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Kritiker oroas av Norrvikenförsäljning
Lilla Båstad köper konkursboet Erik Paulssons bolag Lilla Båstad har köpt
konkursboet efter Norrvikens trädgårdar. Köpet presenteras på en
presskonferens idag.
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Den 1 februari tillträdde Lilla Båstad som ägare. Nu närmast tänker
bolaget inventera Norrvikens trädgårdar och undersöka vilka
möjligheter som finns.
Intentionen är dock att fortsätta den tioårsplan som man tidigare
presenterat med satsning på bostäder och entrepenörsskap.
Drog sig ur

Villa Abelin,
Norrvikens
trädgårdar.

Lilla Båstad planerar att bygga bostäder, företag och en
entreprenörskola vid trädgårdsanläggningen.
Bolaget ägs av byggföretaget Peabs grundare Erik Paulsson. De
presenterades som blivande ägare redan för ett par år sedan, men
drog i fjol höstas sig ur affären. Det skedde sedan
Riksantikvarieämbetet börjat utreda om trädgårdsanläggningen bör
klassas som riksintressant kulturmiljö, en fråga som ännu inte är
avgjord.
– Det har varit en tveksamhet i Lilla Båstads styrelse om att fullfölja.
Jag tror att de har accepterat det nuvarande förhållandet att det finns
en viss osäkerhet med köpet, kring vad får de lov att göra i framtiden det vet vi inte riktigt, säger Ingmar Grönvall, konkursförvaltare för
trädgårdarnas förra ägare, stiftelsen Norrvikens trädgårdar.
Oron står lever kvar bland kritiker

Karin Schmidt,
Norrvikens
Trädgårdssällskap.

Karin Schmidt är Båstadsbo och medlem i Norrvikens
Trädgårdssällskap.
Hur reagerade du på dagens besked?
– Jag blev väldigt ledsen, jag känner inte det som att det här är en
lösning för själva trädgårdarna, säger hon.
Turerna har varit långa kring vad som ska hända med trädgården och
det är många parter som ska tycka till om framtiden, bland annat ska
både kommunen, länsstyrelsen och invånare få tycka till.
– Jag hoppas verkligen att vi ska komma överens, men vi gör oss
samtidigt inga illusioner av de diskussioner och frågor som kommer komma upp på resans väg,
säger Peter Ekelund, en av delägarna i Lilla Båstad.
”Stort ansvarstagande och känsla för trädgårdar”
Trots dagens löften om att trädgården ska bevaras och vara öppen för allmänheten har oron hos
kritikerna inte stillats.
– Jag tror inte att de kritiker som jag har kunnat läsa om och lyssna till någonsin kommer att vara
lugna. Men jag tror att jag kan lugna alla de som undrar om hur det här nu kommer att ske, och
det kommer att ske med ett stort ansvarstagande och med en kännedom och känsla för
trädgårdar, säger Peter Ekelund.
– Jag känner mig inte alls lugn. Det här är en exploatering det är frågan om, och det är en stor
exploatering, säger Karin Schmidt.
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