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Militärerna stoppar projekt i sista stund  

 

Marstrand (G-P): Kommer det enda stora byggnadsprojektet i Marstrand att 

stoppas bara några månader innan det skall starta? Hotet är i dag överhängande. Och 

anledningen är att militära intressen kommit in i bilden. Projektet berör det s k 

Myrenområdet, där ett hundratal bostäder skall uppföras. Så sent som i måndags tog 

Kungälvs kommunalfullmäktige sin budget, och utan att ett ord sades anslogs 1,8 

miljoner till projektet, som kanske inte kommer att utföras. 

Ända sedan 70-talets mitt har kravet på flera bostäder i Marstrand varit 
starkt inte minst bland de många sam idag inte kan få bostad i samhället trots att 
de jobbar där. Myrenområdet togs då fram som det enda möjliga 
utbyggnadsområdet i kommundelen och man började skissa på Planerna. Arbetet har 
fortsatt och idag finns planen i stort sett klar. Och i detta skede har 
chockbeskedet kommit. Militärmyndigheterna förklarar att området inte är möjligt 
att bebygga och hänvisar till militära intressen. Det finns vissa avtal som gjordes 
upp mellan militärmyndigheter och kommun, avtal som är hemligstämplade men som 
reglerar förhållandena. Idag är emellertid situationen sådan att bostadssatsningen 
är å farozonen. — Jag är mycket oroad säger kommunalrådet Arne Karlsson (c). Vi 
kommer att diskutera vidare med militärmyndigheterna, men samtidigt måste vi nu 
mycket snabbt titta på om det finns några andra alternativ i Marstrand. Vi har 
haft samråd med länsstyrelsen om Myrenplanerna och ingen har förrän nu sagt ett 
ord om de här problemen. Vi har nu börjat granska de gamla avtalen med militären 
för att gå till botten med hela den här saken. 

Kungälvs kommun hotas också av stora förluster i kostnader om Myrenprojektet 
måste stoppas. Marken är visserligen sedan länge i kommunal ägo men man har 
redan lagt ut tusentals kronor på utredningar om bostadsprojektet. 
På militärt håll har man hävdat att kommunen borde ha undersökt förhållandena 
bättre innan man drog igång Projektet. 
 

  



GP 1978-11-13 

 

Har vi råd? 

 Med bestörtning laser man nu om Kungälvs kommunfullmäktige för några dagar 

sedan antog en budget där nära två miljoner sannolikt avsatts till ingen nytta. 

Myrenområdet har redan tillåtits dra stora kostnader för 

bostadsprojekteringar INNAN MAN KONSTATERAT OM BEBYGGELSE FÅR SKE. 

Avtal mellan kommunen och militära myndigheter finns men dessa har man icke 

beaktat. Det är tydligen inte bara Mölndals kommun som i Balltorp driver 

okunnig, felaktig och kostnadskrävande projekteringsverksamhet och sedan 

skyller ifrån sig på "militären"! 

Har vi råd med denna lek med skattebetalarnas pengar? När skall våra valda 

kommunala förtroendemän inse sitt ansvar? 

ÅT HÄLSINGLAND 


