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Vi är nu klara med den första etappen av Åsa Kustpromenad. Etappen sträcker sig mellan Krokvik
och Vita Sand.
Mottagandet bland Åsaborna har varit överväldigande och inspirerar till en fortsättning. Vi har
under sommaren och hösten sålt inte mindre än 270 namngivna bräder. Vi har även fått mycket
positiva kommentarer på sociala medier och även i pressen.
Löftadalens Folkhögskola planerar för ett större utvändigt konstprojekt där delar av
Kustpromenaden ingår. Vi ser positivt på detta och stödjer den arbetsprocessen som genomförs i
samverkan med Konst i Halland.
Den första etappen är bara en av flera för att möjliggöra Visionen att kunna promenera längs med
vattnet från naturreservatet i Näsbokrok i norr till Vassbäck i söder. Det är dock inte alla som
delar denna vision och vi kommer att få ändra något i vår planering.

PROMENADEN NORRUT FRÅN VITA SAND – DELAR KOMMER ATT GENOMFÖRAS
Avsikten var att bygga samman Vita Sand – via Stenvik – till Skytteviken som en andra etapp med
start under våren 2018.
Fastighetsägaren har tidigare själv drivit denna fråga och varit drivande och positiv till
genomförandet men har nu ändrat sig och vill inte längre att detta genomförs.
Som framgått i pressen har fastighetsägaren ett antal förelägganden kring sin byggnad och
fastighet Åsa 1:4 mm från Länsstyrelsen och Kungsbacka Kommun. Så länge han inte får dessa
avskrivna tillåter han inte att Kustpromenaden går över sin mark.
Något som vår förening inte har möjlighet att påverka. Vi har försökt att hitta ett antal alternativa
lösningar – men dessvärre får vi inga svar på våra förslag eller mail.
Åsa Kustpromenad blir nu inte lika tillgänglig som vi hade i Visionen. Promenaden får nu fortsätta
upp längs vägen bakom tennisbanan, över berget och ner till Skytteviken. Genom Skytteviken
finns en befintlig gångväg. Så också förbi båthamnen och längs Fimmerstadsvägen.
I slutet av Fimmerstadsvägen finns en högre bergsklack. Avsikten är att projektet under våren
2018 bygger en gångvänlig trappa. Väl uppe på berget förbättrar vi de befintliga gångstigarna
genom Bråtaviken och Klapperstensområdet till samma standard som gäller för de gångvägar
projektet byggt i Krokvik. Vi kommer också att byta ut den bro som går över diket i Klappersten
och förse den med räcken.
Tyvärr kommer promenaden inte gå vidare efter Klapperstensområdet, då ägaren till Stenudden
inte tillåter detta. I stället får den som vill nå Näsbokroks naturreservat på gångvänliga vägar gå
upp genom Klapperstens bostadsområde och välja alternativa vägar ut till naturreservatet.

PROMENADEN SÖDERUT FRÅN KROKVIK – LÅST LÄGE
Visionen har varit att Kustpromenaden skulle förbinda Krokvik genom Kuggaviken till Vassbäck i
söder. I planeringen har vi tänkt att skylta Kustpromenaden på befintliga vägar som Åsa Bergsväg
alternativ Åsa Tallväg ner till havet. Därefter bygga grusväg resp träspänger på Kuggavikens
Intresseförenings mark. På likande sätt som i Krokvik.
Dessvärre säger Kuggavikens Intresseförenings styrelse nej till detta på sin mark ( Åsa 2:5).
Föreningen består av ett stort antal fastighetsägare i Kuggaviken. Har dessa samma uppfattning?
Noterbart är att flera boende i Kuggaviken inte tycker som styrelsen utan har köpt namngivna
bräder, som nu ligger på gångbryggan nedanför folkhögskolan.
Kuggavikens årsmöte avvisade även Åsa Kustpromenads ordförande från sitt årsmöte - med
beslut att man inte önskade någon information om projektet.
Vi har försökt att hitta alternativa lösningar och dialoger men dessvärre får vi inga svar på vare sig
brev eller mail.
SLUTKOMMENTAR
Vi har finansiering för genomförande under 2018 och vi har arbetskraft för att kunna bygga hela
sträckan Vassbäck – Näsbokrok.
Några fastighetsägare anser dock att det är för stort intrång att alla får möjlighet att ta del av
havet på ett mer tillgängligt sätt.
Slutresultatet kommer inte att bli riktigt det som vi initiativtagare tänkt oss. Och vi beklagar
självklart detta.
Men, utvecklingen av Åsa stoppar inte för detta. Ett fullföljande av idén om en sammanhängande
promenad längs vattnet tycks dock i nuläget inte gå att genomföra.
Vi får istället glädja oss åt den etapp som redan är genomförd och den sociala sammanhållning
som skapats för många Åsabor och inte minst alla som medverkat vid byggandet av
Kustpromenaden. Tack!
Samtidigt ber vi att få önska
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