
Skeppet sjunker, hur seglar vi vidare? 
 

 

Det börjar röra sig i våra farvatten. Projektgruppen har haft 

möte med Karin Gustavsson, arkitekten Monika Norling 

och Mats Norrbrand vd Håbohus. Under mötet disku-

terades ett antal skisser som Monika gjort sedan vårt förra 

möte. Målet är som sagt att inom nuvarande Detaljplan 

förändra Skeppsgården så att den svarar mot våra behov 

så långt detta är möjligt. 

Tack vare idogt arbete av Karin och Monika kan nu KSAU 

erhålla en skiss på hur vi i de tre föreningarna gemensamt 

önskar att Skeppsgården utformas. Allt startade med 

Agneta Hägglunds yrkande i KS om att en oberoende 

utredning om vårt behov av ersättningslokal för Skeppet 

skulle vara klar under april 2018. Målet är så tillsvidare 

nått. 

Vad som nu sker är att Karin skriver till KSAU och 

redovisar vad vi kommit fram till samt ger dem en grov 

kostnadsberäkning. När jag talade med henne i telefon 

gav hon mig en ungefärlig uppskattning på 3-5 miljoner för 

att ändra Skeppsgården enligt ”vår” skiss. 

 

KSAU har möte 15/5 och Karin räknar med att kunna presentera hela paketet. Om ingen är emot 

dras det i KS 28/5 och därefter i KF 11/6 där beslut tas om projektets eventuella genomförande.  

Hur ser då vår framkompromissade skiss ut? Vad kan vi berätta om den? 

Stora salen rymmer cirka 140-160 personer och i anslutning och vinkel till den ligger ett stort 

utrymme som kan delas upp i tre rum. Det rummet bör kunna rymma aktiviteter typ bridge mm. 

Eftersom det är delbart kan vi ha tre möten pågående samtidigt. Utanför ”bridgerummet” finns en 

innegård där vi kan arrangera grillfester mm. Köket är placerat mitt i byn, liksom caféet. Entrén ligger 

längst till höger på skissen och utefter gången mot köket har vi våra expeditioner. Även i den här 

avdelningen får vi en innegård. 

Detta är inte skuret i sten. När KF beviljat pengar och sagt OK till projektet ska Karin göra en 

detaljprojektering och då kommer det att bli ytterligare diskussioner med oss i projektgruppen om 

eventuella ändringar mm. 

 

 

Ralph Abrahamsson, för projektet ”Skeppet sjunker” 

 

 

  



 
Rotera vyn 90 höger på skärmen! 


