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Mörbylånga kommun
Inkomna skrivelser efter samråd
Planprogrammet har varit på samråd under tiden 2013-02-18 – 2013-04-01. Beslut om
samråd togs i kommunstyrelsen, protokoll 2013-01-15 § 9.
Redovisning
De inkomna skrivelserna redovisas i vänsterkolumnen och kommunens kommentarer i
högerkolumnen. I slutet finns gemensamma punkter, en sammanfattning av samrådsredogörelsen och en lista över revideringar.
Minnesanteckningar och deltagarlista från samrådsmöte 2013-03-25 redovisas i
bilaga A och B
Inkomna skrivelser

Kommentarer

130402 och 130418 Länsstyrelsen
*Kompletterande yttrande,
kompletteringar markerade med*
Kontroll enligt kap 12 PBL
Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för samråd enligt PBL 5:20. Handlingarna utgörs av programbeskrivning,
programkarta, behovs bedömning, checklista- sociala konsekvenser, fastighetsförteckning och trafikutredning.
Planens syfte är att utreda framtida markanvändning och tillkomst av ny bebyggelse. Frågor avseende skydd av vattentäkt, VA-lösningar, vägdragning och platsens unika naturvärden lyfts särskilt fram.
Gällande översiktsplan redovisar att planområdet utgörs av fritidshusområden, traditionell lantbruks bebyggelse, villabebyggelse, bildemontering, kommunens största
ridanläggning och Strandskogens vattenskyddsområde som utgör ett av kommunens viktigaste. Översiktsplanen ger även
stöd för nya bostäder i några av de områden som nu föreslås i planprogrammet.
Länsstyrelsen har tidigare (2008-06-13,
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dnr. 402-5728-08) i ett samrådsyttrande
lämnat synpunkter på ett av de områden
som nu föreslås för bostadsbebyggelse.
Det äldre samrådsyttrandet avser området
med 30 nya tomter.
Behovsbedömning
Kommunen klargör i den till planen tillhörande behovsbedömningen att ett genomförande av planprogrammet inte kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning och anser att en full utbyggnad
enligt planprogrammet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan på miljön, människors hälsa och med hushållningen av
mark och vatten (se särskilt miljökvalitetsnormer och naturvård ovan).
Allmänt och rådgivande
Länsstyrelsen är mycket positiv till att
kommunen har tagit fram ett planprogram
för området vid Strandskogen. Därigenom
skapas förutsättningar för att kunna ta ett
nödvändigt helhetsgrepp för ett område
som kännetecknas av ett flertal viktiga
allmänna intressen. Länsstyrelsen är å
andra sidan mycket tveksam till att kommunen föregår ett långsiktigt säkerställande av en regionalt viktig vattenresurs
(revidering av vattenskyddsområde, avgränsning av grundvattenförekomsten och
inventering av enskilda avlopp) och nödvändiga utredningar av naturområden med
exceptionellt höga naturvärden. Länsstyrelsen anser därför att planprogrammets
intentioner har en negativ inverkan på
miljökvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv och dessutom riskerar att medföra en
negativ påverkan på miljökvalitetsmålen
ett rikt odlingslandskap och grundvatten
av god kvalitet. Områdena för bostadsfastigheter söder om Aledals ridanläggning
(5 tomter) och i planprogrammets sydöstra

Behovsbedömningen revideras i enlighet
med de inkomna synpunkterna.
Planen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan. En mer detaljerad
checklista för miljöbedömning ska tas
fram till varje detaljplan för att utreda
planens miljöpåverkan. Pågående detaljplan för Strandskogen 10:6 och 10:7 har
bedömts innebära en betydande miljöpåverkan.
Handlingarna revideras.
Kommunens målsättning har varit att
skapa ett planprogram som säkerhetsställer miljökvalitetsmålen ett rikt växt- och
djurliv, ett rikt odlingslandskap och
grundvatten av god kvalitet.
Planprogrammet har arbetats om och miljökvalitetsmålen kan därmed säkerhetsställas.
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del (30 tomter) bör helt utgå.
Riksintresse
Planområdet berörs direkt av riksintresSe gemensam punkt 1.
sena för rörligt friluftsliv (4 kap. 2 §)och
för obruten kust (4 kap. 3 §). I direkt anslutning, öster om planområdet, löper riksintresset väg 136. Kommunen behöver
särskilt uppmärksamma att ett byggnadsfritt skyddsavstånd på 30 meter alltid ska
lämnas mellan ny bebyggelse och väg
136. De 30 tomter som föreslås i direkt
anslutning till väg 136 behöver därför
justeras. Länsstyrelsen delar kommunens
bedömning att planprogrammets intentioner inte riskerar att stå i strid med riksintressebestämmelserna, detta förutsatt att
skyddsavståndet respekteras.
Nya anslutningar till väg 136 är generellt
inte lämpligt ur trafiksäkerhets och framkomlighetsskäl Länsstyrelsen delar i övrigt Trafikverkets synpunkter.

Se gemensam punkt 2.

