Verksamhetsberättelse 2017
Kungsbacka kommun har i samband med framtagandet av Fördjupad Översiktsplan för
Åsa bland annat föreslagit en ökad tillgänglighet till stränderna genom att skapa en
Kustpromenad utmed våra vikar.
För att utveckla dessa tankar och skapa denna promenad längs kusten har Åsa
Kustpromenad Ideell Förening UPA bildats.
Visionen är att skapa en enkel form av kuststig som på ett naturligt och anpassat sätt
möjliggör promenader längs vattnet mellan vikarna från Näsbokrok/ Stenudden i norr
till Vassbäck/Rågelund i söder.
Efter flera års arbete med ansökan om finansiering av Åsa Kustpromenad fick vi under april
2017 beviljat belopp om 1.587.000:-.
Fördelas enligt nedan:
° 1.049.890:- från det s.k. Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 (EU)
°
35.000:- från Kungsbacka kommun,
° 442.110:- från Lokalt ledd utveckling Halland, (LLUH)
°
10.000:- från vardera Åsa Båtförening och Krokviks Intresseförening samt
°
40.000:- från Region Halland.
Ovanstående medel är avsedda att täcka samtliga kostnader för sträckan Vassbäck – Näsbokrok
exkl. arbetskostnader. Medlen är disponibla till utgången av år 2019. En mindre förlängning kan
eventuellt erhållas.
Under året har sträckan Kuggaviken-Krokvik-Vita sand färdigställts. För detta arbete har drygt
350.000:- använts.
I arbetet att färdigställa denna sträcka har ett 30 tal personer deltagit. 22 personer har lagt mer
än 40 timmar, flera har lagt över 200 timmar. Sammanlagt har under året arbetsstyrkan lagt
2.170 timmar på promenaden. Till detta skall läggas tidigare nedlagd tid för projektering,
inventering, bygglovsansökan samt ansökningsprocess för finansiering på drygt 1.000 timmar.
Region Halland, genom Löftadalens folkhögskola, har på ett föredömligt sätt bidragit till social
gemenskap genom att stå för kaffe och lunch. Sammanlagt har arbetsstyrkan ätit 450 luncher till
ett värde av 38.250:-.
Det arbete som under året lagts på promenaden har inte bara varit ett tekniskt arbete, utan
också i hög grad en social samvaro. Deltagargraden har varierat från 5 till 19 deltagare vid ett
och samma tillfälle. Endast två gånger har vi tvingats ställa in eller avbryta på grund av dåligt
väder. Nyanlända invandrare har också deltagit i arbetet.
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Åsabornas mottagande av den hittills färdigställda promenaden har varit överväldigande
positiv. Hela 275 namnade plankor har sålts till enskilda personer, föreningar och företag. Detta
har inbringat 220.000:- vilka medel nu används till sittbänkar, rastplatser och annan
kringutrustning, som inte ingått i den ursprungliga planen och således inte finansieras av de
bidragsmedel som anges ovan.
Media har bevakat utvecklingen på ett ingående sätt och reportage har förekommit i såväl Radio
Halland som i Göteborgs Posten, Norra Halland och Kungsbacka Posten. Avtal har också tecknats
med Kungsbacka kommun om det framtida underhållet. Detta ansvar ligger nu hos Kungsbackas
Fritidsförvaltning.
Parallellt med byggnationen har planeringsarbetet fortsatt för kommande etapper. Flera
fastighetsägare och föreningar är positiva till det fortsatt arbetet som kommer att genomföras
under 2018. Detta gäller även föreningens duktiga hantverkare som är positiva till att fortsätta
arbetet och den sociala gemenskapen.
Det finns dock en del komplikationer som behöver hanteras.
1. Styrelsen för Kuggavikens Intresseförening, som äger marken närmast söder om
Kuggaviken-Krokvik är negativa till vidare kontakter och genomförande. Detta trots att flera
fastighetsägare i Kuggaviken är positiva och även sponsrat det pågående arbetet genom att
köpa namnade plankor på den del som nu färdigställts. På grund av ovanstående är något
vidare arbete söderut inte planerat.
2. Ägaren till fastigheten för sträckan Vita sand – Stenvik – Skytteviken har sent i processen
motsatt sig byggnation på sin mark om inte ett antal motprestationer genomförs. Något som
i alla delar berör egen fastighetsverksamverkan med Kungsbacka kommun. Föreningen är
inte part i dessa frågor. Ny sträckning planeras nu för detta avsnitt.
3. Slutligen är ägaren till Stenudden längst i väster inte intresserad av medverkan till att öka
tillgängligheten till Kustpromenaden på sin mark. Föreningen avser därför att avsluta
breddningen av befintliga stigar och öka tillgängligheten till Kustpromenaden när den
närmar sig den aktuella fastighetens gräns.
Med hänsyn till ovanstående är risken uppenbar att Föreningen inte kan fullfölja den
övergripande Visionen om en lång sammanhängande Kustpromenad längs Åsa´s stränder.
Planer som vi erhållit finansiering för.
Vi avser dock att genomföra de överenskomna åtgärderna vi är överens om med fastighetsägare
och föreningar under 2018 och samtidigt fortsätta att bearbeta ovanstående frågor.
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