
 Detaljplan för del av Torslunda 2:24 m fl 1 (37) 
 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Miljö- och byggnadsförvaltningen Dnr 09/229 
 2010-09-15 
  

 

Adress Telefon Telefax Konto Org nr 
Mörbylånga kommun 0485-472 98 0485-472 71 Pg 3 26 14-0 212000-0704 
386 80 MÖRBYLÅNGA 0485-470 00 (vx) E-post Bg 991-1876 
www.morbylanga.se 0702-60 18 46 miljo-bygg.forvaltning@morbylanga.se 
  
  

 
 
 
 

 
Planprogram för Torslunda 2:24 m fl  
Mörbylånga Kommun 
 
Utlåtande över inkomna skrivelser efter samråd 
 
Rubricerade planprogram handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande. Planen 
har varit på samråd under tiden 2010-05-31 – 2010-06-28. Beslut om samråd togs i miljö- 
och byggnadsnämnden, protokoll 2010-05-19 § 84. 

 

Redovisning 
 
De inkomna skrivelserna redovisas i vänsterkolumnen och kommunens kommentarer i 
högerkolumnen. I slutet är kommentarer gemensamma för flera skrivelser samlade. 
Längst bak finns en sammanfattning av kommunens utlåtande. 

 

 

Inkomna skrivelser Kommentarer 

100615 Kommunstyrelsens AU  

Ingen erinran Noteras  

100706 Länsstyrelsen  

Bedömning enligt 12 kap 1 § PBL  

Den föreslagna detaljplanen aktualiserar 
sannolikt inga frågor som kan föranleda 
prövning enligt plan- och bygglagen 12 
kap 1§ (riksintressen, 
mellankommunala frågor, 
miljökvalitetsnormer, strandskydd samt 
hälsa och säkerhet eller risken för 
olyckor, översvämning eller erosion). 

 

Noteras 
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Behovsbedömning  

Länsstyrelsen har tagit del av 
kommunens behovsbedömning och 
instämmer i kommunens 
ställningstagande att genomförandet av 
planen inte kan antas medföra en 
betydande påverkan och att en 
miljöbedömning med MKB därmed inte 
behöver genomföras. Samråd om 
behovsbedömningen har härmed skett. 

Noteras  

Länsstyrelsen vill dock påpeka att en 
behovsbedömning inte bara ska 
redovisa vilka intressen som berörs av 
planen utan även om och i så fall hur de 
påverkas av ett genomförande av 
planen. 

Noteras. Behovsbedömningen 
kompletteras. 

Länsstyrelsens övriga synpunkter  

Djurhållning  

Planområdet gränsar till omfattande 
djurverksamheter vilket kan innebära 
störningar för de boende i det planerade 
bostadsområdet. I det fortsatta 
planarbetet bör detta utredas närmare 
och åtgärder för att minimera 
störningarna bör beskrivas. Även 
eventuella konsekvenser för djur- och 
näringsverksamheterna bör tas upp i 
planen. 

De, i översiktsplanen, rekommenderade 
skyddsavstånden följs. I fortsatt 
planarbete kommer djurverksamheters 
påverkan på boende och boendes 
påverkan på djurverksamheter beskrivas. 

Trafik  

Trafiksystemet för området bör ses över 
till detaljplaneskedet, framför allt vad 
gäller angöringspunkter. Säkra 
anslutningspunkter med gena vägar till 
planerade bostäder bör eftersträvas. Nya 
anslutningar till väg 136 bör undvikas 
(se även Trafikverkets yttrande). 
 

Planprogrammet revideras avseende 
trafiksystemet för att utgöra ett bättre 
underlag till kommande detaljplaner. 
Dock utesluter inte kommunen att 
ytterligare vägutredningar kommer att 
krävas. 

Se gemensam punkt 1 

Vatten  

I det fortsatta planarbetet måste hänsyn 
tas till vattenskyddsområdet så att den 
framtida vattenkvaliteten ej påverkas 
negativt. Bla ska all tillkommande 
bebyggelse inom det yttre  

Anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp är en förutsättning för att 
kommunen ska genomföra planen. 
Dagvattenhanteringen ska studeras 
närmare i samband med kommande 
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vattenskyddsområdet anslutas till det 
allmänna VA-nätet. Länsstyrelsen 
efterlyser också en tydligare 
beskrivning av hur och var 
dagvattenhanteringen ska lösas i 
planområdet. 

detaljplanearbete. 

Arkeologi  

En arkeologisk utredning krävs. Noteras. I kommande detaljplanearbete 
ska samråd med Länsstyrelsen ske för att 
avgränsa undersökningsområdet. 

Kulturmiljö  

Med hänsyn till de kulturhistoriskt 
intressanta byggnadsmiljöer som finns 
inom och i nära anslutning till 
planområdet föreslår Länsstyrelsen att 
en kulturhistorisk utredning genomförs 
för den befintliga bebyggelsen. 

Noteras. En översiktlig inventering och 
dokumentation tas fram till kommande 
detaljplan. 

Biotopskydd  

Öppna diken, åkerholmar och stenmurar 
i odlingsmark är biotopskyddade. Enligt 
lagstiftningen får skyddet endast 
upphävas om det finns särskilda skäl, 
dispensen söks hos Länsstyrelsen. 

 

I den kommande detaljplanen bör 
redovisas vilka murar eller delar av 
murar som planeras tas bort. Det är även 
lämpligt att i planbestämmelserna skriva 
in för vilka objekt biotopskyddet 
kvarstår. 

Noteras, befintliga murar som bevaras 
ska skyddas genom planbestämmelser. 

Natur  
I den nordöstra delen av området, norr 
om Gröndalsgatan finns ett område med 
förutsättningar att hysa höga 
naturvärden. För detta område bör en 
nyckelbiotopsinventering genomföras 
där området och dess potential att hysa 
hotade arter beskrivs.  

Noteras, en översiktlig inventering kan 
komma att bli aktuell i detaljplaneskedet. 
Åkerholmen och spridningskorridorer 
säkras i kommande detaljplan.  

En inventering av fåglar, insekter, 
kärlväxter, kryptogamer och svampar 
bör också genomföras. 
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100621 Lantmäteriet  

Inom planområdet bildas nya fastigheter 
genom avstyckning, vem initierar och 
bekostar denna fastighetsbildning?  

Vem är huvudman för allmän 
platsmark? 

Befintliga och nya ledningar inom 
exploateringsområdet bör säkerställas 
med ledningsrätt. Vem initierar och 
bekostar denna fastighetsbildning? 

I anslutning till planområdet ligger 
Tävelsrum GA:l och Arontorp GA:2. 
Dessa gemensamhetsanläggningar har 
bildats genom enskilda väglagen och 
tordes vara inaktuella. De kommer 
krävas en ny förrättning enligt 
anläggningslagen. Vem skall initiera 
och bekosta denna fastighetsbildning? 

Frågorna kommer att behandlas i 
kommande planarbete. Brukligt är dock 
att exploatören initierar och bekostar all 
fastighetsbildning och att kommunen är 
huvudman för allmän platsmark inom 
tätorter. 

100629 Trafikverket  

Trafikverket ser positivt på förslaget att 
skapa ett öppet gatunät som tillåter 
trafikspridning och olika vägval. 
Trafikverket har dock synpunkter på 
angöringspunkterna, främst den södra 
som ansluter till väg 136. Väg 136 är av 
mycket stor vikt för södra Öland och 
viktig för arbetspendling och 
näringslivets transporter. Detta innebär 
att framkomligheten är prioriterad och 
den lokala tillgängligheten får anpassas 
till detta. Mycket stor restriktivitet 
gäller avseende åtgärder (nya 
anslutningar, ombyggnad av befintliga 
anslutningar, cirkulationsplatser) som 
kan begränsa framkomligheten. 

Noteras, se gemensam punkt 1. 

Den södra anslutningen mot väg 136 
leder idag fram till enstaka fastigheter 
och Trafikverket anser att den inte är 
lämplig som angöringspunkt till det nya 
bostadsområdet. Trafikverket bedömer 
att det nya bostadsområdet istället bör  

Noteras, se gemensam punkt 3 
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angöras via Lundsborgsvägen. 
Korsningen väg 136/Lundsborgsvägen 
har redan idag god standard och klarar 
ytterligare trafik. Längs med 
Lundsborgsvägen finns dessutom 
utrymme att förlägga en gång- och 
cykelväg. 

 

Vidare anser Trafikverket att den norra 
angöringspunkten är onödig eftersom 
det borde vara möjligt att angöra 
området via den befintliga Snövits väg. 

Norra utfarten föreslås flyttas och ansluta 
till Snövits väg. Handlingarna revideras. 

I övrigt har Trafikverket inget att erinra 
mot planprogrammet. 

Notera  

100604 Tekniska nämnden  

Tekniska nämndens arbetsutskott 
beslutar att tillstyrka planen med 
följande krav: Två områden - ett i norr 
och ett i söder - skall reserveras för 
lekplatser. 

Beaktas i vidare planarbete. 

100628 Kultur- och fritidsnämnden   

Man kan inte planera en helt ny 
bostadsbebyggelse enbart med hänsyn 
till barn i den ålderskategori som går i 
skolan i närområdet. I området bor 
ungdomar som inte går i skola i 
Torslunda. Ytterligare 80-100 nya 
bostäder innebär att det blir ännu fler 
ungdomar i området. Det finns ingen 
genomtänkt planering för deras 
fritidsverksamhet. En ny gymnastiksal 
som även kan hyras av föreningslivet 
kvällstid ger möjlighet till viss 
fritidsverksamhet men alla ungdomar är 
inte engagerade i föreningsverksamhet. 
I Skogsby har vi sedan lång tid haft 
upprepade incidenter med hänvisning 
till att ungdomar i Skogsby inte har 
någon verksamhet som vänder sig till 
dem. Föräldrar kontaktar regelbundet 
kommunen med efterfrågan på 
fritidsgård. Kommunen ställer idag en 
lokal till förfogande men ingen 

Miljö- och byggnadsnämnden är av samma 
åsikt som Kultur- och fritidsnämnden, att 
det är viktigt med fritidsverksamhet för 
ungdomar. Programhandlingarna revideras 
och möjligheten att uppföra en fritidsgård i 
Torslunda tillskapas. 
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personal. Föräldrar ansvarar för 
verksamheten. De gör ett mycket bra 
arbete, men en fritidsgård som lockar 
unga människor att delta i verksamheten 
kräver utbildad personal. Idag utnyttjas 
fritidslokalen i första hand av de barn 
som går i skolan i Skogsby. 
Högstadieungdomar och äldre har ingen 
egen samlingsplats. Av den anledningen 
har vi upprepade incidenter där 
ungdomar är involverade. Om det är 
skolförvaltningens uppgift att tillvarata 
barnens intresse och framföra deras 
synpunkter, kan det inte stanna vid de 
barn som går i skola i Skogsby. 
Skolgården med dess lekplats är inget 
alternativ för högstadieelever. Men de 
bor också i området. Ett nytt 
bostadsområde med 80-100 nya 
bostäder kräver en fritidsgård. 