Hälsa och säkerhet
Djurhållning: Inom planområdet är AleSe gemensam punkt 3.
dals ridanläggning belägen, vilken bör
klassas som en större anläggning med 30100 hästar (Länsstyrelsen i Skåne län;
Hästar och bebyggelse - Underlag för
fysisk planering). Med hästar följer presumtiva olägenheter i form av lukt, flugor
och spridning av hästallergen. För större
anläggningar bör skyddsavståndet från
bostäder till stall och gödselhantering vara
minst 200 meter och minst 100 – 200 meter till område där hästar vistas. Skyddsavstånden är visserligen generella, men bör
endast frångås om lokala förhållanden
(terräng, vegetation, bebyggelse etc.) gör
att mindre avstånd kan accepteras. Med
hänsyn till rekommenderade skyddsavstånd och lokala förhållanden gör Länsstyrelsen bedömningen att nya bostäder inte
kan accepteras i direkt anslutning till Ale-
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dals ridanläggning. Föreslagna tomter
söder om anläggning bör därför utgå.
Radon
Kommunen redovisar både i karta och i
text att planområdet har en normal risk för
radon. Inför den fortsatta planprocessen
behöver kommunen klargöra om det föranleder att ny bebyggelse behöver uppföras med radonskydd eller inte.

Noteras.
Huruvida ny bebyggelse måste utföras
radonsäkert eller inte kommer att utredas
i framtida detaljplaner.

Buller
Öster om hela planområdet går väg 136.
Se gemensam punkt 1.
Vägen ger som kommunen uppger upphov
till betydande bullerstörningar, detta för
såväl befintlig som planerad bebyggelse.
Riksdagen har antagit riktvärden för buller
i samband med infrastrukturproposition
1996/97:53. Det innebär att nedanstående
riktvärden gäller för nybyggnation. Kommunen ansvarar för att eventuella åtgärder
som kan bli nödvändiga för att klara riktvärdena säkerställs i den fortsatta planläggningen.
• Utomhus vid fönster/ fasad: 55 dBA
ekvivalentnivå
• Utomhus vid uteplats: 70 dBA maximalnivå
• Inomhus: 30 dBA ekvivalentnivå
• Inomhus nattetid: 45 dBA maximalnivå
Markföroreningar
Som uppmärksammas i planprogrammet
berörs planområdet av två potentiellt förorenade områden.
Sydöst om Röhällakrysset har Ekvalls
Garveri tidigare bedrivits (riskklass 3)
med risk för bland annat kromföroreningar. I den sydöstra delen av planområdet
bedrivs Lorenssons metall- och bilskrot (ej
risklassad) med särskild risk för föroreningar från olja och tungmetaller. Kommunen har på ett bra sätt tagit hänsyn till

Noteras.
Arbete pågår med att revidera vattenskyddsområdet och med att ta fram en
vattenförsörjningsplan. Att utreda hur
eventuell förorenad mark påverkar
grundvattenförekomsten ska ingå i dessa
processer.

4 (181)

Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Dnr: 10/58
2014-11-25

markföroreningarna vid föreslagen bebyggelseutveckling. Länsstyrelsen anser däremot att kommunen i den fortsatta planprocessen ska klargöra vilken inverkan
markföroreningarna har på Strandskogens
grundvattenförekomst.
Miljökvalitetsnormer
Planområdet är beläget inom två grundvattenförekomster, Mörbylånga-Borgholm
närmast kusten och Västra Öland i östra
delen av planområdet För båda har Vattenmyndigheten fattat beslut om miljökvalitetsnormer (MKN) vatten, vilka ska uppnås till 2015. Den kemiska statusen är
idag god i båda grundvattenförekomsterna
men i Västra Öland har det bedömts finnas en risk för att den kemiska statusen
inte ska kunna uppnås till 2015, här krävs
förbättringsåtgärder. MKN för den kvantitativa statusen har ännu inte fastställts.
Cirka 500 meter väster om planområdet
finns en ytvattenförekomst; S n Kalmarsund. Vattenmyndigheten har fastställt
MKN för såväl ekologisk som kemisk
status. Den ekologiska statusen är idag
enbart måttlig och ska senast till 2021
uppnå en god status. Den kemiska statusen
däremot är god idag och ska så förbli till
2015 då MKN träder i kraft. Däremot anses det finnas en risk för att status kan
komma att försämras framöver. Vattenförekomsten lider därför av uppenbara miljöproblem (främst på grund utav övergödning och miljögifter) och omfattas därför
av åtgärdsprogram och krav på förbättringsåtgärder.

Enligt länsstyrelsens nyligen framtagna
Regional vattenförsörjningsplan Kalmar
län 2013 ligger planområdet inom grundvattenförekomsterna Strandskogen.
Kommunen tydliggör föreslagna exploateringsområdens påverkan på grundvattenförekomsterna.
Handlingarna revideras.

Beskrivningen kompletteras med föreslagna åtgärders påverkan på ytvattenförekomsten.
Handlingarna revideras.

Planprogrammet ger stöd för cirka 100
Se gemensam punkt 4.
nya fastigheter, en ny väg delvis inom det
inre vattenskyddsområdet och en utveckling av Aledals ridanläggning. En utveckling som kan medföra en negativ påverkan
på möjligheten att uppnå MKN. Planför-
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slagets påverkan på vattenförekomsterna,
företrädesvis grundvattenförekomsterna,
behöver tydliggöras vid framtagande av
detaljplaner och nödvändiga åtgärder säkerställas.
Nedanstående synpunkter bör beaktas:
Dagvatten: En full utbyggnad för med sig
att andelen hårdgjorda ytor ökar betydligt,
vilket ökar risken för utsläpp av förorenat
dagvatten och sedimentering i vattenförekomsten S n Kalmarsund. Av planprogrammet framgår att ett lokalt omhändertagande av dagvatten föreslås. Kommunen
behöver i kommande detaljplaner klargöra
förutsättningarna för ett lokalt omhändertagande av dagvatten i planområdet och
visa hur det ska lösas, särskilt med hänsyn
till skyddet av grundvatten.

