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FÖRSLAGSTRÄFF
Sockengården i Od - 28/5
Förslagsträffens syfte
Träffens syfte var att presentera de förslag som tagits fram från
de tidigare idéträffarna samt besluta om och hur arbetet med nya
bostäder i Od/Alboga ska fortsätta.
Ca 25 personer närvarade
De flesta som varit med på de tidigare närvarade. Per Florén var också
där som representant för Herrljunga näringslivsbolag.
Kvällens upplägg
Först presenterade vi vår tolkning av de önskemål/behov som kommit
fram på idéträffarna. Sedan presenterades förslagen och därefter en
kort genomgång av de ekonomiska förutsättningarna för att bygga.
Därefter hölls en allmän diskussion. Bland annat fick var och en svara
på om och hur de var intresserade. Jerry informerade hur byalaget tar
frågan vidare till hösten.

Hälsningar,
Ulf Pettersson & Freija Frändberg
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Respons förslag
Kommentarer och egenintresse
Stenlyckan
Flera kommentarer uppstod kring parkeringsplatser och
förrådsbyggnad. Områdets gemensamma carport ansågs vara
för liten med endast en parkeringsplats per bostad. Det behövs
fler parkeringsplatser för t.ex besökare då alla kommer med bil.
De boende behöver också större förråd som kunde vara en del av
carporten. Parhus var inte en populär hustyp men illustrationerna
på bostäderna fick ändå positv respons. Det fanns förståelse och
samtyckte till användningen av parhus för att skapa en mer lättskött
utemiljö.
Fast många var positiva till förslaget fanns inget hushåll med
tydligt egentintresse av att flytta till den föreslagna utbyggnaden av
Stenlyckan.

Sandsken
Intressenterna hade önskat att bebyggelsen sträckte sig längre in
på åkern. Vi hade skissat på en sådan variant men valt bort den då
endast några hus i området då skulle få sjöutsikt. En person föreslog
att bredda bäcken som rinner nedanför åkern så att det idag sumpiga
skogspartiet där blir en parkliknande miljö.
Ett hushåll var seriöst intresserade att utveckla förslaget vidare i syfte
att flytta till Sandsken.
Övrigt
Förslagen fick kritik för att de inte visade hur en möjlig bebyggelse i
något av sjölägena mot Alboga kunde se ut. Vi hade valt att fokusera
på tomterna kring Od och vid Sandsken eftersom dessa är mycket
enklare att utveckla då de ligger utanför strandskyddszonen.
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VÅR TOLKNING
Vad vill de medverkande ha?
Som vi tolkar responsen är de flesta nöjda med hur de bor idag och
hoppas kunna fortsätta bo på samma sätt. De flesta vill inte flytta till
ett nytt boende förrän de är tvugna av ålder eller hälsoskäl. De som i
någon mån är intresserade av ett nytt boende är intresserade av olika
sorters boende och olika platser. Det finns inte tillräckligt många med
ett tydligt egenintresse kring ett av förslagen för att bilda en grupp och
jobba vidare med att uppföra nya bostäder.
På träffen lyfte många ändå fram behovet av ett boende i bygden
den dag de blir tvungna att flytta. På mötet bildades en grupp
personer som vill ta frågan om boende i Od vidare. Förslaget om ett
serviceboende nära skolan (som nämdes i visionen för Od) framstod
som det alternativ gruppen kan jobba för att förverkliga. På nästa sida
har vi sammanställt hur utvecklingsgruppen kan gå vidare.

FORTSÄTTNING SANDSKEN
Hushållet med seriöst egenintresse av en lättskött bostad vid
Sandsken kan ta frågan vidare genom att leta/annonsera efter
ytterligare 2-3 st intresserade hushåll. Finns en tydlig efterfrågan av
förslagets utformning och enighet kring ägandeform så tar byalaget
kontakt med kommunen för att se hur förslaget kan förverkligas.
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SERVICEPUNKT MED
T.EX. TRYGGHETSBOENDE

GÅNGVÄG &
DAMM

HUR GÅR OD-GRUPPEN VIDARE?
BRYGGA /
GRILLPLATS
Knäckfrågor
Utvecklngsgruppen behöver ta fram och enas kring ett förslag.
Nedan har vi listat de knäckfrågor vi ser för utvecklingsgruppen. Vi
rekommenderar också att arbeta med enkla skisser av boendet, t.ex
rita in byggnadens placering och storlek på en karta.
Knäckfrågor
• På vilken plats ska serviceboendet ligga?
• Hur många bostäder består serviceboendet av?
• Vilken ägandeform har serviceboendet?
• Vilka funktioner utöver serviceboende finns? (Exempel från
träffarna; ungdomsbostäder, servicepunkt, slöjdsal för skolan,
B&B för turister)
• Vad innehåller husets gemensamma lokal?
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3 möjliga ägandeformer
Vem som äger och bygger är en stor och komplex fråga. Vi har här
listat 3 möjliga ägandeformer för att ge utvecklingsgruppen alternativ
att ta ställning till, självfallet finns fler varianter och upplägg.
Kommunalt
Kommunen äger och driver ett serviceboende som byggts av Herbo.
• Projektplan: Byalaget har möten med politiker och tjänstemän i
kommunen där de lägger fram och diskuterar sitt förslag.
• Fördelar: Lite arbete och ansvar för byalaget.
• Nackdelar: Svårt att få igenom förslaget på helt politisk väg. Liten
möjlighet att påverka utformning och verksamhet.
Ägande koop
Kooperativ förening (byalaget?) äger, driver och bygger ett
serviceboende.
• Projektplan: Medlemmar betalar en insats så att föreningen kan
köpa mark, ta fram bygghandlingar och ta banklån.
• Fördelar: Stor möjlighet till egen utformning och samordning med
annat på orten.
• Nackdelar: Ekonomiskt risktagande och mycket eget arbete.
Hyrande koop
Kooperativ förening (byalaget?) hyr serviceboendet som ägs och
byggs av Herbo.
• Projektplan: Föreningen samarbetar med Herbo om utformning
och ekonomiskt upplägg. Medlemmar betalar en insats som
startkapital.
• Fördelar: Mindre jobb, insats och risk jämfört med eget ägande
• Nackdelar: Ansvar för att bostäder och lokaler används och hyrs
ut.
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