 

100623 Personalen vid Torslunda 
Naturförskola 

 

 

 

Naturligtvis är vi positiva till att det 
byggs bostäder och framför allt att det 
finns en sporthall inritad i planförslaget. 
De synpunkter vi vill framföra rör vår 
möjlighet att bedriva naturundervisning 
i den närliggande skogen. 

 

Torslunda Naturförskola är en förskola 
med inriktning mot naturen. I nuläget 
har vi 55 barn mellan 1 och 5 år 
fördelade på 3 avd. 

 

Förskolan arbetar med Grön Flagg, som 
är ett verktyg i arbetet med miljö och 
hållbar utveckling. Vi har egna 
miljömål och temaarbeten, f.n. jobbar vi 
med "Vår närmiljö" och tidigare med 
temat "Skogen". 
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I läroplanen för förskolan står 
"Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- 
och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv 
framtidstro ska prägla förskolans 
verksamhet. 
Förskolan ska medverka till att barnen 
tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt 
till natur och miljö och förstår sin 
delaktighet i naturens kretslopp." 

 

För att barn ska kunna lära sig tycka om 
naturen måste de få vara i naturen, 
uppleva den med alla sinnen, leka och 
upptäcka tillsammans med vuxna 
medforskare. 

 

Förskolan använder ett naturområde 
längst in på Gröndalsgatan norr om 
vägen, som vi kallar "Gröna gatans 
skog". (se skiss på kartan) Det är en 
hassellund omgiven av vackra 
stenmurar som på ett naturligt sätt 
inramar och avgränsar området. 
Föräldrarna har hjälpt oss att röja bort 
sly, grenar och annat trädgårdsavfall 
som dumpats under årens lopp och nu är 
det en vacker oas med en liten grillplats. 
"Vår" skog används dagligen av 
förskolans olika grupper och även av 
skolan som går dit 2 ggr/vecka och har 
naturundervisning i mindre grupper. 

 

Promenaden till "vår" skog längs 
Gröndalsgatan är en sinnesupplevelse 
då vi lyssnar; luktar, känner på mossan 
på stenmurarna och förundras över hur 
"Gröna gatan" förvandlas under 
årstidernas gång. 

 

Gröndalsgatan är med sina omgivande 
stenmurar en kulturmiljö som bör 
bevaras intakt. Den och angränsande 
stig bort mot Kåtorp används av många 
närboende som promenadstråk och 
rekreationsområde. 

 

I naturmiljön studerar vi växter och djur 
och årstidernas växlingar, barnen får 
allsidig motorisk träning i "världens 
bästa gympasal" genom att de får 
klättra, balansera, hoppa från stenar, 
bära, släpa och bygga kojor m.m.  
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Barnen lär sig om Allemansrätten, att 
inte störa eller förstöra. Naturmiljön är 
avstressande genom att erbjuda lugn 
och stillhet och barnen får lyssna på 
naturens ljud. En motvikt till den 
alltmer stressiga och bullriga miljö som 
omger både barn och vuxna idag. Leken 
i skogen blir mer jämlik, färre konflikter 
uppstår mellan barnen och deras hälsa 
förbättras när de vistas ute. 

 

Den största fördelen med "Gröna gatans 
skog" är att vi slipper passera den stora 
vägen samt närheten, som innebär att de 
små förskolebarnen orkar gå dit och 
tillbaka och att skolbarnen hinner 
promenera dit på sin korta lektionstid. 

 

Med stöd av ovanstående yrkar vi att  

1. Gröndalsgatan bevaras som den är 
idag med omgivande stenmurar. Det 
vore ett helgerån att förstöra den 
idylliska kulturmiljön. 

Beaktas, se gemensam punkt 2. 

2. "Gröna gatans skog" (markerat på 
kartan) bevaras som den är idag, så 
förskolan och skolan kan fortsätta 
använda området i vår 
naturundervisning. 

Beaktas, området förses med 
beteckningen NATUR i kommande 
detaljplan. Därmed säkras Gröna gatans 
skog. Programhandlingarna revideras. 

 

 

Gröna gatans skog är ej korrekt utmärkt 
på bifogad karta. 

Se nedan 

 

                                    

                                  Gröna gatans skog 
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100622 Utvecklingsledare, Mörbylånga 
kommun 

 

GATOR/VÄGAR  

Väg 136   

Är idag mycket viktig för hela Sa 
Öland. Innan förbifart Färjestaden är 
utbyggd bör därför inte nya utfarter 
göras om inte gamla kan tas 
bort/förbättras. 

Se gemensam punkt 1. 

Gröndalsgatan  

I och med denna är smal och används 
som promenadstig, naturstig för skolan 
och fortsätter österut bör denna så långt 
som möjligt behållas bilfri som gc-väg. 
De utfarter som finns till denna bör om 
möjligt vändas till det nya området. 

Se gemensam punkt 2. 

Södra Arontorpsgatan  

Idag smal med dålig standard och 
används som skolväg. Gatan bör behålla 
sin karaktär av bygata. Trafik från norra 
delen av nya området bör inte ledas ut 
på denna utan kan med fördel ledas mot 
Lundborgsvägens förlängning. 

Se gemensam punkt 3 och 4. 

Lundborgsvägen  

Nybyggd med bra standard, dvs tål 
trafik från/till det nya området. 
Punktåtgärder kan behövas i korsningen 
med V136, korsande ge-väg och Södra 
Arontorpsgatan. 

 

Bef. gata/gc-väg söder om Torslunda 14:4  

Std som ge-väg. Tål inte mer trafik . 
Bör slopas för biltrafik o trafiken ledas 
via det nya planområdet. En ombyggd 
gata är möjlig men inte förrän Förbifart 
Färjestaden är byggd och Skogsbygatan 
blir kommunallokalgata. 

Se gemensam punkt 1. 

Kåtorpsgatan  

Trol, bör mindre åtgärder göras mellan 
den nya infarten till planområdet och 
V136, ex. belysning. 

Noteras, frågan utreds i kommande 
planarbete och regleras i 
exploateringsavtal. 
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Infart till skolan  

Korsningen med Väg 136 ganska bra - 
kan troligen förbättras med mindre 
åtgärder, dock ställer Bhpl söder om 
korsningen till problem. P-plats mm 
med gC-väg vid skolan - ostrukturerad o 
kan trol. få bättre logistik. Att även 
använda denna som infart till 
planområdet blir svårt men bör ändå 
studeras i fortsatt arbete med 
Detaljplanen. 

Noteras, infarten lämnas som möjligt 
alternativ i planprogrammet. 
Handlingarna revideras. 

KORSNINGAR  

Korsningarna V136/Kåtorpsgatan och 
V136/Lundborgsvägen har eller kan 
förbättras till godtagbar standard för 
trafikförsörjning för ett nytt planområde 
enligt programmet. 

Noteras, frågan utreds i kommande 
planarbete och regleras i 
exploateringsavtal. 

Korsningen Sa Arontorpgatan/ 
Gröndalsgatan bör ses över göras tydlig, 
då gc-väg till/från skolan mynnar i 
denna, alternativt kan flytt av gc-vägen 
göras. 

Noteras, frågan utreds vidare i kommande 
planarbete. 

Se även Lundborgsgatan o Infart till 
skolan ovan. 

 

I planområdet bör en korsning mellan 
Gröndalsgatan och ny väg anordnas, då 
det är viktigt med kommunikation 
mellan områdena. Denna bör utföras i 
trafiksäker standard. 

Noteras, se gemensam punkt 2. 

GC  
Gröndalsgatan bör vara gc-väg, dvs så 
lite biltrafik som möjligt. Bra gc-vägar 
från det nya planområdets olika delar 
till skolan erfodras. Nord-sydlig gc-väg 
som passerar skolgården bör flyttas 
utanför denna, troligen öster om skolan. 

Noteras, se gemensam punkt 5. 

SAMMANFATTNING  
Trafikfrågorna för det aktuella 
Planprogrammet går att lösa. I 
planprogrammet bör principer för trafik 
(fordon/cykel) till/från/genom/i 
planområdet och dess närhet låsas fast. I  

Noteras, en trafikutredning och mätning 
av trafikmängd kan bli aktuell i 
kommande detaljplaner. 
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senare Detaljplaneläggning bör även en 
Trafikutredning inkl. trafikmätningar 
utföras, så att fortsatt planarbete vilar 
både på utredningen och 
planprogrammets principer. 

 

100608 Polismyndigheten i Kalmar län  

Ingen erinran Noteras 

100622 KSRR  

Vid planering och byggande av vägar 
förutsätts att bifogade "Regler och 
rekommendationer för avfallsutrymmen 
och transportvägar m.m." tillämpas, så 
att avfallshanteringen/sophämtningen 
kan utföras på ett rationellt och 
betryggande sätt. 

KSRR Regler och rekommendationer för 
avfallsutrymmen och transportvägar m.m 
kommer att tillämpas.  

100622 E.ON  

Inom planområdet har E.ON Elnät hög- 
och lågspänningsjordkablar. 
lågspänningsluftledning, serviskablar, 
transformatorstationer, se bifogad karta. 
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Enligt starkströmsföreskrifterna 
ELSÄK-FS 2008:1 kap 1 vilket 
hänvisar till Högspänningshandboken 
SS 421 01 01 ska avståndet från 
transformatorbyggnad till brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag 
uppgå till minst 5 meter. E.ON Elnät 
hemställer att transformatorstationerna 
("Torsborg" i sydvästra delen och 
"Torslund skola" norr om skolan) 
skyddas i detaljplanen genom E-
områden, där ovan angivna mått 
uppfylles samt att det i 
planbestämmelserna anges att "inom 
med E betecknat område får inte 
brännbara byggnadsdelar eller brännbart 
upplag uppställas". 