Efterföljande detaljplaner ska reglera
mängden hårdgjorda ytor för att minimera dessa. Föreslagen bebyggelse ligger
inom område där avrinningstiden överstiger ett år varför den största risken med
bebyggelsen är, att grundvattentillförseln
minskar eller att hårdgjorda ytor gör flödet av dagvatten ojämnt vilket påverkar
tillrinningstiden och därmed reningen.
Handlingarna revideras.

Strandskogens vattenskyddsområde:
Strandskogen finns för närvarande inom
vattenförekomsten Västra Öland men
kommer att pekas ut som en egen grundvattenförekomst i den kommande förvaltningscykeln (2012-2021). Risk- och statusbedömning är ännu inte genomförd
men hela vattenförekomstens avgränsning
bör redan nu beaktas vid planläggning.
Strandskogen utgör en av kommunens
viktigaste vattenresurser och har också
pekas ut som regionalt betydelsefull i vattenförsörjningsplanen för Kalmar län.
Öland som helhet utgör dessutom ett
bristområde för dricksvatten, en situation
som kommer att försämras i ett förändrat
klimat (Klimat i förändring -möjligheter
och utmaningar för Kalmar län).
Av planprogrammet framgår dels att
Se gemensam punkt 5 och 4.
kommunen ännu inte har inventerat enskilda avlopp i planområdet, dels att de ser
ett behov av en revidering av vattenskyddsområdet och dess föreskrifter.
Länsstyrelsen är mycket tveksam till att
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kommunen väljer att föregå en revidering
av Strandskogens vattenskyddsområde
och en inventering av enskilda avlopp
med planläggning. Innan en revidering har
gjorts är det inte möjligt att klargöra hur
planprogrammet påverkar vattenförekomsten.
I kommunens översiktsplan står bland
annat att vattenresursen kan vara lämplig
för konstgjord infiltration. Av planprogrammet bör framgå att förutsättningarna
för sådana åtgärder inte påverkas negativt
av planen. Länsstyrelsen anser att stabila
förhållanden och goda utvecklingsmöjligheter för en regionalt viktig vattenresurs är
ett allmänt intresse som ska ges företräde i
denna planprocess.

Beaktas.
Frågan ska utredas ytterligare i kommunen för att ta ställning till möjligheterna
att använda Strandskogen för konstgjord
infiltration. Kommunen pekar ut ett område inom programområdet som enligt
undersökningar kan vara lämpligt för
framtida infiltration i planprogrammet.
Om kommunen bestämmer sig för att gå
vidare med Strandskogen som område för
konstgjord infiltration ska en mer exakt
placering av infiltrationsdammar utredas.
Handlingarna revideras

