Anteckningar från möte på kommunkontoret Gällande uthyrning av Kommunens Lokal i Glommens
Hamn (fd. Falkenberg Seafood)
Deltagare: Kommunen; Irene Vigeroth
Marin Harvest; Markus Axelsson
Glommens Samhällsförening; Jan Barreflod Nicklas Lilja
Möte Gällande: Samhällsföreningen har önskat ett möte med Kommunen gällande Hyresavtalet för
Lokalen i Glommens Hamn.
Irene V tillfrågade även Markus Axelsson från Marin Harvest.
Markus A började med att presentera MH och vilken typ av verksamhet som skall bedriva i lokalerna i
Glommens Hamn.
Etableringen i Glommen är ett led i en större närvaro och försök till ökad försäljning av aktuella
produkter i Sverige.
Produktionen är en högt specialiserad förädling av egna insatsvaror, livsmedel till
konsumentförpackningar för leverans till butik. DVS insatsvaror kommer med kyltransport till
Glommen 2 bilar om dagen och 2 bilar färdigprodukter från Glommen per dag 6dgr i veckan.
Glommens fiskare hoppas på vissa samarbets fördelar.
●
●
●

Framtida köp av kräftfångst på fredagar
Möjlighet att köpa is vid värmeböljor (då egna kylanläggningen inte räcker till)
Möjlighet att dela på last och lossa verktyg

Markus kunde inte ge några utfästelser gällande någon av punkterna mer än att han skulle försöka få
till något. Produktionen är väldigt specialiserad och kräver stängda lokaler med noggranna kontroller
vid in/utpassering.
Vi förklarade att vi har egentligen ingenting emot Marin Harvest, men att vi känner oss helt
överkörda igen av kommunen.
Glommens Samhällsförening har arbetat på många olika plan med att få till en bred uppslutning för
en ny detaljplan för Glommens Hamn. En som är anpassad för de förhållanden som gäller i dag. Detta
arbete har pågått sedan 2011.
Nuvarande Detaljplan säger industriområde för industrier med hamnverksamhet. Detta innebär
begränsad tillgänglighet för allmänheten och står i vägen för etablering av verksamheter som vänder
sig till besöksnäringen. Ett hinder för de flesta typer av verksamheter som kan bidra till att utveckla
hamnen i Glommen till den pärla som de allra flesta Glommabor hoppas på.
Vi framförde att vi tycker att det känns oerhört tråkigt att kommunen i hemlighet tecknar ett 5-årigt
avtal med ett företag utan att kontakta Samhällsföreningen innan. Dessutom med ett företag som
kommer att tillfoga samma störningar i vårt Glommen gällande:
●
●
●
●

Tung trafik på en på en undermålig väg.
Stor trafikfara för framförallt äldre och barn. (trafikfaran var den främsta orsaken varför man
flyttade busshållplatsen från Hamnen till Affären.)
Hinder och störande för mindre och besöksnäringsinriktade verksamheter.
Möjligt hinder för att aktivera en ny uppdaterad detaljplan innan 5 år.

Kommunen har gått in i detta avtal trots att även denna verksamhet strider mot den gällande
detaljplanen. Dessutom gör man detta utan att kolla upp om det finns andra intressenter som kan ha
en mer positiv inverkan på orten och mer i linje med önskad inriktning för hamnen. Man har
dessutom inte svarat i tid till de övriga intressenter som har visat sitt intresse för angränsande lokal.
En ljuspunkt i mötet var att Marine Harvest har investerat för, och har som mål att ha växt ur
lokalerna i Glommen inom 3 år. Denna tidshorisont tror vi är en bra målsättning för att ha klart en ny
detaljplan.
Glommens Samhällsförening