Beaktas i kommande detaljplaner.  

Transformatorstationerna "Torsborg" 
och "Torslunda skola" kan försörja delar 
av den föreslagna bebyggelsen med ett 
nytt 0,4 kV kabelnät. 

Noteras  

I anslutning till planområdet, vid 
Lundsborgsvägen, finns ytterligare en 
transformatorstation "Torsborg N". 

Frågan utreds i samråd med E.ON i kom-
mande planarbete.  

Denna transformatorstation skulle 
kunna försörja den norra delen av 
planområdet. Det förutsätter dock att vi 
kan komma in med nya 0,4 kV 
jordkablar från Lundsborgsvägen och 
österut, via t.ex. ett u-område, in till den 
nord-sydgående gatan i planområdet. 

 

E.ON Elnät hemställer att ett 4 meter 
brett u-område med jordkablarna i 
centrum tillskapas i detaljplanen i den 
mån kablarna skulle hamna inom 
kvartersmark. Inom u-området får det 
inte förekomma plantering av träd, 
mindre buskar accepteras dock. 

Beaktas i kommande detaljplaner. 

E.ON Elnät hemställer även med att ett 
4 meter brett ledningsområde, l-område, 
för luftledningen avsätts på plankartan 
med luftledningen i mitten av l-området. 

Beaktas, möjligheten att gräva ner ledning-
arna ska utredas i planarbetet och då säkras 
med u-område inom kvartersmark. 
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Under förutsättning att ovan 
restriktioner och föreskrifter följs samt 
att samordning sker i god tid före en 
exploatering av området så har E.ON 
Elnät inget ytterliggare att erinra mot 
planförslaget. 

Noteras  

100623 Ölands kommunalförbund   

Brandpostnät bör utformas i enlighet med 
gällande VA-norm. Väljs alternativ ut-
formning, så skall detta ske i samråd med 
räddningstjänsten. 

Noteras 

Krav bör ställas på entreprenör(er) att re-
dovisa åtgärder som minskar risk för 
olyckor som kan förorena vattenskydds-
område under anläggnings-/byggtid. 

Noteras, kan regleras i kommande exploate-
ringsavtal.   

Yttrandet skall även ses som räddnings-
tjänstens yttrande. 

 

 

 

Noteras 

100617 Torslunda 2:31 och 2:26  
Rosell och Wirstam 

 

Detta förslag kan vi inte godkänna. Vi 
anser att Södra Arontorpsgatan inte kan 
belastas med mera trafik än det redan är. 
Det finns inget utrymme att öka vägens 
standard till den tänkta mängden trafik 
pga. att fastigheter redan nu ligger allde-
les för nära vägen på båda sidor. Gäl-
lande Gröndalsgatan uppstår samma 
problem. Fastighet 2:31 ligger endast tre 
meter från vägen idag. Vi är rädda för 
att fastigheten kommer att skadas av 
ökad trafik såsom buller, vibrationer, 
avgaser och damm Vi motsätter oss 
därför all ökad fordonstrafik på Grö-
dalsgatan 

 

Se gemensam punkt 2 och 4 
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Se medsänt förslag till minskad belast-
ning på nämnda vägar. Det är inlagt tre 
vändplatser/zoner samt ny dragning av 
vägen som är tänkt att möta Lunds-
borgsvägen som vi anser har standard 
att ta denna trafikmängd. 

Kommunen anser att det är viktigt med ett 
öppet vägnät, varför vändplaner och åter-
vändsgränder inte kan anses lämpliga inom 
planområdet.  

Se gemensam punkt 3 

 

 

Gymnastikhallen anser vi behöver flyt-
tas något norr ut så att parkering kan 
samordnas med redan befintlig parker-
ing vilket gynnar både skola och gym-
nastikhall. En fråga som vi undrar över 
är varför ingen cykel och gångväg finns 
planerad norr om Gröndalsgatan. 

Placeringen av gymnastiksalen utreds i 
både kommande planarbete och efterföljan-
de bygglovsprocess.  

Se gemensam punkt 5 

100617 Torslunda 2:42 
Pär Hellgren 

  

Jag vill påpeka att Dagisverksamheten har 
mycket glädje av ett litet skogsparti som 
ligger längs Gröndalsgatan. Alla dagis-
avdelningar har verksamhet där flera 
gånger i veckan och många av vi föräldrar 
med barn i verksamheten skulle vilja att 
man kunde behålla detta område tillgäng  

Det aktuella skogspartiet kommer att beva-
ras som naturområde. Programhandlingarna 
revideras. 
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ligt som ett litet vildvuxet skogsparti för 
förskoleverksamheten. Jag är själv boende 
på Torslunda 2:42, Törnkvists väg S. Och 
jag är föräldrar representant för en av da-
gis avdelningarna. 

 

Bifogar bild över berört område. 

 

 

Gröna gatans skog är ej korrekt utmärkt 
på bifogad karta. 

Se nedan 

  

                                 Gröna gatans skog 

100618 Björnhovda 8:4 
Mats Gunnarsson 

 

Synpunkterna gäller ett område norr om 
Gröndalsgatan som i planprogrammet 
kallas för "snårigt och svårtillgängligt". 
Området består av täta buskar och mindre 
träd med en höjd på 3-6 meter men också 
av 100-150 träd med en höjd på 15-18 
meter. Området har inte gallrats eller 
skötts på många år många träd har dött 
och vissa har fallit ner för att multna på 
marken. I dessa träd lever många insekter 
och småkryp detta gör att området drar till 
sig olika hackspettarter, (har ökat sista 
åren) flugsnappare och andra insektsätare 
som t.ex. fladdermöss. Där finns också en 
del ekorrar p.g.a. tillgången på smågnaga-
re finns även ugglor i området. Den täta 
vegetationen utgör också ett skydd för 
fasaner och rapphöns. Rådjur söker sig 
också dit. Liknande områden finns inte  

Noteras, en översiktlig inventering kan 
komma att bli aktuell i detaljplaneskedet.  
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inom närområdet. Jag anser därför att man 
inte kan exploatera ett sånt här område får 
villabebyggelse utan att reda ut hur det 
påverkar djurlivet. 

 

100621 Torslunda 3:63 
Malin Alvkäll 

 

Mitt namn är Malin Alvkäll och jag vill 
med denna skrivelse informera er om hur 
negativ och upprörd jag är av er komman-
de bebyggelse i Arontorp!  
Jag är uppvuxen i denna underbara miljö 
och har därefter valt att bygga mitt hus där 
för att jag vill ge mina barn samma möj-
ligheter till att uppleva den underbara 
känslan av att få växa upp på landet! 

 

Det ni planerar nu är att förstöra denna 
fantastiska miljö med så många hus och 
dessutom lägga vägar i hela området!! Ni 
tänker inte ett dugg på det kulturarv som 
finns när ni planerar att flytta alla gamla 
stenmurar och kapa ner alla träd.  
Jag är så upprörd!!! Vi har valt att bo på 
landet och att förstöra den miljön runt 
Arontorp skulle vara straffbart!! Räcker 
det inte med det nya området som kom till 
senast?  

Tillkommande bebyggelse och vägar ska 
anpassas efter omgivningen. Stenmurar och 
bröttlar ska skyddas i kommande detaljpla-
ner. Bevarandevärda träd ska mätas in och 
skyddas i kommande detaljplaner. 

Dessutom, av erfarenhet, är det ju så att 
när vissa människor flyttar till landet 
kommer det också anmälningar om både 
det ena och andra som Mörbylånga Kom-
mun verkar ha mycket svårt att säga ifrån 
om. T ex den avstängda utfarten från S:a 
Arontorpsgatan... Den stängdes av pga av 
olycksrisken men Ni vågade eller ville 
inte fullfölja vallen hela vägen . Vad tror 
ni den utfarten används till nu?? Jo, utfart! 
Hästar går där, man kör ut barnvagnar rakt 
ut i gatan och barn cyklar rakt ut!! Vad 
måste hända för att ni ska fullfölja vallen 
och stå för ert beslut om att det är en farlig 
utfart??!! 

 

Naturmarken i korsningen Gröndalsgatan 
och länsväg 136 säkrar enbart utfartsförbud 
för motorfordon.  
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Dessutom kommer också ofta anmälning-
ar om flugor, doft från gårdar mm mm... 

De enligt översiktsplanen rekommenderade 
avstånden till djurhållning efterföljs i pla-
nen. 

Jag kommer verkligen kämpa för att detta 
skandalösa bygge inte fullföljs och att ni 
tar ert förnuft till fånga och bevarar denna 
fantastiska miljö som funnits för oss alla 
så länge! Det är en miljö som används 
mycket av förskolan och alla vi som bor 
här uppskattar lugnet som finns i Arontorp 
med omnejd. Hade jag velat bo i stan hade 
jag flyttat till Kalmar! 

 

Jag vill också bli meddelad via mail när 
utställningen kommer så man kan boka in 
det datumet. 

Aktuellt planprogram kommer att tjäna som 
underlag och ge riktlinjer för ett antal olika 
detaljplaner. För detaljplaner gäller enligt 
lagstiftning att berörda ska vid minst två 
tillfällen ges möjlighet att inkomma med 
synpunkter, dels vid samråd i samband med 
vilket ett samrådsmöte ska hållas, dels vid 
utställning. Som berörd granne kommer du 
automatiskt få utskick i din brevlåda. Efter-
som planprogrammet delas upp i flera de-
taljplaner kommer du inte vara berörd av 
alla detaljplaner. Men alla steg i planpro-
cessen annonseras i lokala dagstidningar 
och på kommunens hemsida. 

Arga men ändå förhoppningsfulla häls-
ningar 

 

100621 Torslunda 2:47 

Monica Nilsson och Antonio Lopez 

 

l. Vi ser det som synnerligen olämpligt att 
nyttja Gröndalsgatan som anslutnings-
väg till Södra Arontorpsgatan. 

Se gemensam punkt 2 

-  Det finns redan idag många mindre barn 
som rör sig i området med cyklar, 
sparkcyklar, trampbilar mm. En ökad 
trafik på Södra Arontorpsgatan och 
Thörnqvist väg leder till ökad fara för 
dessa barn. 
Utfarten från Gröndalsgatan till Södra 
Arontorpsgatan är redan idag farlig då 
vinkel på högersväng vid utfart är ca 60 
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grader och sikten är dålig, alternativ kör 
man rakt fram och svänger höger vid 
Thörnqvist väg och passerar då cykel-
vägen som går till Torslundaskolan. 

