FÖP Grebbestad

Allmän service
Skolor, samlingslokaler m m
I Grebbestad är behovet av grundläggande kommunal service i stort sett tillgodosett. Här finns allmän välbelägen service i form av förskola, grundskola, fritidshem
och äldreboende. Folkhögskolan har sedan länge präglat Grebbestad som samhälle.
Högstadium och viss gymnasieutbildning finns i Tanumshede. Grebbestad och
Tanumshede fungerar som en enhet i flera avseenden när det gäller kommunal
service.
Barn som bor 2-3 km från förskola respektive skola erbjuds kommunal skolskjuts.
Den faktiska skolvägen bedöms i varje enskilt fall.
Samlingslokaler finns i olika regi i bl a Skärgårdshuset, församlingshemmet, Folkhögskolan och Grebbestadsskolan. I Charlottenslunds folkpark finns dansbana,
men även fritidsgårdsverksamhet som drivs med hjälp av föräldrar. Vid Falkeröds
hembygdsgård sker aktiviteter, framförallt sommartid, då olika evenemang hålls,
exempelvis ”Visor i Falkeröd”. Som mötesplats utomhus fungerar framförallt
torget och bryggstråket. Det stora utbudet av caféer och matställen erbjuder också
ställen att mötas på.
Behovet av kommunal service bedöms öka betydligt vid en utveckling enligt vad
som anges tidigare i avsnitt ”Befolkning – boende”. En grov bedömning pekar på
att antalet barn i barnomsorgsåldern kommer att öka från nuvarande ca 15 till ca
25-30 barn per åldersklass inom planområdet och att antalet barn i grundskoleåldern kommer att öka från nuvarande drygt 20 till 40-45 barn per åldersklass. När
det gäller barnomsorg och grundskola kan lokalbehovet komma att nära nog fördubblas jämfört med idag. Alternativ till nya lokaler i Grebbestad kan vara att
utnyttja skollokaler i Tanumshede.
En ökning kan även väntas av antalet äldre och antalet pensionärer kan komma att
öka uppemot 70-80% i ett 20-årsperspektiv, vilket kraftigt ökar behoven av både
vård, omsorg och ändamålsenliga bostäder.
På motsvarande sätt kommer behoven av lokaler och anläggningar för fritidsaktiviteter att öka starkt.

Bad
Inom området finns fyra badplatser med kommunalt åtagande. Ytterligare några
iordningställda badplatser finns utöver de möjligheter till friluftsbad som finns rent
allmänt där stranden är tillgänglig.
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Båtplatser utmed Svinnäs östra sida

Båtplatser och uppläggning
Det finns 495 kommunala småbåtsplatser från Tanumstrand till Edsvik samt uppskattningsvis 600-700 privata platser. Därutöver finns ca 225 kommunala och ca
125 privata gästhamnsplatser. Totalt finns alltså ungefär 1400 platser (år 2004) för
småbåtar inom planområdet. Ändå är behovet stort och kommunen har ca 250
personer i kö som önskar båtplats i Grebbestad. Vid en utbyggnad av ytterligare
bostäder i enlighet med planen kommer efterfrågan på båtplatser att öka. I framtiden kommer det därför inte att vara möjligt att erbjuda båtplatser till alla som
bosätter sig i Grebbestad.
Tre områden kan ses som tänkbara för utbyggnad av småbåtshamn: Grebbestadskilen, Buskär och Edsviken. I Grebbestadskilen kan en möjlighet vara att förlänga
bryggstråket på västra sidan av viken, vilket kan behöva samordnas med en eventuell framtida utbyggnad på Svinnäs. För att kunna anlägga båtplatser här kommer
det också att behövas muddring i vattenområdet. Här skulle ungefär 600 platser
kunna rymmas, varav ett 100-tal i anslutning till kommunal mark vid reningsverket. Vid en utbyggnad utmed Svinnäs måste en vågbrytare anordnas i höjd med
Koskär. En viss möjlighet finns också att disponera om den inre delen av nuvarande hamn med nya bryggor och förtäta med ca 50 platser. I Bukten innanför Buskären i Sövall finns ett hamnläge i lä bakom öarna utanför, där en utbyggnad/utveckling av småbåtshamn är tänkbar. Det kan här röras sig om högst ett 60tal platser. En om- och utbyggnad av det befintliga yttre bryggområdet i Edsviken
har diskuterats, men en utvidgning bedöms vara olämplig med hänsyn till allmänna
intressen och det utsatta läget. Gemensamt för områdena är svårigheterna att anordna parkering i anslutning till hamnarna.
Vid hamnplanen och fiskekajen finns det möjligheter att ta upp båtar. En ny anläggning för båtupptagning är anlagd längst in i viken. Den kan, tillsammans med
en befintlig krananläggning, klara behovet för en lång tid framöver. Verksamheten
förfogar även över platser för vinteruppläggning.
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I framtiden kommer det att finnas stort behov av ytterligare uppläggningsplatser för
båtar. Inom planområdet kan det finnas möjlighet att planera för att nya parkeringsytor som tillskapas ska kunna nyttjas för båtuppläggning på vintern.

Sjöbodar
Båtägarna har behov av förvaringsutrymmen och efterfrågan på utrymme i sjöbodar är därför stort. Kommunen har en sjöbodspolicy som man håller på att se över.
Sjöbodspolicyn syftar bl a till att förhindra att sjöbodar omvandlas till fritidsbostäder.

