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Hej,

På 2015 års sista skälvande dagar kommer andra rapporten till er alla hur projektet utvecklar 
sig.

Föreningen har officiellt bytt namn till Stockeviks Bad, Bastu och Fritidsförening. Vi har 
samma organisationsnummer och konton som tidigare.

Under oktober och november har vi arbetat intensivt med bygglovsansökan och till den även 
ansökan om strandskyddsdispens och arrende.  Styrelsen tog beslutet att låta mäta upp 
området för att få så precisa ritningar som möjligt. Samtliga ansökningar inklusive 
bygglovsansökan gick in till Tjörns kommun tredje veckan i november och är registrerad 
under Dnr 2015/1811. Nu väntar vi på att tilldelas en handläggare, men kommunen flaggar 
för att de har många ärenden att handlägga just nu. Styrelsen tackar Göran Berg och Markus 
Sandström för deras insats i ansökningsförfarandet.

Vi har korrigerat tidigare ritningar efter kommunens input under mötet i september. Det 
innebär att vi breddat och höjt allaktivitetshuset något. Detta för att få plats med kök, 
handikappanpassad toalett och bra förvaringsmöjligheter på loftet. Vi beslutade tillsammans 
med kommunen att samtliga ansökningar dvs. strandskyddsdispens, arrende över 5 år samt 
bygglovsansökningarna skulle gå in samtidigt och att kommunen handlägger alla tre 
ansökningar parallellt. På hemsidan under BBF fliken ligger presentationsmaterialet som vi 
hade med oss till kommunen på septembermötet samt bygglovsritningarna. Se 
www.stockevik.net  BBF fliken.

Vi kommer även att informera de fastighetsägare runt viken, som eventuellt kommer att 
beröras av bygget men ännu inte är medlemmar i BBF, i ett separat brev. 

Vi har tagit de första kontakterna med LEADER projektet men de ligger fortsatt i 
startgroparna och ännu inte riktigt kommit igång, men vi kommer att återkomma till dem 
efter vi fått svar på ansökningarna.

Nu är det bara att vänta och hålla tummarna!

Gott Nytt 2016 !

Kajsa Berdenius Norström, ordf

http://www.stockevik.net/

