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Ångbåtsbryggan i Stockevik kan säljas
Den gamla ångbåtsbryggan i Stockeviks
hamn är till salu. Samhällsföreningen hoppas nu att
kommunen vill köpa så att
området inte riskerar att
privatiseras.

TJÖRN:

Svante Karlsson vill att ångbåtsbryggan i Stockevik förblir öppen för
allmänheten. Den är nödvändig för ortens attraktionskraft menar
samhällsföreningen.

Bryggan i Stockevik är grunden till att samhället vuxit
fram på platsen och den fyller
fortfarande en viktig funktion.
Det menar styrelsen i den lokala samhällsföreningen som
nu vill att kommunen går in
som köpare.
– Vi har haft en bra dialog
med kommunen hittills i olika
frågor och hoppas att det ska
fortsätta så, säger Svante
Karlsson, ordförande i Stockeviks samhällsförening.
Nu sätter invånarna sitt
hopp till kommunen i en fråga

av central betydelse på orten.
Allmänhetens tillgång till den
urgamla lastplatsen hotas nämligen om kajen och vattenområdet säljs till en privatperson.
Det tror i alla fall samhällsföreningens företrädare.
– Det kan bli som i Nordviksstrand där privata tomter
brett ut sig och begränsat rörligheten, fortsätter Svante
Karlsson.
Föreningen hoppas i stället
på ett liknande arrangemang
som finns på andra platser på
Tjörn. Där sköter samhällsföreningarna hamnområden som
ägs av kommunen. I Stockevik
hyr nu föreningen ångbåtsbryggan av en privat ägare.
Men den nuvarande ägaren vill
sälja. Om kommunen köper
räknar man dock med att
kunna fortsätta som förut.
Kajen används för tillfälliga
besök och som lastningsplats

för Flatholmen, som inte har
någon fast trafikförbindelse
med Tjörn. Om kommunen
köper ”skulle det göra det ännu
mer attraktivt att bosätta sig i
Stockevik och även säkra tillgängligheten i området för de
som redan bor här”, skriver
samhällsföreningen i ett brev
till kommunen.
Historisk mark
Den historiska platsen ser
idag lite skräpig ut. Förr var
den djupa hamnen i Stockevik
livligt frekventerad av ångbåtstrafiken och blev därför en
central plats och huvudort på
Tjörn. Här fanns tidigt service
som post och telegrafstation.
– Jag minns själv när Marstrandsbolagets passagerarbåtar la till här på 1960-talet,
berättar Svante Karlsson.
Ett förfallet skjul som fortfarande står kvar i hamnen var

en gång bolagets kombinerade
biljettkontor och vänthall.
Behöver snyggas upp
Styrelsen skulle nu vilja
snygga upp och göra ångbåtsbryggan till ett traditionellt
hamnområde, med sjöbodar
och allmän tilläggsplats för
båtar.
– Vi vill att det ska vara
öppet för alla, även för turister!
Att hamnen förblir tillgänglig för allmänheten är en viktig
livskvalitet för de boende och
gör det intressant att bosätta
sig i området menar föreningen.
Kommunen satsar just nu
på en utbyggnad av Stockeviks
tätort och har presenterat en
detaljplan
som
rymmer
omkring hundra nya bostäder.
I somras anslöts också Stockevik till det kommunala VAnätet.

Ett skjul som gjort tjänst som biljettkontor och väntrum för Marstrandsbolaget står fortfarande kvar i hamnen.
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