En grundläggande förutsättning för att
Se gemensam punkt 5.
trygga en robust dricksvattenförsörjning är
att enskilda avlopp inom hela vattenskyddsområdet, men särskilt i den inre
delen inventeras och åtgärdas, allra helst
genom intvingande i det kommunala avloppsnätet Att ny bebyggelse ansluts till
det kommunala vatten- och avloppsnätet
är vidare att se som en grundläggande
planeringsförutsättning.
Naturvård
*Av rödlistan (SLU:s artdatabas) framgår Noteras.
att Strandskogsområdet omfattas av cirka
160 rödlistade arter varav 75 av dessa arter är hotade (akut hotad, starkt hotad,
sårbar). Ett par arter finns dessutom bara
här i hela Nordeuropa. 26 av de förekommande arterna ingår i något nationellt åtgärdsprogram för hotade arter, vilket innebär att särskilda åtgärder krävs för att de
inte ska riskera att dö ut från Sverige.*
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Fram tills för knappt 100 år sedan fanns
ett stort och sammanhängande sandfältsområde som sträckte sig från Algutsrum i
söder till Halltorp i norr. Det blev i början
av 1900-talet berömt för sin rika fauna av
för Nordeuropa mycket sällsynta värmeoch sandkrävande insekter, särskilt inom
insektsgrupperna steklar och skalbaggar.
Mellan 1920 och 1960 skogsplanterades
och bebyggdes stora delar av området.
Den sista spillran av det en gång så stora
sandfältet med sin unika fauna finns kvar
just i Strandskogen. Arealen med optimalt
habitat är idag alldeles för liten, sammanlagt bara drygt 20 ha. Här finns två kärnområden samt ett stort antal mycket små
ytor (vägkanter, gläntor, ridstigar m.m.)
som finns spridda i hela området.
Mot bakgrund av de exceptionellt höga
Se gemensam punkt 6.
naturvärdena inom området för planprogrammet, vilka kommit att tydliggöras
genom senare års arbete inom åtgärdsprogram för hotade arter, är det Länsstyrelsens uppfattning att området bör anses
vara av riksintresse för naturvården enligt
3 kap. 6 § miljöbalken. Någon revidering
av dessa riksintressen har inte skett sedan
drygt 10 år, varför en betydande mängd
nytt underlag nu finns tillgängligt. Länsstyrelsen kommer därför att uppmana Naturvårdsverket att göra en sådan komplettering.
Av hushållningsbestämmelserna (3 kap. 6 Se gemensam punkt 7.
§ miljöbalken) framgår dessutom att
mark- och vattenområden som är särskilt
känsliga från ekologisk synpunkt, så långt
det är möjligt ska skyddas mot åtgärder
som kan skada naturmiljön. Länsstyrelsen
uppfattning är att påtaglig skada av områdenas karaktär kan befaras om planprogrammets intentioner förverkligas samt att
det kan komma att strida mot hushåll-
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ningsbestämmelserna.
Länsstyrelsen ifrågasätter även kommuSe gemensam punkt 6.
nens ställningstagande om att planprogrammets intention är att ha en positiv
inverkan på miljökvalitetsmålet ett rikt
växt- och djurliv. För att områdets höga
biologiska mångfald ska bibehållas räcker
inte de små områden med habitat som
finns idag. Mindre restaureringar har under de senaste tio åren utförts av Länsstyrelsen. Fortsatta och större restaureringar
av miljöer med utgångspunkt i dagens
kärnområden är helt nödvändiga. Kärnområden är främst Strandskogen 2:2 (Källheden) samt Strandskogen s: l och 11: l0
(norr och öster om bildemonteringen).
Området för den detaljplan som tas fram
Se gemensam punkt 8.
parallellt med detta planprogram (Strand- Kommunen anser att spridningskorridoskogen 10:6, 10:7 m.fl., dnr. 402-1489-13) ren säkras med en minskad exploatering.
ligger dels i direkt anslutning till kärnområdet vid bildemonteringen, dels mitt
emellan de två områdena och utgör därmed en viktig spridningskorridor mellan
kärnområdena. Av naturinventering (bilaga l till MKB till detaljplanen) framgår
tydligt att kvarvarande rester i området
ännu har höga värden. Det gör att aktuellt
område för detaljplanen är mycket lämpligt som restaureringsobjekt i detaljplanen
finns förslag på skötselåtgärder för de ytor
som inte planeras för tomter, men ytor
avsatta för natur är alltför små (5 till 60
meter breda). Med tanke på att de ligger i
direkt anslutning till tomtmark är risken
för negativ påverkan dessutom uppenbar.
*För bevarande av biologisk mångfald i
Noteras.
Sverige och Europa är Strandskogen av
oersättligt värde. Kommunen behöver
därför utgå från miljökvalitetsmålet ett rikt
växt- och djurliv i kommande detaljplanering och vidta åtgärder för att säkra den
biologiska mångfalden. Länsstyrelsen
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anser att kommunen bör avvakta vidare
planläggning tills att de särskilt intressanta
områdena har identifierats och det är klargjort vilken form av skydd som kan bli
aktuellt (naturreservat, riksintresse).*
Kulturmiljövård
Kommunen har på ett bra sätt delat in befintlig bebyggelse i tre grupper utifrån
dess struktur; randbebyggelse, hus i park
och sporadiskt placerad bebyggelse. Därigenom synliggörs väl de kulturhistoriska
värdena i de olika bebyggelseområdena,
vilket skapar goda förutsättningar för att
kunna anpassa ny bebyggelse till den befintliga.
Länsstyrelsen efterfrågar emellertid information om hur kommunen i den fortsatta planprocessen ska skydda värdefull
bebyggelse och verka för miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö. Kommunen bör
inkludera den äldre bebyggelsen vid framtagande av nya detaljplaner.

Noteras.
Handlingarna kompletteras med
bildexempel för att tydligare redovisa
bebyggelsestrukturerna.
Handlingarna revideras.

Ett planprogram som tydligt beskriver
vilka värden som ska bevaras kan fungera
som stöd för kommunen i bygglovsprocessen.

Landborgskanten är vanligtvis rik på
Se gemensam punkt 1.
gravplatser, varför Länsstyrelsen anser att
kommunen bör exkludera den från ny bebyggelse. Det innebär att kommunen bör
bevara området närmast väg 136 som ett
grönt stråk i hela planområdet I planområdets sydöstra del, där 30 nya tomter föreslås, har inget grönt stråk lämnats.
Trafik/kommunikationer
Kommunen gör en bra redovisning av
nuvarande trafiksituation och ger även
goda förslag på trafiksäkerhetshöjande
åtgärder. Många av åtgärderna kan ses
som direkta förutsättningar för en bebyggelseutveckling i enlighet med planprogrammet. Vid vidare planläggning behöver kommunen därför klargöra vilka åtgärder som måste till och trygga ett ge-

Noteras.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder ska redovisas i efterföljande detaljplaner.
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nomförande av dem.
Föreslagen vägförändring för Röhällavä- Noteras.
gen kan med fördel samordnas med fastställande av vägplan. En förutsättning är
att den nya vägen inkluderas i detaljplanen
för ny bebyggelse och att en grundlig miljöbedömning görs i en miljökonsekvensbeskrivning.
Jord- och skogsbruk
I miljöbalken (3 kap 4 §) klargörs att jordoch skogsbruk är av nationell betydelse.
Det innebär att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar för att tillgodose
ett allmänt samhällsintresse (exempelvis
tätortsutveckling) och rimliga alternativa
lokaliseringar saknas. Skogsmark av betydelse för skogsnäringen ska så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk.
Kommunen måste därför tydliggöra om
det är fråga om brukningsvärd jordbruksmark och/ eller skogsmark som är betydelsefull för skogsnäringen som berörs.
Är det fråga om brukningsvärd jordbruksmark måste kommunen dessutom
visa på om det är fråga om ett allmänt
samhällsintresse. Länsstyrelsen är i sådana
fall tveksam till om det är fråga om tätortsutveckling och att rimliga alternativ
saknas samt kommunens ställningstagande
om att planprogrammet har en positiv inverkan på miljökvalitetsmålet ett rikt odlingslandskap.