Ökad trafik på Gröndalsgatan kan leda till 
direkt livsfara för de barn som färdas till 
Torslundaskolan via ex.vis cykel. 

 

-  Gröndalsgatan ligger i ett mycket natur-
skönt område och nyttjas frekvent för 
rekreation och naturpromenader av bo-
ende i området. Sannolikt finns det även 
kulturvärden då Gröndalsgatan varit i 
bruk en lång tid tillbaka i tiden. I direkt 
anslutning till Gröndalsgatan leder sti-
gar till gravfältet på Degerörsbacken . 

 

-  Grödalsgatan ligger redan idag nära 
bostäder och vackra murar. En bredd-
ning av vägen kommer att påverka be-
fintliga bostäder och murar på ett myck-
et negativt sätt. Bostäder kommer att få 
fordonstrafik i mycket nära anslutning, 
murar kommer att få tas bort eller flyt-
tas. 

 

2. I samband med att Torslunda samhälle 
expanderar är det naturligt att även pla-
nera i en cykelväg mot ICA Almers 
längs väg 136, denna cykelväg kan med 
fördel även förlängas ner till Färjestaden 
längs med Storgatan. 

Att binda ihop Algutsrum och de lokala 
cykelvägarna i Torslunda via Almers är för 
kommunen ett prioriterat cykelvägsprojekt. 
Väg 136 är dock Trafikverkets väg och 
pengarna till cykelvägar fördelas via      
regionförbundet. Det innebär att alla kom-
muner i länet ryms inom samma budget.   

-  I dag är det relativt vanligt med gång 
och cykeltrafik mellan Torslunda och 
ICA Almers då detta är samhällets na-
turliga livsmedelshandel 
Då väg 136 trafikeras av intensiv och 
ofta tung trafik känns det som en 
tidsfråga innan en allvarligare olycka 
kommer att inträffa där gångtrafikanter 
eller cyklister kommer att fara illa. 

 

-  Väg 136 är relativt smal mellan Tors-
lunda och ICA Almers, vid möte mellan 
två tyngre fordon finns ingen plats över 
för gångtrafikanter och cyklister. 
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-  Gällande hastighetsbegränsning på väg 
136 mellan Torslunda och ICA Almers 
är till större delen av vägsträckan 70 
km/tim, ofta framförs fordon i hastighe-
ter på 80-90 km/tim. Sommartid är fre-
kvensen av fordon högre på grund av en 
stor mängd turister. Vintertid är väg-
sträckan mörk och det är riktigt otrevligt 
att i bil passera gångtrafikanter och cyk-
lister, det känns som dessa utsätts för 
stora risker. 

 

100622 Arontorps fritidsområdes väg-
förening och Arontorps fritids-
områdes samfällighetsförening 

 

Vi som flyttade till Arontorps fritidsområ-
de flyttade dit för det var ett lugnt och fint 
område med fina och lugna gator för bar-
nen till skolan. Lite si och så med skötseln 
av Södra Arontorpsgatan har det väl varit 
men det har funkat. Arontorps fritidsom-
råde har idag 140 tomter varav ungefär  

Se gemensam punkt 4 

 

90% är permanentbostäder. Området är 
idag klassat för att bygga permanenthus 
på. Lundborgsområdet har ju kommit till 
på senare år och det är ju trevligt, men vi 
har märkt en ökad trafik på Södra Aron-
torpsgatan norr ut. Med ett nytt område 
väster om Södra Arontorpsgatan så kom-
mer trafiken att öka på hela vägen, efter-
som de flesta tomterna ligger mellan 
Gröndalsgatan och Snövits väg. Vi tänker 
på våra barn som skall cykla till skolan 
med all den trafik som det kommer att bli. 
Ett förslag är att det blir en cykelbana hela 
vägen från krysset vid infarten till Aron-
torps området, till skolan och att vägen 
rätas upp och breddas. Det skall ju ändå 
grävas för vatten ledningar. 
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100623 Torslunda 2:4 

Irene och Jonny Wirstam 

 

Jag vill protestera på den eventuella nya 
planen, den är inte till belåtenhet från min 
sida sett. Jag äger Torslunda 2:4. Informa-
tionen på Skogbygården när det gäller 
privat mark ska markägaren bekosta vä-
gar, vatten och avlopp samt avstyckning 
av tomter. Jag kan inte medverka till så 
stora projekt.  Därför avsäger jag en plan-
läggning på Torslunda 2:4 för min del. 

Noteras. Aktuellt planprogram kommer att 
tjäna som underlag och ge riktlinjer för ett 
antal olika detaljplaner. Detaljplanelägg-
ning sker inte utan att planansökan inkom-
mit till kommunen.  

100623 Torslunda 2:15 

Gerd Karlsson och Johnny Andersson 

 

1. Området har inga äldrebostäder, inget 
fritis 

Skolförvaltningen anser att det nuvarande 
fritidshemmet klarar ett ökat antal barn.  

Behovet av äldreboende utreds i kommande 
planarbete. 

2. S. Arontorpsgatan är för smal för ytter-
ligare trafik. Det går inte att bredda gatan 
på långa sträckor och vintertid med snö-
vallar längs gatan går det inte att mötas 
med bilar på vissa sträckor. 

Se gemensam punkt 4 

3. Slopa genomfarten vid ladan, med 
andra ord att blanda inte ihop Södra delen 
el. N delens bostadsområdes trafik, det 
blir bara mer avgaser i områdena. 

Kommunen anser det viktigt med ett öppet 
trafiknät. På så sätt sprids trafiken och en-
skilda gator blir mindre hårt belastade. Att 
ha möjlighet att välja närmaste vägen mins-
ka bränsleförbrukningen och därmed avga-
serna. 

4. Slopa utfarten till S Arontorpsgatan mitt 
för fam. Bergne, ev. flyttas eller slopas. 
Risken är att någon bil hamnar i deras 
trädgård. 

Den norra utfarten föreslås flyttas längre 
söderut för att möta Lundströms väg. Plan-
programmet öppnar istället för möjligheten 
att angöra det nya området via Snövits väg. 
Programhandlingarna revideras. 

5. Anslut Norra delen till Lundsborgsvä-
gen enl. medföljande förslag på skiss-
papper, bil. 1 till Illustrationskarta för 
Planprogram för Torslunda 2:24 m fl. 

Se gemensam punkt 3 
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6. Cykelväg i Norra delen inritas. Cykel-
vägarna skall ha förbindelse med Färjesta-
den. 

Se gemensam punkt 5 

7. Rakare vägar för vatten och avlopp och 
större kurvor på vägarna. En lång lastbil 
med släp klarar inte de skarpa kurvorna. 
Färdiga husdelar vid nybyggnation kom-
mer ofta på långa släp. 

Vägarnas utformning fastställs i kommande 
detaljplaner. Gällande regler och föreskrif-
ter för vägars utformning kommer att följas.

8. Alla 4-vägskorsningar skall bort. I des-
sa sker oftast de flesta krockar. 

Vägarnas utformning fastställs i kommande 
detaljplaner. Gällande regler och föreskrif-
ter för vägars utformning kommer att följas.

9. Gröndalsgatan är svår att bredda på 
flera ställen, t ex vid ladan ute vid vägkan-
ten och stor bred stenmur mitt emot. Den 
bör vara en gång och cykelväg som i dag 
med nyttjanderätt att köra på med bil mm 
för dem som bor utmed vägen som i dag. 

Se gemensam punkt 2 

10. Gröndalsgatan, ( Gröna gatan, Kanon-
vägen.) är en mycket gammal kulturväg 
sen långt tillbaka . 

Se gemensam punkt 2 
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11. Dagisbarnen skall kunna gå säkert på 
gång och cykelväg till sitt naturdagis vid 
Gröndalsgatan. 

Se gemensam punkt 2 

100624 Torslunda 2:7 

Rolf Wendell 

 

Har synpunkter på, varför man fastigheten 
Lundsborg 2:4 (redaktionell anmärkning 
Torslunda 2:7) inte kunnat planera mer än 
två tomter. På 2:4 kan man enkelt göra 
utfart mot Gröndalsgatan. Alltså önskar 
jag tre tomter på fastigheten. 

Kommande detaljplaneläggning sker efter 
att en planansökan inkommit till kommu-
nen. Aktuellt planprogram kommer att tjäna 
som underlag och ge riktlinjer för ett antal 
olika detaljplaner. Utformningen av en de-
taljplan sker i samråd med exploatören. 

100624 Torslunda 2:31 

Caroline och Magnus Rosell 

 

Efter vad som framkom på mötet på 
Skogsbygården den 17 juni, gällande plan-
förslaget Torslunda 2:24 m fl beträffande 
vägar och säkerhetstänkande så finner vi 
inte planförslaget norr om Gröndalsgatan 
till belåtenhet, därför motsätter vi oss all 
planläggning norr om Gröndalsgatan enl 
planförslaget 2:24 m fl. 

Planläggning är i dag aktuell söder om 
Gröndalsgatan. Vidare detaljplaneläggning 
sker efter att en planansökan inkommit till 
kommunen. Aktuellt planprogram kommer 
att tjäna som underlag och ge riktlinjer för 
ett antal olika detaljplaner. Utformningen 
av en detaljplan sker i samråd med exploa-
tören. 

100628 Torslunda 2:10 

Peter Nygren 

 

Jag har tidigare (enligt mail nedan) kom-
menterat att jag inte är glad för ökad trafik 
längs den idag befintliga grusvägen. Har 
noterat att ni ämnat bredda denna väg? Är 
det så? Att ni då kommer att flytta murar 
och såga omkull ekarna? 

 

 

 

 

Se gemensam punkt 2 
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Vill BESTÄMT sätta mig emot att ni fäl-
ler några ekar eller andra träd längs vägen 
- om jag inte har fel så är dessa även skyd-
dade av naturlagen. Vidare så upprepar jag 
min ogillande över att vägen trafikeras 
mer. Denna väg likväl som eventuell an-
slutningsväg ner till skolområdet bör bli 
gång- och cyckelväg. INTE bilväg! Se 
mitt förslag på den bild som är bifogat i 
dokumentet sedan tidigare. 

