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Tilbakemelding på Begrenset høring av forslag til reguleringsplan for Fredrikshald 

brygge i Halden 

 

Hej! 

Av flera orsaker är jag starkt emot planerna för tyska/hollendern. Jag är principiellt inte 

emot att det byggs eller rehabiliteras på tyska då detta område är och har varit ett trist och 

vanskött ställe i bymiljøet. 

 

Min huvudsakliga invändning och oro baserar sig på det rent estetiska/arkitektoniska och 

det identitsmässiga. Jag uppfattar rådande projektplaner som ett hån och som ett bevis för 

ignorans då obefintlig hänsyn tas till Haldens kultur -arv/miljö. Att bygga oorginellt och 

trendmässigt (en trend som troligtvis är ur tiden när väl projektet står klart) dvs. bygga 

funkis lådor i Bjørvika stil. Att dessutom bygga så högt att det delvis kommer sabotera 

utsikten från Rødherregård är i mitt tycke, igen, ett bevis för kortsiktighet och arrogans 

(ifht kultur och identitetsmässiga effekter). Vidare så är det vanskligt att förstå logiken 

och känna respekt/trovärdighet kring ett projekt som inte undersökt de 

miljömässiga/sanitära omständigheterna. Att Halden i prospektet beskrivs som en 

miljö/klimat smart by som skulle vara redo för att på bred front gå in i ett tillstånd av 

delningsekonomi och delningsekonomiska lösningar är bästa fall förskönande 

beskrivningar om inte direkta lögner. Jag har bott i många olika städer och min erfarenhet 

är att Halden är (dessvärre) den plats som minst tillåter invånarna att välja ett bilfritt 

resealternativ. Projektet känns oseriöst och fram stressat. Vi får hoppas att detta inte är ett 

uttryck för enskilda personers prestige eller särintressen då följderna troligtvis kommer bli 

kostsamma (ekonomiskt och miljö/kulturellt). 

 

Mitt råd är att tyska/hollendern blir ett öppet och grönt område med möjlighet för nått 

verkligt attraktivt (!)dvs. by-nära badmöjligheter, restaurang/kafé, tur och 

utomhusaktiviteter ... och om det måste byggas, bygg i enhetlighet med det arkitektoniska 

arvet och med långsiktighet. 
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