Bostadsbyggandet är enligt PBL 2:3
(2010:900) ett allmänt intresse.
Efter revideringar förslås ingen tillkommande bebyggelse på. I det fall en ny
bilväg anläggs kommer kommunen sträva
efter att minimera påverkan på brukningsbar jordbruksmark.

130308, Trafikverket
Planprogramområdet omfattar fastigheten Noteras.
Strandskogen 14:1 m fl och avgränsas i
öster av väg 136 och i väster av väg 958
(Röhällavägen), som båda ingår i det statliga vägnätet.
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Trafikverket ser det positivt att gång- och Noteras.
cykeltrafikens förutsättningar i planprogramområdet lyfts fram. Vidare behandlas
befintliga vägar och dess standard på ett
tydligt sätt.
Merparten av de i planprogrammet förslagna nya bostäderna är föreslagna att
placeras i områdets östra delar, vilket ökar
trafikflödena till väg 136.
I södra delar av planprogramområdet finns Noteras.
ett verksamhetsområde. Om området utökas från dagens verksamhetsområde behöver trafiken till och från området beskrivas
och vilka trafikflöden området kommer att
alstra?
Väg 136 är en väg av riksintresse och är
Se gemensam punkt 2.
särskilt prioriterat genomfartsväg på
Öland, vilket gör att nya anslutningar från
planprogramområdet till väg 136 inte är
lämpligt att skapas ur trafiksäkerhet och
framkomlighets skäl, vilket även framgår i
planhandlingarna.
Trafikverket föredrar att trafiken från plan- Se gemensam punkt 9.
programområdet till väg 136 ansluts i
första hand via befintlig anslutning med
väg 958. Den befintliga anslutningen till
väg 136 från Sönneborgsvägen utgörs av
en smal anslutningsväg, vilket gör att
denna inte är ändamålsenlig för inmatning
av stora trafikflöden till planprogramområdet.
I planprogrammet föreslås en ny vägdrag- Se gemensam punkt 10.
ning för väg 958 i norra delar av planområdet. Trafikverket har diskuterat förslaget
till ny dragning av väg 958 i den del som
berörs enligt planprogramförslaget med
kommunen som en lämplig åtgärd. Trafikverket förutsätter att en dialog om frågan förs mellan parterna. Trafikverket vill
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dock påminna om att åtgärderna inte finns
med i nuvarande länstransportplan.
Eftersom behovet av eventuella åtgärder på
väg 958 och i de befintliga anslutningarna
till väg 136 föranleds av den tänkta exploateringen av området, får den som har nytta
av åtgärden också finansiera denna. Eventuella åtgärder ska planeras och genomföras i samarbete med Trafikverket.

Noteras.
Kommunen iakttar att Trafikverkets inte
anser sig ha nytta av förbättrade vägar
och frågar sig hur nollvisionen annars ska
uppnås.

Trafikverket vill påminna att ett byggnads- Se gemensam punkt 1.
fritt avstånd på 30 meter gäller längs med
väg 136 för ny bebyggelse, vilket bör beaktas i planeringen av planområdet. Motsvarande för väg 958 är 12 m. Då väg 136
har höga trafikflöden och periodvis mycket
höga måste också bulleraspekterna beaktas
för planerade områden.
Trafikverket har från trafiksynpunkt inget
övrigt att invända mot föreslaget planprogram.
130307, Skanova
Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när detaljplanarbete påbörjas, för att få med befintliga ledningar i planeringsunderlaget.
På så sätt kan oförutsedda hinder i planeringen som berör Skanovas nät undvikas
för att få en smidigare och snabbare planprocess.
Om så önskas kan ledningarna skickas
digitalt i dwg-format för att infogas på
planeringsunderlaget. Kontakta
https://www.ledningskollen.se

Noteras.
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130312, E ON
Teknisk försörjning. Lokalnät
Inom detaljplanen finns ett befintligt elnät Noteras.
med 10 kV och 0,4 kV jordkablar, enligt
bifogad karta. Det finns även befintliga
transformatorstation som försörjer området med el. Vi förutsätter att dessa befintliga elanläggningar kan bibehållas i oförändrat skick.
Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföre- Noteras
skrifter måste en starkströmsanläggning
vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk
praxis, vilket bland annat innebär att den
ska vara utförd enligt svensk standard. Av
svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2,
framgår att minsta tillåtna avstånd mellan
transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är
5 meter. SS-EN 61936-1 föreskriver också
att nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att
tillräckligt utrymme för normal drift och
underhåll ska säkerställas.
E.ON Elnät hemställer att det i plankartan Noteras.
sätts ut E-område kring transformatorstat- E-områden läggs ut i detaljplan.
ioner där marken ska vara tillgänglig för
elektriska anläggningar. Ett minsta område på 6x6 meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll.
Plankartan och planbestämmelserna ska
säkerställa att det minsta tillåtna avståndet
på 5 meter mellan transformatorstation
och brännbar byggnadsdel eller brännbart
upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt
att kunna ta sig till transformatorstationen
med tungt fordon.
För den föreslagna exploateringen behöver elnätet kompletteras med någon ny
transformatorstation och nya anslutningar

Noteras
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fram till ny bebyggelse.
Vi ber att få återkomma vid detaljplaneläggning hur detta kan lösas på ett bra sätt.
Regionnät
Inom detaljplanen finns även regionnätsluftledningarna 50 kV LinsänkanDegerhamn 1 och 2, se orangea heldragna
linjer på bifoga karta.

