
Motion om att bevara Ljungskiles kulturarv 
 
 
När det byggs en ny skola i Ljungskile som ska ersätta den befintliga Ljungskileskolan kommer tre 
befintliga hus att rivas, den gamla folkskolan från 1878, i dag ”Kulturens hus”, det hus som i dag är 
fritids, huset som kallas ”Björneborg” kommer att finnas kvar till åtminstone 2027, dess framtid 
därefter är oklar.  
 
Kulturmiljölagens portalparagraf säger:  
”1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. 
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på 
kulturmiljön undviks eller begränsas. 
Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång 
till en mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548)”. 
 
Plan- och bygglagens 2 kapitel, 6 § säger:  
”Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett 
ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att 
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477)”. 
 
Anledningen till att vi citerar dessa lagtexter är för att vi vill visa på att bevarandet av vårt kulturarv 
är såväl en lokal som nationell angelägenhet och att man inte utan vidare får förstöra existerande 
kulturmiljöer. En sådan existerande kulturmiljö är den gamla bebyggelsen vid Ljungskile skola som 
riskerar att rivas. Byggnaderna bör ses som en sammanhängande kulturmiljö och därför bör alla tre 
bevaras.  Vi kan inte utan offentlig debatt förstöra delar av Ljungskiles äldsta kulturarv!  
 
 
Vi yrkar att:  

 De båda äldre träbyggnaderna, Hälle Lider 12 och 13, som på grund av bygget av den nya 
Ljungskileskolan avses att rivas, ska bevaras på plats, eller om detta inte är möjligt, flyttas till 
annan lämplig central plats i Ljungskile. Samma sak gäller ”Björneborg”, Hälle Lider 10.  

 Innan denna motion har behandlats får inga åtgärder som hotar att skada dessa byggnader 
vidtas ”inhibition”.  
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Bakgrund 
 
När det byggs en ny skola i Ljungskile som ska ersätta den befintliga Ljungskileskolan kommer två 
befintliga hus att rivas, den gamla folkskolan från 1878, i dag ”Kulturens hus” och det hus som i dag 
är fritids. Huset som kallas ”Björneborg” kommer att finnas kvar till åtminstone 2027, dess framtid 
därefter är oklar. 
 
Redan när Samhällsbyggnadsnämnden i augusti i år fick information om bygget av den nya 
Ljungskileskolan lämnade Miljöpartiet in en protokollsanteckning:  

” Protokollsanteckning 
Jarmo Uusitalo (MP): På Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 19/8 fick 
nämnden information om planerna för den nya Ljungskileskolan.  
I den informationen framgick att två av de tre gamla husen vid Ljungskileskolan 
kommer att rivas.  
Miljöpartiet anser att hänsynstagande till, och bevarande av, gamla kulturmiljöer är 
viktigt. Vi anser därför att dessa hus ska finnas kvar i någon form, antingen på befintlig 
plats eller genom att de flyttas till lämplig plats inom Ljungskile.”  

 
Därefter har vi lyft frågan muntligt i olika sammanhang, men har inte uppfattat det som att det har 
tagits någon hänsyn till våra synpunkter. Därför väljer vi att väcka frågan i form av en motion som 
kräver att byggnaderna skall bevaras.  
Vi anser inte att parkeringsplatser är viktigare än att ha kvar Ljungskiles gamla folkskola, den byggnad 
som i dag är Kulturens hus.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen är den förvaltning som har ansvaret för kommunens kulturmiljöer. 
Plangruppen på Kultur- och fritidsförvaltningen tillfrågades om synpunkter ca. tre veckor innan beslut 
om ”Om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB, 
beslut om avrop 2” skulle tas. Detta yttrande har såvitt vi vet inte redovisats för vare sig nämnder 
eller kommunstyrelse och inte heller offentligt.    
 



Den övre kartan är från information om byggnationen av nya Ljungskileskolan till Samhälls-
byggnadsnämnden i augusti 2021.  
Den nedre kartan visar vilka byggnader som planeras att tas bort i samband med skolbygget.  

 
 



 
 

 
Bilder från Google Maps som visar vilka byggnader som 
kommer att försvinna. På norra sidan vägen (skolsidan) är 
det gamla vaktmästarbostaden i tegel och en äldre 
träbyggnad som i dag används som fritids.  
På södra sidan vägen är det Kulturen Hus som kommer att 
beröras. Kulturens hus var Ljungskiles folkskola och är 
enligt den fördjupade översiktsplanen för Ljungskile listat 
hos Riksantikvarieämbetet.  
 
 
  



Ljungskile folkskola på en bild från ca 1905. Bild från Bohusläns museum /digitalt museum.  

 