Se gemensam punkt 2 

 

 

Vidare så menar jag på att ni skapar en 
"rallybana" i ett område där barn kommer 
att vistas. Utfarter bör istället läggas så 
långt bort från områdets kärna och trafik 
inne i kärnan bör undvikas. Förstår ärligt 
talat inte hur ni tänker här - ni tycks ju 
VILJA SKAPA farliga miljöer istället för 
att undvika dem!!! 

Utfarterna kommer utredas vidare i kom-
mande detaljplaner, dock ligger de revide-
rade programhandlingarna till grund för 
fortsatt planarbetet. 

 Sammanfattningsvis:  
- jag är emot att vägen breddas, att murar 
påverkas och att träd fälls (åberopar natur-
skyddslagen ang fällning av ekar). 

- jag är emot att vägen trafikeras hårdare - 
ser hellre att den görs om till gång- och 
cykelväg. 

- Jag motsätter mig en vägen ner från be-
fintlig väg ner till skolområdet - godkän-
ner dock en gång- och cykelväg. 
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100628 Torslunda 2:5 
Rolf Wendell, Thomas, Annika, Maria, 
och Jens Bengtner 

 

Vi ställer oss positiva till planprogrammet 
som helhet men har följande synpunkter 
som vi önskar framföra. 

 

Vi tycker det är bra att befintliga stenmu-
rar skyddas i möjligaste mån. Om lokalga-
tans utfart till Södra Arontorpsvägen i 
norra delen av planområdet flyttas något 
söderut sparas ytterligare delar av befintlig 
mur. Utfarter från en del av tomterna kan 
ske till befintliga gator, Södra Arontorps-
vägen och Snövits väg. 

Noteras, vägarnas utformning fastställs i 
kommande detaljplaner och möjligheten att 
bevara stenmurar kommer vara en viktig 
parameter. Den norra utfarten föreslås flyt-
tas längre söderut för att möta Lundströms 
väg. Planprogrammet öppnar istället för 
möjligheten att angöra det nya området via 
Snövits väg. 

Torslunda är ju ett attraktivt område för 
pendling. Ni har säkerligen gjort en be-
hovsanalys med detta i beaktande. Det vi 
kan ställa oss frågande till är hur stor 
marknaden är för stora tomter. Vi ser idag 
en allt större efterfrågan på villaboende, 
men utan en stor omsorgskrävande träd-
gård. På Torslunda 2:5 är de största före-
slagna tomterna ca 1200-1400 kvm och 
detta är stora tomter, framförallt i jämfö-
relse med omgivande tomter där flertalet 
är 400-600 kvm. Även om stenmurarna 
sparas på Torslunda 2:5 finns möjlighet att 
tillskapa ytterligare tomter, då av mindre 
storlek, vilket vi förordar. Hur många be-
ror på tomternas storlek. För ägarna av 
Torslunda 2:5 är det viktigt att planlägg-
ningen sker på sådant sätt att det är möj-
ligt att intressera ett byggföretag för över-
tagande och då krävs en högre exploate-
ringsgrad än föreslaget. 

Aktuellt planprogram kommer att tjäna som 
underlag och ge riktlinjer för ett antal olika 
detaljplaner. Detaljplaneläggning sker efter 
att en planansökan inkommit till kommu-
nen. Utformningen av en detaljplan sker i 
samråd med exploatören. 

Om en illustration ska göras till samråd är 
det bra om den också visar på ett tänkt 
scenario. Här saknas förslag på vilka 
byggrätter man avser och i hur många 
plan. Detta hänger ihop med att tomterna i 
norra delen är stora och de illustrationer 
av hus som finns på illustrationskartan 
troligen inte speglar de behov som finns. 
Illustrationen visar på mindre husytor typ  

Byggrätter, tomtstorlekar och antal våning-
ar fastställs i detaljplanen. Planprogrammet 
är ett första steg för att utreda om det över-
huvudtaget är möjligt med bebyggelse i 
området. 
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fritidshus (ca 60 kvm), men beskrivningen 
talar om permanentbebyggelse och då bör 
ca 200 kvm för bostadshus samt ca 45 
kvm för komplementbyggnad gälla för 
föreslagna tomter. 

 

Vi upplever också att i planprogrammet 
saknas förslag på beskrivning av hur pla-
nen är tänkt att genomföras. Utbyggnad av 
gator, vatten och avlopp, hur och när är 
detta tänkt att anläggas? Är det tänkt att 
kommunen bygger väg och ordnar vatten- 
och avloppsförsörjning för senare fördel-
ning av kostnaderna eller avser man över-
låta ansvaret på en entreprenör? Hur är det 
tänkt att anläggningsavgifterna ska förde-
las, per byggrätt eller tomtyta eller annat? 

Frågor om utbyggnad av infrastruktur be-
skrivs i detaljplaneskedet i en genomföran-
debeskrivning och regleras i ett exploate-
ringsavtal. 

100628 Arontorp 1:24  
Arontorp 1:21  
Arontorp 1:26  
Arontorp 1:25  
Arontorp 1:29  
Arontorp 1:30 
Arontorp 1:31  
Arontorp 1:28  

Eva-Britt och Sven-Åke Nilsson 
Eva Franzén 
Sara Johansson och Andreas Mård 
Berit Lundström och Kjell Hågestad 
Rosita och Jan Lindström 
Eva och Mattias Svensson 
Frida Joelsson och Magnus Svensson 
Willy Bergskans 

 

Presenterat planförslag lämnar mycket 
svaga lösningar på in- och utfartsvägar för 
planerat område. Ingen utfart leds ut på 
senaste utfartsvägen från Arontorp och 
Lundborgsområdet - Lundsborgsvägen 
vilket borde vara logiskt. 

 

 

 

Se gemensam punkt 3 
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Befintligt vägnät S. Arontorpsgatan är för 
tillfället trafikbelastad för sin kapacitet 
Gammal byväg som anpassats till befintlig 
bebyggelse intill denna bygata vad gäller 
vägbredd - vägkvalité - användning - tillå-
ten vegetation. Dessutom är S. Arontorps-
gatan en viktig gång och cykelväg till och 
från Arontorp – Skogsby för skola - dagis 
- kyrka - handel - bussförbindelse för hela 
detta området. 

Se gemensam punkt 4 

  

Bevara S. Arontorpsgatan för ev. behov 
att bygga ut tomter utmed denna väg på ett 
naturligt sätt vilket skulle passa in i land-
skapsbilden. 

Se gemensam punkt 4 

Gröndalsgatan och S. Arontorpsgatan är 
av stor kulturell betydelse för att behålla 
sin landsbygskaraktär för Arontorp - 
Skogsby. Gröndalsgatan som i dag an-
vänds som gång och rekreationsstig mel-
lan Arontorp - Skogsby - Kåtorp är myck-
et viktig att bevara orörd och utan intensiv 
trafik. Denna vägsträckning har gammalt 
kulturintresse mellan byarna Kåtorp - Tä-
velsrum - till skola – kyrka i Torslunda. 
Viktigt att detta bevaras för framtiden ev. 
tillvaratas som naturstig för intilliggande 
områden. 

Se gemensam punkt 2 

För det nya området på 33 ha och 92 tom-
ter krävs omfattande väl genomtänkt väg-
nät inte bara fyra in och utfarter till redan 
befintliga vägar. Ett sådant vägnät bör 
klara tung planeringstrafik under utbygg-
naden och som slutligen hanterar kom-
mande trafikvolym på ett riktigt sätt. 
Gång- och cykelvägar måste finnas med 
vid planeringen av detta område. 

Vägarnas utformning fastställs i kommande 
detaljplaner. Gällande regler och föreskrif-
ter för vägars utformning kommer att följas.

Ett helt nytt vägsystem med in- och utfar-
ter bör planeras som på ett logiskt sätt 
matas ut på 136.an på lämplig plats. 

Noteras  
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Vi kräver att Gröndalsgatan och S. Aron-
torpsgatan förblir orörda vid ev. utbygg-
nad av detta område. Inget av nuvarande 
trafiklösning kan genomföras enligt pre-
senterat förslag, Ny genomtänkt trafiklös-
ning måste presenteras före utbyggnad där 
gång och cykelvägar finns med efter den 
bebyggelse som planeras. 

Vägarnas utformning fastställs i kommande 
detaljplaner. Gällande regler och föreskrif-
ter för vägars utformning kommer att följas.

100628 Torslunda 2:3 

Karl-Johan Löfberg 

 

Södra Arontorpsgatan, från Snövits väg i 
norr till Lundsborgsvägen i söder. 

 

Redan idag är trafikintensitet på denna 
vägsträcka hög. En flerdubbling av trafi-
ken har skett sedan Lundsborgsvägen öpp-
nades med anslutning till väg 136. (An-
slutning till 136:an är idag en stor trafikfa-
ra, framför allt för norrkommande trafik 
som ska svänga in på Lundsborgsvägen 
med en minimal sikt av sydkommande 
trafik.) Södra Arontorpsgatans asfalterade 
bredd är lite drygt 3meter. Fordonsmöten 
innebär att fordonens ena hjulpar hamnar 
utanför vägbanan, hjulspår utanför asfal-
ten kan idag ses längs denna vägsträcka. 
Vintertid, med snövallar, är det ännu stör-
re problem vid fordonsmöten. Delar av 
bebyggelsen längs vägsträckan är äldre. 
Byggnader på fastigheterna ligger på väg-
renen varför en breddning av vägen är 
svårt att genomföra utan att riva byggna-
der. Utfarter från fastigheter innebär att 
man i stort sett "står" på vägbanan då man 
lämnar fastigheten. Södra Arontorpsgatan 
används idag som skolväg för barn från 
Arontorp till Torslundaskolan och Fritids 
samt för äldre barn och vuxna till buss-
hållplats för ''bussning'' till Mörbylånga, 
Färjestaden och Kalmar. Den är också en 
populär gång- och cykelväg för boende i 
närområdet året om. Norra delens utfart 
från det nya bostadsbebyggelseområdet 
kommer trafikmässigt att ytterligare belas-
ta Södra Arontorpsgatan och därmed  

Se gemensam punkt 4 
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olycksrisken. I stället bör en helt ny trafik-
lösning utarbetas för att minska trafikbe-
lastningen på vägsträckan. 