Kraftledningarna enligt ovan omfattas av
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter,
ELSÄK-FS 2008:1 och 2010:1. Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat
höjd över mark, avstånd från ledning till
byggnad, brännbart upplag och parkeringsplatser m.m. Föreskrifterna ställer
också högre krav på en luftledning som är
framdragen inom detaljplanelagt område
jämfört med motsvarande ledning inom
icke detaljplanelagt område. I 6 kap. 3 §
med tillhörande tabell (ELSÄK 2008:1,
2010:1) skall område med detaljplan, den
lägst belägna spänningsförande ledarens
höjd över marken uppgå till minst 7 meter.
E.ON Elnät vill poängterar att 50 kV luft- Noteras.
ledningarna är inte anpassad för detaljplanelagt område och måste därför byggas
om. Ombyggnadskostnader bekostas av
exploatören.
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För att säkerställa att luftledningen uppfyller starkströmsföreskrifternas krav på
minsta avstånd mellan fasledare och
närmsta byggnadsdel är det nödvändigt att
det i planen sätts ut 30 meter brett lområde för ledningen som mittlinje i den
utsträckning det hamnar inom planområdet. Planbestämmelsen till l-området kan
förslagsvis skrivas ”Inom med l betecknat
område får inte byggas anläggning eller
bedrivas verksamhet som hindrar bibehållandet av elektriska ledningar, ej heller
finnas vegetation, flaggstänger eller dylikt
som genom sin höjd kan utgöra fara för
ledningen”.

Noteras.
l-område läggs ut i detaljplanen.

Med anledning av diskussionen kring
magnetfälts eventuella hälsorisker vill
E.ON Elnät påtala myndigheternas försiktighetsprincip, som är avsedd att vara ett
underlag för beslutsfattare som i varje
enskilt fall måste göra en skälighetsbedömning där eventuella risker från magnetiska fält vägs mot tekniska och ekonomiska förutsättningar.

Kommunen anser att den bästa åtgärden för
att minimera magnetfältets eventuella hälsorisker är att E.ON gräver ner ledningarna.
Handlingarna revideras.

Ur försiktighetsprincipen framgår bland
annat följande: ”De forskningsresultat
som hittills presenterats ger inte underlag
för och kan inte heller sägas motivera
några gränsvärden eller andra tvingande
begränsningar för lågfrekventa elektriska
och magnetiska fält” samt vidare ”Om
åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader
och konsekvenser i övrigt bör man sträva
efter att reducera fält som avviker starkt
från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan
vid planeringen sträva efter att utforma
och placera dessa så att exponeringen
begränsas.” Detta gäller särskilt miljöer
där människor återkommande kan förvän-

Beskrivningen kompletteras med informationen för att säkerställa att det beaktas i
kommande detaljplaner som berörs av ledningen.
Handlingarna revideras.
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tas vistas under längre tid såsom exempelvis bostäder, skolor, daghem och arbetsplatser.
E.ON Elnät anser att försiktighetsprincipen ska beaktas vid planering av förändring av markanvändningen i ledningarnas
närhet. Detaljplan, eller bygglov i enlighet
med detaljplan, får inte i ett senare skede
användas som argument för att kräva flytt
av ledning. Utdrag av Arbetarskyddsstyrelsens, Boverkets m.fl. broschyr "En vägledning för beslutsfattare" bifogas, samt
även kommer E.ON Elnät att komplettera
med magnetfältsberäkning när denna är
framtagen.

Det saknas riktvärden för magnetfälten där
människor varaktigt vistas.
Vid planering av nya ledningar ska Svenska
kraftnät se till att magnetfälten normalt inte
överstiger 0,4 mikrotesla.
http://www.svk.se/Miljo/Elektriska-ochmagnetiska-falt/
Enligt kommunens gällande översiktsplan
anges att magnetfälten normalt inte bör
överstiga 0,1 mikrotesla där människor varaktigt vistas.
E.ON elnät har tagit fram ledningarnas beräknade magnetfältsbidrag. Kommunens
riktvärden enligt gällande översiktsplan
uppnås ca 30 meter från ledningens mitt.
Planhandlingarna kompletteras med informationen.
Handlingarna revideras.

För arbete invid och under kraftledningar
gäller särskilda bestämmelser. Innan arbete i ledningsområdet påbörjas skall kontakt tas med Mats Jönsson, ONE Nordic
AB telefon 070-580 92 43 för utväxling av
Elsäkerhetsföreskrifter (ESA).
E.ON Elnät förutsätter att överenskommelse/avtal träffas i tidigt skede om eventuella förändringar, att samtliga ombyggnadskostnader bekostas av exploatören
samt att detaljplanen inte orsakar att E.ON
Elnäts anläggningar inte uppfyller starkströmsföreskrifterna till följd av planens
genomförande.
E.ON Elnät ber att få återkomma med
eventuellt ytterligare synpunkter i ett senare skede då ett mer detaljerat underlag
över planområdet finns.

