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• ''Jag ser: området som en skatt för 
kommunen inför framtiden.'·' 
VÅNEVIK.Det säger ko mm u-·. det skulle bli lrultu.tteservat 

: nalrådet P.eter Wretlund (S) av stenindiisi:riområctei. 
om den byggnadsplan för - Därför finns det anled
Vånevik från 1944 som hit- .. ning också att' gå hovsamt 
tats i de kommunala göm- fram. Arbetet med området 
morna. Planen:medger pyg- är nu prioriterat redan 
gande av villor inorn.l!trand- · under· hösten, säger .Peter 
·skyddat område-i vårievik:· · Wretlund. · 

· Faktiskt medger planen · - Mycket ser positivt ut 
ett tiotal villor strax . intill med möjlighet till avlopps- . 
badplatsen i Vånevik och ansllltningar-via·denöverfö
ytterligare . ett dussin på ring$ledning till. Os~s
vägen ned mot badplatsen hamn som g~ invid ororå
från Manneviken räknat. def. . . . 

Hade varit omöjligt i dag 
. I dag skulle det inte fiimas 
en chans i världen att läns
styreffien skulle godkänna 
sådan 'byggnation strax 
invid havet. Strandskyddsla
gen säger nej. 

- Byggnadsplaneli har en 
enorm potential. Den _upp
täcktes för oss i kommunled
ningen i samband' med att 

EXakt hur många villor 
som. planen medger är lite 

. oklart. Det verkar handla 
om årka 40 stycken. Men 
allaliggerinte iden "hetaste" 
zonen nära sjön. Oc.i). i den 
norra delen är.mycket redan 

bebyggt. . . · 
- Det handlar om oinrådet 

söder- och sydost ut från 
stenvillan sett som nu är 
aktuellt, berättar kartchef 

t . . ~ * 

~j?rioi-itera.t · · 
· .'iedan, under 
hösten. '' 
Peter.Wr:etlund (s), 
kommunalråd. 

.. 
. Leif · Karffison på samliälls
byggnadskontoret. 

Han och några andra 
inom samhällsbyggnads
kpntoret ska efter semestern 
se hur området kan planläg-

Det går att hitta byggplanen på kommllnens hemsida: 
.oskarshamn.se/templates/Page.aspx?id=117 2 

gas och exploateras. där, men det · föll för 
- Troligen var det allt för ·opinionstrycket. . Annars 

dyrt och besvärligt att bygga fanns möjlighet inom bygg- · 
där. Det är stora nivåskillna- nadsplanen att etablera sig 
der på flera ·ställen. Inte där. 
minst vid Manneviken. Där- I byggnadsplanen är 
för har det aldrig varit aktu- vägar inritade som inte 
elit att verkställå den, säger finns i dag. Det är .sådant 
han. · som man nu ska börja titta 

-Det är förenat med stora på. 
kostnader att exploatera 
där. IQar vid laigsslutet 

Vågar fiims inritade 
N samhällsbyggnadskon to-. 
ret har inte byggnadsplanen 
varit lika okänd som den 
varitför kommunledningen. 
Att stenhuggarrnll$eet 
kunde byggasino.m området 
hänger samman med att det 
finnsu~eförenså~ 
byggnad i planen. 

För några år sedan ville 
.också ett företag etablera sig 

Att planen aldrig förverldi
gades har nog flera förkla
ringar. Den var klar . vid 
·krigsslutet och verksamhe
·ten . i Våneviks stenbrott 
under kriget gick mycket ut 
på att· framställa sten till 
Tyskland och staden Ger
mania som. Adolf Hitler · 
skulle skapa efter krigsslu
tet. 

Byggnadsplanen blev klar 
ungefär samtidigt som tys-
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