakägare i närområdet att lämna
ytterligare synpunkter.
Enligt gällande tidplan ska
kommunfullmäktige fatta beslut om
slutversionerna av detaljplanen och
planprogrammet i slutet av året.

Några ändringar i detaljplanen för en ny sagovärld
Mindre miljöpåverkan – bland annat ingen byggnation inom 10 meter från stranden och krav
på att biologisk mångfald ska bevaras.
Tydligare krav på byggnader – endast taket på muminhuset får sticka upp ovanför träden och
färgval för ett antal byggnader ska harmonisera med omgivningen.
Mindre påverkan för närboende – mindre ljud från teaterscenen och mindre trafik.

Nytt om planprogrammet för
friluftsområdet
Utredningar visar att det är möjligt att bygga en ny badvik i områdets västra del.
Kommunen och områdets camping har kommit överens om ett markbyte som gör att
kommunen övertar mark som är viktig för att utveckla friluftsområdet.
En handlingsplan för vilka investeringar som ska göras i området under de kommande åren
håller på att tas fram.

Visste du detta om Skutberget?
Större delen av området köptes upp av kommunen under 1940-talet.
Sedan 1950-talet har kommunen köpt cirka 50 privatägda fritidshus för
att utöka friluftsområdet.
På 1990-talet fanns en driving range för golfspelare i området. Idag är
det istället äventyrsgolfen på campingen som gäller för den som vill
spela golf på Skutberget.

Tre frågor till...
...Emelie Dronsfield, stadsbyggnadsplanerare i projektet.
Många lämnade synpunkter på detaljplanen 2018. Vilka synpunkter
har ni inte tagit hänsyn till?
- I det här fallet är det ganska många som uttryckt att de inte tycker det
ska byggas en sagovärld. Dessa synpunkter har vi inte tagit hänsyn till
eftersom kommunen fortfarande planerar att Skutberget ska utvecklas
och en sagovärld ska byggas. Samrådets fokus är hur det ska göras.
Alla synpunkter som kommer in redovisas för de politiker som ska fatta
de slutliga besluten om Skutberget.
Hur många detaljplaner arbetar ni just nu med på
stadsbyggnadsförvaltningen?
- Cirka 80 stycken. Planerna innehåller allt från natur, bostäder, skolor till
en sagovärld.
Ditt bästa Skutbergsminne?
- Jag har många fina minnen därifrån, men det bästa är nog när jag och en nyinflyttad vän var där för
att springa i spåret. Efteråt grillade vi korv på en picknickfilt. Vi fick kämpa med grillen och fick
måsbajs på filten, men det gjorde inget.

Skicka gärna vidare det här nyhetsbrevet till andra som kan vara intresserade.
Vill du prenumerera? Anmäl dig här.
Aktuell information om utvecklingen av Skutberget finns alltid på
www.karlstad.se/skutbergetsframtid