 

Zon runt den lilla skogsholmen, en oas, i 
nordost bör utökas. Skogsholmen hyser en 
hel del död ved vilket gynnar ett rikt in-
sektsliv som i sin tur medför föda för 
däggdjur och fåglar i området som berika 
den biologiska mångfalden. Här häckar 
vissa år ugglor, spettar och flera tättingar-
ter. Mindre hackspett observeras årligen 
ett flertal gånger i området vilket indikerar 
höga naturvärden, rödlistad art. Dessutom 
finns en akut hotad skalbagge, spansk flu-
ga, i närområdet 

Noteras, en översiktlig inventering kan 
komma att bli aktuell i detaljplaneskedet. 
Åkerholmen och spridningskorridorer säk-
ras i kommande detaljplan. 

100628 Torslunda 14:4 

Helenah och Patrick Sandholm 

 

Angörningsvägen vid 14:4 anser vi är 
högst olämplig då genomfartsvägen på 
ritningen blir angränsande med 30 cm från 
våran tomtgräns. 

Se gemensam punkt 1 

Då vi har fyra barn som går på Torslunda 
skola då är säkerheten obefintlig för dem 
vid varje skoldag. Vem kommer att stå för 
kostnaden för att ge våra barn en säker 
väg till skolan??? 

 

Anser också olämpligt att denna väg ska 
korsa cykel och gångbanan. Ut och infart 
mot 136 :an är också olämplig med tanke 
på trafiken som kommer att bli med dessa 
nybyggda hus, måste finnas en bättre lös-
ning. Med tanke på befintlig vägs bredd i 
dagsläget måste den bräddas. HUR ÄR 
TANKEN MED ATT BEVARA GAMLA 
ÖLÄNDSKA STENMURAR??? 

Se gemensam punkt 1 

Hur har ni tänkt med bullernivån och in-
syn då vägen kommer att angränsa vårt 
hus med 30 cm??? 

Se gemensam punkt 1 

Hoppas ni tar våra synpunkter på största 
allvar då vi sätter våra barns säkerhet som 
prio ett. 
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100629 Torslunda 14:5 

Lena och Berne Svensson 

 

Södra Ölands kyrkliga samfällighet som 
äger fastigheten har inte något att invända 
mot förslaget. Vi som boende i fastigheten 
har några synpunkter som vi vill lämna 
vidare inför det fortsatta arbetet. 

Noteras  

För det första tycker vi att det är positivt 
med nybyggnationen i området. Det är 
viktigt att det görs en helhetslösning vad 
det gäller infrastrukturen, så att det går att 
komma till och från området på ett bra 
sätt. Infarten från 136:an, som bara skulle  

Se gemensam punkt 1 

ligga en halv meter från grannens hus är 
ingen bra lösning. Ska det dessutom vara 
7 meter breda vägar försvinner även sten-
muren till grönområdet. I nuläget är vägen 
bara fyra meter bred. Den vägen skulle 
även korsa cykelvägen som går till skolan 
söderifrån. Det är inte bra ur trafiksäker-
hetssynpunkt. Gör istället något bra av 
korsningen vid kyrkan så att den blir 
mindre trafikfarlig. 

 

Cykelvägen går rakt över skolgården. Där 
kör även mopeder. Trafiken slutar inte för 
att barnen är i skolan och har rast. Det 
måste finnas en bättre sträckning för cy-
kelvägen, förslagsvis öster om skolan, 
Detta har diskuterats tidigare och nu kan 
det vara tillfälle att ta tag i det när det 
ändå ska byggas runtomkring. 

Se gemensam punkt 5 

100629 Kåtorp 3:9 

Ulrika Bergne och Christian Waller 

 

Vi motsäger oss starkt en eventuell explo-
atering i den fantastiska miljön närmast 
Torslunda kyrka! Vi är inga motståndare 
till utveckling men i detta fall kan vi inte 
förstå hur ni resonerar. Att förstöra denna 
omgivning vore ett helgerån! Dessutom 
har vi förstått att nya utfarter är planerade 
mot Södra Arontorpsgatan. Samt att  

Det är kommunens ambition att tillskapa 
attraktiva bostäder i en rimlig skala som hör 
hemma på platsen 

Se gemensam punkt 4 

Se gemensam punkt 2 
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Gröndalsgatan skall breddas och bli livligt 
trafikerad. Ingen av dessa vägar tål ytterli-
gare trafik och en utbyggnad av dessa vore 
att betrakta som en våldtäkt! 

 

Vi bor på en ö känd just för dess vackra 
natur och vi har även av förklarliga skäl 
en begränsad yta för expansion. Öland och 
dess kyrkor är till att börja med en stor 
kulturskatt. Att tränga in en massa moder-
na nybyggda hus mm vore att totalt förstö-
ra denna vackra bygd! Vi som valt att bo-
sätta oss här har gjort det för den vackra 
naturen och lugnet som råder här idag. 
Torslunda är ingen förort till Färjestaden. 

Ingen byggnation kommer ske tätt inpå kyr-
kan. Kommunen anser att den föreslagna 
bebyggelsen kompletterar befintlig bebyg-
gelse i Torslunda på ett lämpligt sätt. 

Att ni istället inte väljer att förlägga denna 
byggnation till skogsområdet som redan 
skövlats ner till 50 % sydväst om kyrkan 
mot svampområdet till, nere mot Färjesta-
den? Detta känns som en mycket mer lo-
gisk utveckling och placering då detta 
område redan är tätbebyggt. Detta vore en 
NATURLIG förlängning av Färjestaden! 
Där finns heller ingen märkbar kulturhi-
storia som förstörs! 

Kommunen anser det inte önskvärt att byg-
ga ihop Torslunda med Färjestaden. Över-
siktsplanen pekar ut det aktuella området 
som lämpligt för förbifart Färjestaden, var-
för ny bostadsbebyggelse i området inte är 
möjlig. 

Ni måste börja tänka på lite annat än bara 
skattepengar och centralisering på en yta 
med en sådan fantastisk historia som bara 
MÅSTE respekteras och bevaras!!! Det är 
miljöer som den runt Torslunda kyrka som 
gör att turisterna vallfärdar hit. Det finns 
ingen som reser hit för att se ett nybyggt 
villa område. Det ni vinner i skattepengar 
förlorar ni trefalt i uteblivna turistinkoms-
ter. 

Expansionen kommer ske med respekt för 
kulturmiljöerna. 

Torslunda hyser även Sveriges äldsta sten-
skola! För att möta upp det förväntade 
ökade elevantalet, inser vi att ni planerar 
en utbyggnad. Har redan sett skräckexem-
pel i form av baracker som är helt själsdö-
dande och det vore en katastrof om detta 
skulle drabba denna fantastiska idyll! 

Torslunda skola är redan utbyggd med ba-
racker och förväntas enligt skolförvaltning-
en kunna rymma ytterligare elever. Ett ökat 
barnantal och därmed ett ökat elevunderlag 
är en parameter för att skola och barnom-
sorg kan finnas kvar. 

 



     Detaljplan för del avTorslunda 2:24 m fl 31 (37) 
 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Miljö- och byggnadsförvaltningen Dnr 09/229 
 2010-09-15 

 

Låt våra barn få växa upp och gå i en liten 
skola med den trygghet och de sunda vär-
deringar som fortfarande råder här. I den-
na skola finns fortfarande sammanhållning 
och respekt för andra, något som är väl-
digt sällsynt i dagens samhälle. låt oss 
gemensamt bevara och respektera denna 
omgivning och enormt sunda livsstil som 
råder här i Torslunda! 

Trygghet och sunda värderingar påverkas 
inte negativt av att samhällen växer. 

Öland är en väldigt speciell och fantastisk 
plats som måste utvecklas efter sina egna 
villkor! Ni i kommunen är utvalda att för-
valta allt detta. Det kräver ett enormt an-
svar och en fingertoppskänsla för miljö, 
historia samt design och smart varsam 
utveckling för att denna ös värde skall 
bestå i generationer!! Vi är övertygade att 
ni med denna plan tror att ni gör det som 
är rätt för utvecklingen men bland oss som 
lever och verkar här finns en enorm oro att 
det arv vi fått av våra förfäder ska upphöra 
här och försvinna bland nybyggda hus och 
cykelvägar. 

 

Vi hoppas verkligen att ni tar detta till er 
och funderar en stund på vad som verkli-
gen är viktigt. 

 

100629 Torslunda 3:6 
Torslunda 3:15 

Britta Jonsson 
Inga-Greta och Monica Wennlo 

 

Vi har stor förståelse för att kommunen 
vill ha fler invånare. Det man måste ta 
hänsyn till vid planering av området är bla 
naturvärdena i vår miljö, det sociala nät-
verket samt logistiska problem. 

 

Området är ett kulturlandskap med medel-
tida gårdar, husgrunder, torp, fornminnen 
samt betydande äldre lövträd och bety-
dande fågelfauna. Det finns även många 
stenmurar samt flera bröttlar. 

 

Stenmurar, bröttlar och bevarandevärda träd 
ska skyddas i kommande detaljplaner. 
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Angående Södra Arontorpsgatan  
Den är för smal och går ej att bredda. Vin-
tertid med höga snövallar kan endast en 
bil köra där. Sommartid kan inte två bilar 
mötas utan att någon får köra på den lilla 
sk vägrenen. Slopa genomfarten Södra 
Arontorpsgatan samt påfarten Gröndalsga-
tan pga detta samt dålig trafiksäkerhet för 
bla skolbarnen. 

Se gemensam punkt 4 

Angående Gröndalsgatan  
Den är en gammal medeltida väg kantad 
av biotopskyddade stenmurar och gamla 
ekar. Gatan går ej att bredda pga detta 
samt en lada som ligger ute vid vägen. Låt 
gatan förbli en gång- och cykelväg som 
idag med nyttjanderätt att köra bil på för 
de som bor där. Gatan är även en oas för 
alla som bor i området Arontorp, Torslun-
da och Skogsby. Dagisbarnen har sitt Na-
turdagis i slutet av Gröndalsgatan. Det är 
mycket viktigt med trafiksäkerheten för 
dem. Ta även bort vägen efter fastigheten 
3:6s lada. Lämna kvar Gröndalsgatan och 
låt den vara som den är. 