Noteras.
Kommunen har inga planer på ny bebyggelse som kan komma så nära att anläggningen inte uppfyller starkströmsföreskrifterna.
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130227, Polismyndigheten
Ingen erinran.

Noteras.

130322, KSRR
Ingen erinran.

Noteras.

I planprogrammet framgår att KSRR:s
Noteras.
regler skall följas i samband med planläggningen jag bifogar KSRR:s "Råd och
rekommendationer" för hjälp vid planläggning, se bifogad fil. Önskas hjälp med
utformning och dimensionering av avfallshämtning samt placering av miljörum
eller kärl så kan undertecknad gärna kontaktas.
130320, Räddningstjänsten
Flödet i ev. nytillkommande brandposter
som skall vattenförsörja räddningstjänstens fordon i denna typ av område förutsätts ge 600 l/min och var belägna på ett
längsta avstånd på 150 m från nytillkommande byggnader. Ev. avvikelser från
detta skall utredas i samråd med räddningstjänsten.

Noteras.
Handlingarna revideras.

Tillgänglighet för räddningstjänstens for- Noteras.
don förutsätts så att slangdragning och
Handlingarna revideras.
transport av materiel inte behöver ske
längre sträckor än 50 meter. Vägstandard i
nytillkommande/ändrade vägar bör uppfylla KSRR 's normer.
Då R v 136 utgör rekommenderad färdväg Se gemensam punkt 1.
för farligt gods så bör man då planläggning för bostäder mm sker nära denna väg,
utreda om aktuella transportmängder/typer
av farligt gods motiverar några särskilda
åtgärder.
Även närheten till skyddsområde till vattentäkt gör att man kan behöva utreda hur

Noteras.
Arbete pågår med att revidera vatten-
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en ev. farligt godsolycka skulle kunna
påverka kommunens möjlighet att förse
berörda kommuninnevånarna med dricksvatten. Exempel på åtgärder som ev.
skulle kunna minska risken för negativa
konsekvenser vid en farlig godsolycka,
kan vara avkörningsskydd och skydd i
diken mm.

skyddsområdet och med att ta fram en
vattenförsörjningsplan. Att utreda hur väg
136 kan komma att påverkar grundvattenförekomsten ska ingå i dessa processer.

Yttrandet skall också ses som räddningstjänstens yttrande.

Noteras.

130227, Strandskogen 1:3
Niklas Börjemalm
Först måste jag framföra att jag tycker att Noteras.
den är bra och jag är glad att kommunen
har lagt så stor vikt vid de unika naturvärden och bostadsstrukturen i området.
Den planerade Bygatan/Cykelvägen är en Se gemensam punkt 10.
mycket bra lösning på trafikproblemen där
med höga hastigheter (70km/h) på en gata
som två bilar inte kan mötas på i de hastigheterna och dessutom genom en by med
många nyinflyttade småbarn.
Det jag har synpunkter på är placeringen
av västra påfarten (se bifogad bild på alternativ lösning):

Som nuvarande förslaget är så känns det
Se gemensam punkt 10.
som det skulle bli en farlig passage över
väg 958 när boende och cyklister ska passera ner till vattnet/över vägen i kurva som
är delvis skymd sett åt vänster(söderut)
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samt att trafik skulle komma snett bakom
från höger.
Trafikverket brukar ju vilja ha 170 meters
(70km/ väg) sikt vid utfarter borde ju gälla
cykelutfarter också, det tror jag inte man
skulle uppnå i den svängen.
Genom att ha kvar korsningen som den är
och flytta kurvan norrut bakom pumpstationen skulle man få lite bättre sikt samt att
det skulle vara 90 grader synfält och bilar
skulle inte komma snett bakifrån.
Ser svårt ut att dra vägen som den ser ut
Se gemensam punkt 10.
på nuvarande förslaget, den kommer att gå
rakt över den nya transformatorstationen
EON har placerat öster om pumpstationen
när de grävde ner elledningarna i området.
Det skulle bli en S formad kurva om inte
min granne (Strandskogen 14:1) offrar en
betydande del av sin tomt och stenmur
runt denna.
Lökenäsvägen skulle få en farlig påfart
med pumpstationen som kanske skulle
skymma trafik som skulle komma snett
bakom österifrån.

Se gemensam punkt 10.

Alternativet kanske skulle vara att dra
Se gemensam punkt 10.
kurvan norr om pumpstationen och behålla röhällakorsningen som infart till
Gårdsgatan eller kanske ännu hellre endast
behålla den för cykel/gång trafik och ha
utfart för biltrafik endast vid den östra
delen av gårdsgatan.
Jag tror det skulle vara en säkrare lösning
för både påfart till Lökenäsvägen samt en
säkrare passage för cykel/gångtrafik. Det
vore dessutom mycket uppskattat att ha
50km/h som begränsning i området förbi
röhälla p.g.a alla barn i området.
Tyvärr kan jag inte närvara vid mötet den
4 Mars på grund av mitt arbete, men jag
hoppas att ni där tar upp mina synpunkter
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på vägen.
Sen en fråga till som inte har med vägen
att göra:
Jag och min sambo har en stor tomt på
Se gemensam punkt 4.
2
9300 m som vi i framtiden gärna hade
kunnat stycka av till våra barn/barnbarn
för att kunna skapa ett generationsboende.
Se bifogat förslag på avstyckning, det
skulle bli 2 tomter på 35x40m´1400 m2.
Nu ligger ju detta kanske 15-20 år fram i
tiden, men är det helt stopp att bygga även
på redan existerande tomtmark eller gäller
byggstoppet bara på skog och åkermark
som inte får skapa nya tomter?

