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Strax innan tväraxeln genom trädgårdarna finns i dag ett nytt betongfundament, där
den röda grinden så småningom ska stå.
HD/NST Mats Roslund

Lilla Båstads plan förändras inte av riksintresset. Men det innebär nya regler att förhålla
sig till och det kommer bolaget att göra, enligt projektledare Bo Nilsson.
I december drog sig Lilla Båstad ur Norrvikenaffären med motiveringen att förutsättningarna hade
ändrats. Bland annat var det att processen med att peka ut Norrviken som riksintresse hade dragits
igång på nytt som ändrade planen, sa man då.
– Konkursförvaltaren hade väldigt få alternativ som ville ha trädgården öppen. Det var då Lilla
Båstad sa att vi var beredda att ge oss in i det igen, säger Bo Nilsson.
Men de fem ägarna var medvetna om att processen fortfarande pågick och att det skulle kunna bli
ett riksintresse. Nu har de fått informationen om att beslutet är fattat, men deras plan står kvar.
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– Det är inget konstigt i att det kommer beslut som vi får beakta. Vi har tagit på oss ett ansvar att
utveckla och förvalta området och ta hänsyn till regler och förordningar på vägen, säger Bo Nilsson.
De kvaliteter som pekas ut som värdefulla i riksintresset ska beaktas när det ska göras ändringar i
detaljplanen. Enligt Bo Nilsson pågår en dialog med kommunen om detaljplanen för Norrviken.
– Det pågår en diskussion hela tiden. Det är en av våra stora arbetsuppgifter, att jobba med
detaljplanen. De som gör det får se på om och vad det här kan innebära, säger han.
Bolaget har en långsiktig plan som inte omkullkastas av riksintresset. Projektledaren säger att den
redan från början har värderat flera av de saker som Riksantikvarieämbetet nu pekat ut som extra
värdefulla.
– Det står människor, bildning, hälsa och kulturmiljö. Det är saker som är viktiga för oss, så det är
positivt. Saker som händer på vägen rycker inte sönder en långsiktig plan, säger Bo Nilsson.
Det kortsiktiga målet är att göra den här säsongen till något positivt.
– Vi vill få många att vilja komma och besöka trädgårdarna och engagera sig i våra arbetsgrupper
för att kunna fylla trädgårdarna med innehåll.
Emma Lind (/nyheter/emma-lind/)
emma.lind@hd.se (mailto:emma.lind@hd.se) 0431-843 03
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