Se gemensam punkt 2 

Angående vägarna  
Vägarna i det nya området är ritade för 
sommartid. Vintervägröjning kommer ej 
att fungera pga de krokiga vägarna. Ta 
även bort fyrvägskorsningen - stor trafik-
fara. Kunskapen om den storblockiga mo-
ränen är liten . Det finns mycket stora ste-
nar. Betydelse för nedgrävning av vatten 
och avlopp. Blir stora kostnader. Ta bort 
påfarten till 136:an söder om skolan. Stor 
trafikfara för barnen som cyklar och går 
till skolan. Dessutom är en cykelväg ritad 
genom en transformatorstation vid kyrkan. 
Får ej bebyggas. Cykelvägar i norra områ-
det bör projekteras med förbindelser med 
södra området, likaså lekplatser. Cykelvä-
gen bör ha förbindelser med cykelvägar 
ner till skolor och sporthall i Färjestaden. 

 

Vägarnas utformning fastställs i kommande 
detaljplaner. Gällande regler och föreskrif-
ter för vägars utformning kommer att följas.

Se gemensam punkt 1. 
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gemensam punkt 1, väg 136 
Kommunen är överens med Länsstyrelsen och Trafikverket att framkom-
ligheten på länsväg 136 är av vikt för hela södra Öland och antalet utfar-
ter mot väg 136 ska begränsas men Torslunda är en tätort inom vilken det 
måste kunna finnas utfarter.  
Närheten till befintliga fastigheter och den smala vägbredden begränsad 
av stenmurar gör att den föreslagna utfarten söder om fastigheten Tors-
lunda 14:4 inte kan anses lämplig då alternativa infarter till det föreslag-
na området finns att tillgå. De alternativ som ska utredas i kommande de-
taljplaner är dels den befintliga infarten till Torslunda skola, dels den i ti-
digare plan avstängda Gröndalsgatan. Programhandlingarna revideras. 

 

gemensam punkt 2, Gröndalsgatan 
På grund av Gröndalsgatans höga natur-, kultur- och rekreationsvärde är 
en ökad trafikbelastning som kräver upprustning av vägen inte aktuell. 
Gröndalsgatan kommer inte användas som anslutningsväg till Södra 
Arontorpsgatan. Stenmurar och träd ska så lång det är möjligt bevaras. 
Byggnader kommer förbli intakta. Om Gröndalsgatans standard ska be-
varas kan i princip ingen biltrafik tillåtas. Däremot anses det inte lämpligt 
att förändra utfarterna för befintliga fastigheter.  
Kommunen anser det dock nödvändigt med en överfart över Gröndalsga-
tan för att binda samman norra och södra delarna av det tillkommande 
bostadsområdet. Överfarten ska utformas så att den korsar Gröndalsgatan 
så skonsamt som möjligt. Programhandlingarna revideras. 

 

gemensam punkt 3, Lundsborgsvägen 
Lundsborgsvägen har en utmärkt standard men privata fastigheter utmed 
Södra Arontorpsgatan innebär att trafiken bör ledas ca 170 meter på Söd-
ra Arontorpsgatan som är smal och klara inte en ökad trafikmängd utan 
större upprustning.  
Däremot kan en utfart vara möjlig norr om den befintliga bebyggelsen 
utmed Södra Arontorpsgatan som ansluter till Lundströms väg och vidare 
till Lundsborgsvägen. Det är trots det inte önskvärt att helt utesluta möj-
ligheten att angöra tillkommande bebyggelse via Lundsborgsvägen. 
Lämpliga utfarter ska utredas ytterligare i kommande detaljplanelägg-
ning. Programhandlingarna revideras. 
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gemensam punkt 4, Södra Arontorpsgatan 
Södra Arontorpsgatan är inte lämplig för en ökad trafikmängd, vägen är 
smal med byggnader tätt inpå vägbanan. En bredning och upprustning av 
gatan kan inte anses vara aktuell istället utreds en alternativ, parallell väg 
inom planområdet som kan avlasta Södra Arontorpsgatan vilket även un-
derlättar för gång- och cykeltrafik i sträckningen. 

 

gemensam punkt 5, cykelvägar 
Cykelvägar ska finnas över hela området. Utformning och placering ut-
reds i kommande planarbete. I områden betecknade med NATUR kan 
cykelvägar anläggas. I grönområdet mellan skolgården och tillkommande 
villor är en cykelväg planerad för att avlasta eller helt stänga cykelvägen 
genom skolgården. Det är dock en trygghetsaspekt att lägga cykelvägar i 
anslutning till bilvägara då det här är ordentligt upplyst och trafikerat.  

En cykelväg är planerad längs hela Järnvägsgatan i Färjestaden och stora 
delar av den är utbyggd, det lokala cykelvägnätet i Torslunda täcker i 
stort upp viktiga målpunkter i tätorten.  
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Sammanfattning 

- De, enligt översiktsplanen, rekommenderade skyddsavståndet till djurhållning 
respekteras i planen. 

- Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är en förutsättning för att kommu-
nen ska genomföra planen.  

- Dagvattenhanteringen ska studeras närmare i samband med arbetet med kom-
mande detaljplaner. 

- Samråd med Länsstyrelsen om arkeologisk utredning ska ske till kommande de-
taljplaner. 

- En översiktlig inventering och dokumentation av kulturhistoriska intressanta 
byggnadsmiljöer ska ske till kommande detaljplaner. 

- Stenmurar och bröttlar kommer att skyddas genom planbestämmelser.  

- Åkerholmen och spridningskorridorer säkras i kommande detaljplaner. 

- En översiktlig inventering kan komma att bli aktuell i detaljplaneskedet.  

- Frågor rörande fastighetsreglering och huvudmannaskap behandlas i kommande 
detaljplaner. 

-  Kommunen har ingen vilja att försvåra framkomligheten på länsväg 136 och 
antalet utfarter mot väg 136 bör begränsas men Torslunda är en tätort inom vil-
ken det måste kunna finnas utfarter.På grund av Gröndalsgatans höga natur-, 
kultur- och rekreationsvärde är en ökad trafikbelastning som kräver upprustning 
inte aktuell. Gröndalsgatan kommer inte användas som anslutningsväg till Söd-
ra Arontorpsgatan.  

- Privata fastigheter utmed Södra Arontorpsgatan innebär att trafiken får ledas ca 
170 meter längs Södra Arontorpsgatan vilken inte utan större upprustning klara 
en ökad trafikmängd. Varför Lundsborgsvägen inte kan anses lämplig som ut-
fart.  

- Två områden, ett i norr och ett i söder, reserveras för lekplatser i kommande de-
taljplaner. 

- Området som används av naturförskolan betecknas som NATUR i kommande 
detaljplan för att på så sätt säkras allmänhetens tillträde till Gröna gatans skog.  

·  
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- Södra Arontorpsgatan är inte lämplig för en ökad trafikmängd, vägen är smal 
med byggnader tätt inpå vägbanan. En bredning och upprustning. av gatan kan 
inte anses vara aktuell 

- Cykelvägar är planerade att finnas över hela området. Utformning och placering 
utreds i kommande planarbete.  

- KSRR Regler och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar 
m.m kommer att tillämpas. 

- Transformatorstationerna kommer skyddas i detaljplan genom E-områden. 

- Frågan om kabeldragning och energiförsörjning utreds i samråd med E.ON i 
kommande planarbete. 

- Ett 4 meter brett u-område kommer tillskapas i detaljplanen i den mån kablarna 
skulle hamna inom kvartersmark.  

- Ett 4 meter brett ledningsområde, l-område skapas för luftledningen, möjlighe-
ten att gräva ner ledningarna ska utredas i planarbetet och då säkras med u-
område inom kvartersmark. 

- Brandpostsystem skall utformas i enlighet med gällande VA-norm 

- Krav på entreprenör att redovisa åtgärder som minskar risk för olyckor som kan 
förorena vattenskyddsområde under anläggnings-/byggtid kan regleras i kom-
mande exploateringsavtal.   

- Kommunen anser det viktigt med ett öppet trafiknät. På så sätt sprids trafiken 
och enskilda gator blir mindre hårt belastade.  

- Bevarandevärda träd mäts in och skyddas i detaljplanerna. 

- Fortsatta planarbete kommer ske genom olika detaljplaner. Där planprogrammet 
efter revideringar ska fungera som underlag och riktlinjer för den fortsatta pla-
neringen.  

- Detaljplaneläggning av fastighet inom programområdet påbörjas först efter in-
kommen planansökan. 

- Behovet av äldreboende utreds i kommande planarbete. 

- Vägarnas utformning fastställs i kommande detaljplaner. Gällande regler och 
föreskrifter för vägars utformning kommer att följas. 

- Byggrätter, tomtstorlekar och våningsantal fastställs i detaljplan.  

- Frågor om utbyggnad av gator, vatten och avlopp beskrivs i genomförandebe-
skrivning och regleras i exploateringsavtal. 
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- Handlingarna revideras  

· Behovsbedömningen kompletteras med information om hur de in-
tressen som berörs av planen påverkas av ett genomförande. 

· Utfarten mot väg 136 söder om fastigheten Torslunda 14:4 utgår. 

· I fortsatt planarbete ska alternativen utfart vid skolan och utfart via 
Grönsdalsgatan mot väg 136 utredas. 

· En ny anslutningspunkt i höjd med Lundströms väg föreslås, möjlig-
heten att ansluta området via Lundsborgsvägen kan vara ett alterna-
tiv. 

· Den norra utfarten mot Södra Arontorpsgatan utgår och i stället före-
slås en anslutning mot Snövits väg. 

· Möjligheten att uppföra en fritidsgård tillskapas. 

· Området som används av Naturförskolan avsätts som naturområde. 

 
 
Med ledning av ovanstående föreslås Miljö- och byggnadsnämnden 
 

 
att  godkänna den 2010-09-15 upprättade samrådsredogörelsen över 

inkomna synpunkter som sin egen 
 
att  planprogrammet revideras i enlighet med samrådsredogörelsen. 
 
att  detaljplaneläggning, av södra delen av planområdet enligt beslut 

KS 2009-02-10 § 37, kan påbörjas och att ärendet hanteras med 
normalt planförfarande.  

 
att  programhandlingarna tillsammans med samrådsredogörelsen ska 

utgöra underlag för detaljplaner i övriga områden. 
 

 
 
 
 
 

Ylva Hammarstedt 
Arkitekt SAR/MSA 
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Adress Telefon Telefax Konto Org nr 
Mörbylånga kommun 0485-472 98 0485-472 71 Pg 3 26 14-0 212000-0704 
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Samrådsmöte  
Angående planprogram för Torslunda 2:24 m fl,   
Mörbylånga Kommun 
 
Samrådsmötet ägde rum torsdagen den 17 juni 2010, kl. 18.00 i Skogsbygården, 
Ymergatan i Skogsby. 
Inbjudan till samrådsmöte skickades ut till alla sakägare samt kungjordes i tre 
tidningar. 
 
