
www.tidning.netMunkedal – mer av livet8 www.tidning.net Munkedal – mer av livet 9

Hav, natur, unikt fi ske, strövområden 
och kulturbygd. Nu uppmanar Munke-
dals kommun privata markägare, en-
treprenörer och fastighetsförvaltare att 
se möjligheterna i nya bostadsprojekt.

Vid fl era attraktiva lägen i Munkedal pågår 
nu diskussioner för att sjösätta uppmärksam-
made bostadsvisioner.

– Det är spännande läge just nu där privata 
entreprenörer har goda idéer om nya bostads-
områden. Vi uppmuntrar dessa initiativ och 
gör vad vi kan för att underlätta processen, 
bland annat genom att fördjupa översiktspla-
nen, dra fram vatten- och avloppsledningsnät 
och hantera ärendena så effektivt som möjligt, 
säger planingenjör Ronny Larsson.

VA-nät till Saltkällans fritidshus
Framtida bostadsområden planeras just nu 
vid Saltkällans oetablerade campingområde, 
där markägare Svenska Mineral AB begärt 
plantillstånd för att på egen hand, via konsult, 
ta fram en detaljplan över området. 

Vid Saltkällan, ämnar även kommunen 
med start nästa år att dra fram vatten- och 
avlopp till de cirka 70 fritidshusen vilket 
innebär möjligheter att bygga ut husen, som 
idag begränsas till 80 kvadratmeter, till hel-
årsboenden. 

På andra sidan Saltkällefjorden vill markä-
gare Munkedal Skog & Event AB utveckla 
Munkedals hamn till ett framtida bonde med 
ett 25-tal bostäder, småbåtshamn, badplats 
och grillplats samt strandpromenad. Även de 
arbetar nu fram en detaljplan för området. 

– Hamnen har spelat ut sin rätt som djup-
hamn för framför allt oljetillförsel till bruket 
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därför är det naturligt för oss att se över möj-
ligheten till att utveckla Munkedals hamn till 
ett havsnära attraktivt bostadsområde. 
Munkedal Skog & Event AB önskar även in-
kludera museijärnvägens smalspår i planerna 
som ett pittoreskt inslag.

Tanken är att kommunen fortsätter VA-
ledningarna från Åtorp via Saltkällan till 
Munkedals hamn år 2007/2008 och även över 
kommungränsen till Uddevalla.

– Det ger även positiva miljöeffekter då 
vi sanerar enskilda avlopp, bekräftar Ronny 
Larsson.   

Golfbanenära bostäder
Även vid Hensbacka diskuterar Peab med de 

olika markägarna om framtida planerade bo-
stadsområden runt en golfbana.

– Vid Kvistrum, bakom gamla tingshuset i 
Munkedal har vi även ritat in ett möjligt fram-
tida bostadsområde. Nyligen har vi renoverat 
det kommunala VA-nätet varifrån det skulle 
vara enkelt för Kvistrumsområdet att ansluta 
till.   

Ytterligare ett attraktivt område för privata 
markägare att exploatera är Torreby där det 
fi nns byggklara tomter.

Lockar delårsboende
Munkedals kommun håller även ett vakande 
öga över de cirka 500 fritidshusägarna inom 
kommungränsen för att se vilka möjligheter 

det fi nns för de som redan har ena benet i 
Munkedalsbygden har att även fl ytta över 
det andra benet också och bli helårsboende 
och mantalsskrivna i Munkedal. Redan idag 
är närmare 15-20 procent av husen helårsbo-
ende.

– Det handlar om att dra fram VA-ledningar 
vilket ibland kan vara kostsamt. Men vi har en 
positiv inställning till att fritidsboenden blir 
permanentboende.

Företagarna är Sveriges största före-
tagarorganisation som företräder ca 
80 000 företagare - 55 av dem verkar i 
Munkedal. Det fi nns plats för fl er.

Företagarna verkar för att skapa bättre förut-
sättningar för att starta, driva, utveckla och 
äga företag i Sverige.

Ordförande i Företagarna Munkedal sedan 
tio år tillbaka är arkitekt och projektledare Jan 
Hognert:

– Företagarna är en seriös och stark organi-
sation som kommuner och myndigheter lyss-
nar på. Genom att vara medlem hos oss kan 
du ge en starkare röst åt de frågor du brinner 
för. Dessutom ska man inte underskatta den 
sociala biten, hos Företagarna kan man skapa 
kontakter och nätverk som man har stor nytta 
av i framtiden.

Mycket att vinna på 
medlemskap i 

              Hos Företagarna 
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I Företagarna får du en röst som hörs in till politikerna i kommunhuset, menar ordförande Jan 
Hognert.

Bra dialog med kommunen
Jan Hognert ser Företagarna i Munkedal som 
ett bollplank för kommunen.

– Vi har en mycket bra dialog och jag tycker 
de lyssnar på våra synpunkter i olika frågor. 
Själv har Jan även en bakgrund som kom-
munpolitiker och kan därför förstå den kom-
munala och demokratiska gången som företa-
gare ibland kan tycka långsam och onödigt 
byråkratisk.

– Jag trivs bättre med att påverka utifrån 
Företagarna som plattform, men jag har idag 
en annan förståelse för att den demokratiska 
gången måste få ta tid ibland.

Många medlemsförmåner
Förutom att vara med och påverka besluten 
i Munkedal har medlemmarna även andra 
förmåner.

– Med medlemskapet följer ett antal rabat-
tavtal på exempelvis bensin. Man kan få ju-
ridisk service via vår riksorganisation, vi har 
en mycket bra sjukvårdsförsäkring till våra 
medlemmar och man kan även gå på kurser 
och föredrag som Företagarna håller i.

Driver kompetenshöjningsprojekt
Företagarnas lokalföreningar i Munkedal, 
Tanum och Sotenäs driver gemensamt i den 
ideella förening Kompetenssamverkan kurser 
och företagsrelaterade utbildningar.

– Även regionalt i Västra Götalandsregio-
nen identifi erar Företagarna i Västra Götaland 
just nu tusen soloföretagare för vidareutbild-
ning och kompetenshöjning.  

Fakta: 

Företagarna är en rikstäckande organisation med lokala och regionala nätverk i Sveriges 
samtliga kommuner och län. Ordförande i Företagarna är Salvatore Grimaldi. 

Organisationen har i siffror 21 regioner och över 300 lokala föreningar med fl er än 3 000 
förtroendevalda medlemmar. Till organisationen är även anslutet 21 branschförbund. Sam-
manlagt företräder Företagarna ca 80 000 företagare. Medlemsavgiften beräknas på antalet 
anställda varje företagare har. Är man intresserad av att bli medlem kan man kontakta 
ordförande Jan Hognert på 0542-234 80. 

Övriga styrelsemedlemmar i Företagarna Munkedal är: Bo Sjöblom (v ordf.) samt leda-
möterna Siv Boström, Ewa Alfredsson, Håkan Carlander och Lars Christensson. 
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