Idrottsplats och andra fritidsanläggningar
Idrottsplatsen Siljevi, öster om samhället, har fotbollsplan, omklädningsrum, parkering m m. Ytterligare en plan håller på att anläggas. En motionsslinga är anlagd i
anslutning till idrottsplatsen. Vid Anneberg finns en grusplan, Hagavallen.
Charlottenlund, eller ”Lunden”, är ursprungligen en folkpark med en lång tradition,
som under senare år har utvecklats och använts som ungdomsgård och för andra
liknande fritidsaktiviteter.
Med ökad befolkning kan man förutse ett behov av att på sikt utöka fritidsanläggningarna vid både Siljevi och Charlottenlund.
Vid Tanumstrand finns en sporthall, grusplan och badanläggning. Anläggningarna
drivs i privat regi.
Stall Heane utanför Tanumshede är en viktig målpunkt för ridintresserade. Behov
finns av att förstärka cykelvägen dit. Befintliga vägar förbi Kärra kan utnyttjas för
att ta sig vidare mot Tanums station.

Siljevi
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Kollektivtrafik
Flexlinjen ”Greta” (buss 878) kör
regelbundna turer Grebbestad –
Tanumshede med en rundslinga i
Grebbestad.
En busslinje (buss 875) går på väg
163 mellan Tanumshede och
Fjällbacka.
Vid en utbyggnad av bostäder kan
en omläggning av Greta-bussens
slinga behöva diskuteras. Möjligheten att sommartid kunna koppla
linjen till parkering i utkanten av
samhället har diskuterats.

Busstationen finns på hamnplan mitt i centrum

Vatten- och avlopp
Den kommunala vattenförsörjningen i Grebbestad är löst genom en vattenledning
från vattenverket i Tanumshede, vilket i sin tur tar vatten via en huvudledning från
Nedre Bolsjön. Dricksvattnet har bra kvalitet och tillgången är god. Vattenförbrukningen från det kommunala nätet ökar med ungefär det tredubbla sommartid. En
utredning har gjorts som redovisar kapaciteten i hela det kommunala vattenledningsnätet och åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen framöver.
Grebbestads avloppsreningsverk ligger på ostsidan av Svinnäs. Det är byggt 1971
och ombyggt 1991. Verket är dimensionerat för 4500 pe (personekvivalenter). Det
har en tillräcklig kapacitet vintertid då det är belastat med ca 2000 pe. Sommartid
är belastningen ca 4000 – 5000 pe, d v s mer än fördubblad, vilket gör att den
tillåtna belastningen tidvis överskrids. Kommunen har under 2005 genomfört åtgärder på verket som medger en belastning om 6900 pe. Åtgärden ska ses som tillfällig tills ett nytt verk är färdigställt.
Avloppsreningsverket är inte bra placerat med tanke på eventuell framtida utbyggnad på bl a Svinnäs. Det ligger även olämpligt med tanke på att transporter till och
från verket måste ske genom centrum.
En utredning av ett helt nytt avloppsreningsverk för att ersätta tre befintliga verk i
kommunen är utförd. Enligt kommunens beräkningar och om beslut om nytt reningsverk tas kan ett nytt verk, som i en första etapp omfattar enbart Grebbestad,
tas i drift tidigast 2009.
Av kartan Service framgår omfattningen av kommunens verksamhetsområde för
vatten och avlopp. Inom verksamhetsområdet har kommunen ca 720 va-abonnemang
(år 2004). Därtill är ett hundratal fastigheter anslutna via avtal. Övriga fastigheter
har enskilda avloppslösningar och får vatten från grävda eller borrade brunnar.
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska alltid prövas i samband med
detaljplanearbete.
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Energi
Kommunens energiplan är antagen 1994. En revidering av planen är påbörjad och
beräknas vara klar under hösten 2006.
En 40 kV-ledning från Tanumshede ansluter till ett ställverk öster om samhället.
Ställverket är omgärdat med stängsel enligt gängse regler och något ytterligare
skyddsavstånd krävs inte. Kring 40 kV-ledningarna gäller ett skyddsavstånd på
mellan 10-20 m på vardera sida. En ny 40 kV-ledning kan bli aktuell mellan Grebbestad och Fjällbacka. Övriga mindre ledningar har ett skyddsavstånd på 4 m per
sida. Några av dessa mindre luftburna ledningar är planerade att grävas ner. Ledningarna ägs av Fortum Distribution.

Avfall
Återvinningsstationer finns vid hamnplan och vid bensinstationen finns en s k
miljöstation. En ny återvinningsstation är planerad vid bensinstationen.

Överväganden
•

Planeringen ska eftersträva samordning mellan resurser i Tanumshede och
Grebbestad.

•

Läge för en ny förskola/skola ska beaktas vid fortsatt planering. Närmiljön
till ny och befintlig skola ska ges hög prioritet.

•

Området kring torget bör utvecklas som mötesplats i Grebbestad.

•

Möjlighet att anlägga fler båtplatser och platser för uppläggning av båtar
bör studeras vidare.

•

Kommunens sjöbodspolicy ska gälla vid planering av förråd/sjöbodar i anslutning till vattnet.

•

Visst utnyttjande av kommunala parkeringsplatser ska vintertid kunna ske
för båtuppläggning.

•

Byggnader och områden med allmän service och fritidsanläggningar ska
vara lätt tillgängliga via gång- och cykelvägar.

•

Siljevi ska kunna utvecklas som fritids- och motionsanläggning.

•

Utrymme ska reserveras för ny bollplan inom gångavstånd från skolan,
som ersättning för befintlig grusplan vid Anneberg.

•

Behov av fjärrvärmeanläggning ska övervägas vid fortsatt planering.

•

Avloppsreningsverket ska flyttas.
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