Deltagarlista; 
Se bilaga C 
 
Representanter från kommunen; 
Marie-Christine Svensson, Stadsarkitekt 
Ylva Hammarstedt, Arkitekt 
Sten Forsberg, Miljöhandläggare 
Bengt Johansson, Utvecklingsledare 
 
Inledning av mötet; 
Kommunen presenterar hur den kommunala organisationen samt planprocessen i 
stort ser ut. 
Därefter hålls en presentation över planförslaget. 
 
 

 
Synpunkter och åsikter som framkom under mötet; 

(Observera: Minnesanteckningarna kan sakna exakta citat och namn på talaren. 
Överseende för dessa saker önskas.  
Minnesanteckningarna fungerar som ett underlag för fortsatt planarbete.) 
 
 
Lena Johansson, Naturförskolan:  
Gröna gatan bör bevaras. Det finns ett naturområde längs Gröndalsgatan som vi 
kallar Gröna skogen som vi är mycket rädda om. Vi vill att den ritas in i planen 
som Naturområde. Den ligger nära och är flitigt använd. De som använder den är 
små barn som inte kan gå så långt. Dessutom har vi lagt ner stor möda på att få 
området i ordning och det är en naturligt avgränsad hassellund. 
Bemötande av frågor: Skicka in karta med skogspartiet inritad så ska vi i 
detaljplanen markera området som Naturmark. 
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Anders Pettersson: 
De planerade tomterna i söder är för små. Där kan ingen odla sin mat.  
Vildvuxna områden bör bevaras som naturområde. Gräsmattan längs väg 136 
kan inte kallas naturområde. 
Bemötande av frågor: Kommunen ser ett behov av flera olika storlekar på 
tomter. Det är inte alla som vill odla. 
Naturområde är en planbeteckning som säger att ingen byggnation får ske. Hur 
naturområdet skall se ut är en utformningsfråga. 
 
Mats Gunnarsson, Björnhovda 8:211: 
Hur är det med skolans behov. Hur många elever kan den ta emot. Det måste bli 
en utökning av lokalerna och utbyggnaden ställer också krav på en 
sportanläggning etc. 
Bemötande av frågor: I programmet har kommunen avsatt en yta som ska täcka 
utökning av skollokaler och gymnastiksal. 
 
Tony Lopez, Torslunda 2:47: 
I området idag finns många barn i låga åldrar. Det ställer höga krav på 
trafiksäkerhet, cykelvägar etc 
Bemötande av frågor: Kommunen arbetar mycket med förbättring av cykelvägar. 
Det kommer att innebära en förbättring när Förbifart Färjestaden färdigställs. 
Projektet ligger inom ramen för en 10 års planering där pengarna skall räcka 
till hela Kalmar län. 
 
Tony Lopez, Torslunda 2:47: 
Varför prioriteras cykelvägar längs med de stora vägarna till exempel den mellan 
Färjestaden och Mörbylånga. Det måste vara viktigare att satsa på cykelvägar i 
tätorterna. 
Bemötande av frågor: 943 är Trafikverkets väg och cykelvägen där är deras 
projekt. 
 
Okänd: 
Utfarterna på 136 är farliga idag med den trafikmängd som är nu, tänk då hur det 
blir med ytterligare 90 hushåll. 
Bemötande av frågor: Förbifart färjestaden kommer att minska trafiken mycket 
på lokalgator i Skogsby och Torslunda. Men innan dess måste vi ha säkra 
korningar. 
 
Lena Svensson: 
Cykelvägar finns i norr och söder om skolan. Det skulle vara önskvärt med en 
cykelväg runt skolan.  
Det är väl bra om det blir så få utfarter mot 136 som möjligt. 
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Bemötande av frågor: Det finns önskemål från fler håll om att cykelvägen inte 
ska gå igenom skolgården. Vägverket och du är överens om att antalet utfarter 
på 136 ska vara starkt begränsade. 
 
Okänd: 
När skall planområdet börja bebyggas 
Bemötande av frågor: Planprogram är det allra första steget i planprocessen. 
Därefter upprättas detaljplaner med planprogrammet som grund. I det här fallet 
kommer området, på grund av sin storlek och sina olika förutsättningar, delas 
upp i flera olika detaljplaner. Det måste även finnas intressenter som är villiga 
att exploatera området för att en detaljplan skall bli aktuell. I nuläget finns det 
en markoption på området söder om Gröndalsgatan så det är där vi kommer att 
börja. 
 
Okänd: 
Södra området påminner om Kärnhem med små tomter och likadana hus. 
Bemötande av frågor: Det skall inte bli som Kärnhem. 
 
Sven-Åke Nilsson, Arontorp 1:24: 
Södra Arontorpsgatan tål inte ökad belastning. Trafiken till nya området bör 
matas från öster via stor rondell. Det skall vara trevligt att bo i området och 
karaktären bör bevaras. 
 
Tony Lopez, Torslunda 2:47: 
Det är en väldigt skarp kurva från Gröndalsgatan ut på Södra Arontorpsgatan, det 
har redan skett tillbud. 
 
Okänd: 
Finns planer på att Gröndalsgatan öppnas ut mot 136:an 
Bemötande av frågor: Det är inte aktuellt i nuläget. 
 
Magnus Rosell, Torslunda 2:31: 
Skall Gröndalsgatan breddas mitt hus ligger 3 meter från vägen. 
Bemötande av frågor: Om området skall utformas enligt illustrationen så bör 
den breddas. Men det är inte fastslaget att det ska se ut så, utan vi kommer 
behöva en trafikutredning i ett tidigt skede för att veta hur vi kan utforma 
området. 
 
Jonny Andersson, Torslunda 2:15: 
Gröndalsgatan är svår att bredda den kantas av stenmurar och lador. 
Illustrationen visar väldigt skarpa vinklar mellan gatorna i söder. 
Bemötande av frågor: Illustrationen är till för att förmedla i stort hur kommunen 
vill att området skall uppfattas. Där gatorna inte skall vara allt för raka och 
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tomtstorlekarna kan variera. Det är ingen gatuingenjör som har skapat 
illustrationen och den klarar inte en sådan detaljgranskning.   
 
Jonny Andersson, Torslunda 2:15: 
Vägarna ska vara så dimensionerade att snöröjningen kan skötas. 
Fyrvägskorsningar innebär en olycksrisk. 
Varför har kommunen bara skickat ut en fastighetsförteckning och inga kartor 
där vi kan se var de bor. 
Bemötande av frågor: Det är en oberoende myndigheten, Lantmäteriet som 
avgränsar vilka som är sakägare. Fastighetsförteckningen är ett juridiskt 
dokument som berättar för kommunen vilka som har rätt att komma in med 
synpunkter och överklaga planen. 
 
Tony Lopez, Torslunda 2:47: 
De boende på Thörnkvists väg kommer att påverkas kraftigt av den ökade 
trafiken på vägen, men de har ej blivit informerade. 
Bemötande av frågor: De har ej blivit bedömda som sakägare av Lantmäteriet. 
 
Ralf Bergne, Björnhovda 1:16 och 1:17: 
Utfarterna i norr ligger väldigt tätt. Det kan inte skilja mer än 50 meter mellan 
Snövits väg och den föreslaga utfarten.  
Bemötande av frågor: Det är sant, kanske skulle utfarten ske via Snövits väg. 
 
Monica Wennlo, Torslunda 3:6 
Precis invid Gröndalsgatan ligger en lada. Om vägen skall breddas vad sak då 
rivas stenmuren eller ladan. 
 
Okänd:   
Det säljs tomter längs Södra Arontorpsgatan med utfart ut mot Södra 
Arontorpsgatan så den kommer också bli svår att bredda. 
Norra Arontorpsgatan saknar belysning och det är mycket folk som är ute och 
går på den vägen. 
Fler bostäder bidrar till ökad trafik och ökad risk för olyckor. 
 
Jonny Andersson, Torslunda 2:15: 
Det är en fyrvägskorsning vid ladan, i fyrvägskorsningar sker flest olyckor. 
Varför ska trafiken från nedre halvan av området behöva åka upp mot Almérs. 
Det ökar olycksrisken och avgaserna. 
 
Okänd: 
Hur ska Södra Arontorpsgatan kunna breddas.  
Det är inget alternativ att föra ut trafik från området den vägen 
Bemötande av frågor: Kommunen noterar att detta är en viktig synpunkt. 
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Anders Pettersson: 
Det är för små tomtstorlekar i söder. 
Bemötande av frågor: Kommunen har i uppgift att erbjuda ett differentierat 
boende. 
 
Anders Pettersson: 
Men det finn ju inga pensionärslägenheter med i planprogrammet. 
 
Monica Wennlo, Torslunda 3:6 
Närhet till djurhållning orsakar ofta klagomål från stadsfolk. I Tävelsrum finns 
det bland annat grisar och kor. 
Bemötande av frågor: Skyddsavstånd hålls enligt de rekommendationer som är 
satta i översiktsplanen. Prejudikat visar att det blir vanligare att domar faller till 
verksamheternas fördel med motiveringen: Bor man på landet får man faktiskt 
tåla lite lukt 
 
Okänd: 
Gröndalsgatan är försvarets gamla kanonväg och gamla vägen till kyrkan. 
Bemötande av frågor: Gröndalsgatan kommer ej att röras. 
 
Okänd: 
Besök Södra Arontorpsgatan vid skolslut så ni får se hur det går till där 
 
Okänd: 
Det finns inte heller någon fritidsgård i planen. 
 
Okänd: 
Att det är planerat för små tomter i söder är det för att kommunen skall tjäna mer 
Bemötande av frågor: Det är en strukturfråga och det finns en efterfrågan på 
små tomter eftersom de är lättskötta. 
 
Okänd: 
Hur stor är efterfrågan på tomter 
Bemötande av frågor: Det finns ingen tomtkö i kommunen vilket gör att det är 
svårt att svar på på rak arm. Men det kommer in många bygglov. Mörbylånga 
kommun är en expansiv kommun. 
 
Okänd: 
Flödet till och från skolan är viktigt att analysera. 
Bemötande av frågor: Det är en bra synpunkt. Den beaktas. 
 






