
DET NYA ”MARINAN”- OMRÅDET

Södra Hamnplan. (”Marinan”-området”) Fotomontage: Björn Carlén
Eftersom jag inte vet hur fönster och dörrar ser ut eller är placerade är de inte inritade. Något bättre kommer det säkert att se 
ut när dessa finns på plats.

Åmål 2010-10-02 

Till Åmåls kommunstyrelse

1. Vem tog initiativet till det här projektet. Kommunen eller Olympus Fastighet AB?
2. När behöver kommunen ett hotell med hundra rum utöver de som redan finns i Stadshotellet och på Dalhall?
3. Hur mycket har projektet hitintills kostat kommunen?
4. Beror det på bristfällig information från kommunens sida att så få Åmålsbor vetat något om detta projekt?
5. Är kommunen nöjd med de bilder som visats på projektet? Om inte. Varför har ni inte sett till att det kommit 

fram klara illustrativa bilder? (Det verkar vara precis som i vindkraftsfrågan. Nu är det åter igen på privat initia-
tiv man blivit tvungen att visualisera).

6. Varför vill kommunen sälja en så här värdefull central strandtomt (6.000 m2) inklusive två fastigheter (Hem-
bygdsmuseet och Marinan) för en spottstyver (2.650.000 kr)?   −  Borde väl varit det femdubbla.

7 ”Har Åmålspolitikerna smittats av ”Årjängssjukan”? stod det i en insändare. Har ni det?
8. Prioriterar kommunen det här nya tre- och tvåvåningshotellet (Ca 75 m långt med 100 rum) framför Stadshotel-

let?  Om så är fallet, hur tänker man sig då framtiden för Stadshotellet?
9. Om man prioriterar Stadshotellet −vilket vore det naturligaste − kommer man då att satsa på en flygelbyggnad 

så att hotellet kan ta emot en hel busslast nattgäster?
10. Skall Hembygdsmuseets verksamhet upphöra? Enligt vad som sägs har detta markanvisningsavtal godkänts av 

kommunen utan att tillfråga Hembygdsföreningen. Är de tillfrågade om projektet? 

Södra Hamnplan. (”Marinan”-området”) Foto: Björn Carlén

Efter uppgifter som skrivits i PD och NWT 
är vi intresserade av ett antal frågor i sam-
band med planeringen av Södra Hamnplan, 
(Det nya ”Marinan-området”). 
Eftersom detta är en så viktig plats för oss 
Åmålsbor anser vi att kommunen snarast
kallar till ett offentligt möte där berörda 
parter i klartext och med tydliga illustratio-
ner visar vad som är på gång. 
Vi som vill Åmåls bästa genom
Björn Carlén  (carlen.bjorn@telia.com)

Några frågor. Fler kommer säkert under mötet.

Citat från en insändare:”Det är för småskaligheten, intimite-
ten, den vackert bevarade miljön med Gamla kyrkan, Vänern 

och båtarna. Det är detta som ger Åmål dess själ.” N
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