130225, Strandskogen 1:22
Björn Hedskog
Det är en imponerande utredning som
Noteras.
genomförts. Alla relevanta aspekter förefaller ha beaktats och vägts samman på ett
förtjänstfullt sätt. Utmärkt att planeringen
för bebyggelse inte enbart handlar om
markexploatering till varje pris.
Bra att Aledals hästverksamhet och behov
av bete mm har beaktats. Hästarnas bete är
ju dessutom en förutsättning för vissa rödlistade arter i skyddsvärda naturområden
nu när fåruppfödningen verkar ha upphört.
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En eloge för den analys som redovisas
avseende olika typ av bebyggelse i olika
områden samt inriktningen att ny byggnation skall följa den byggnadsstruktur som
finns i respektive område.
Vidare är det bra att ny bebyggelse främst
avses förläggas i skogsområden.
Några detaljsynpunkter:
Det är angeläget att Trafikverkets plan att Se gemensam punkt 9.
öka väg 136 kapacitet (s.k. 1+2 filer) samt
förbifart Glömminge kommer till stånd.
En kraftig ökning av bebyggelse i planom- Se gemensam punkt 11.
rådets östra del understryker behovet att
öka kapaciteten på Sandens väg. Det bör
övervägas att flytta utfarten från Sandens
väg till väg 958 ca 150 m längre västerut
där ny mindre väg planeras. Avståndet
mellan befintliga gamla torpställen på
ömse sidor Sandens väg vid utfarten på
väg 958 är så litet att breddning vore
olämplig. Det ena torpstället består av ett
antal ryggåsstugor bl.a. ett gammalt missionshus med gaveln någon meter från
Sandens väg och omgiven av gammal
stenmur. Det andra torpstället är gammalt
och har under föregående år byggts ut nära
Sandens väg.
Formuleringen i planprogrammet om ny
Noteras.
bebyggelse inom inre vattenskyddsområ- Se gemensam punkt 4.
det är olika på olika ställen i handlingen.
På sida 33: "Inga nya bostäder ska tillåtas
... "
respektive på sida 41: " ... ingen ny bebyggelse bör tillåtas ... ". Det är viktigt att
inriktningen redovisas på ett entydigt sätt.
I planprogrammet redovisas att Öland är
av riksintresse för sina natur- och kultur.
Vidare anges att turism mm ska särskilt
beaktas. Det handlar inte enbart om bad
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camping och övrig rekreation vilket kan
tillgodoses på andra ställen runt våra kuster och vid våra insjöar. Ölands säregna
natur och genuina bebyggelse är kanske
det främsta konkurrensmedlet vid sidan av
mat och konst. En utveckling av bebyggelse får därför inte leda till att kommunen
utvecklas till en förort vilken som. Det
lockar inga besökare.
Med dessa farhågor i bakhuvudet är det
Noteras.
glädjande att få ta del av planprogrammet
och de tankar som förs fram om att skydda
viktiga naturområden mm samt säkra
hästverksamhetens fortlevnad.
Det viktiga blir nu att genomförandet blir i
linje med planprogrammet.
130225, Strandskogen 9:14
Stefan Carlsson
Efter vår givande diskussion om Strandskogen 9:14 med omnejd får du här en
Ansökan och medborgaråsikt om att åtminstone Jag vill att våra fastigheter och
Dahlgången kommer med i det Detaljplanarbete som ni inlett i de omedelbara
omgivningarna. Jag tycker att vi som äger
fastigheter där behöver ha klara spelregler
och rätt förväntningar över vårt ägande.
Och detta från myndighet. Inte sura gubbar i vägföreningar, eller egocentriska
grannar som härjar friskt i området. Likt
barn kommer de fortsätta att göra det fram
till någon sätter ned foten och beslutar
något som vi andra kan hävda att även de
har att rätta sig efter. Då det annars tenderar att styras av de grannar som bråkar
mest och som ser helt till sina egna intressen och åsikter. Många gånger kanske det
mest handlar om en rädsla för förändring,
och då plågar man er med ifrågasättande
under arbetets gång och bromsar både ert

Kommunen ställer sig positiv till att planlägga befintlig bebyggelse inom programområdet. Detaljplaner som kommer
att beröra områden utanför föreslagna
primära och sekundära skyddszonen kan
eventuellt förtätas där det finns redan
avstyckade obebyggda fastigheter.
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arbete och framförallt utvecklingen på
orten.
Detta är verkligen inte gynnsamt för
Glömminge som har fått en taskig demografi med skola på orten men inga barn
som bor där.
Jag har två pojkar på 5 och 9 och de har
inte en kompis i området 1,3 km från skolan. Alla kompisar bor i Algutsrum.
Hur blev det så här naturligtvis är en av
anledningarna att man inte har haft en plan
för området och arbetat proaktivt för att ge
skola och affär ett underlag att överleva
framtiden. Det som byggts i Saxnäs senaste åren hade likväl kunnat ske i Lökenäs/Röhälla/Glömminge där saxnäsfamiljernas barn går på dagis och skola idag.
Detta bör ju vara mer sund och rätt i fler
ögon än mina - kan du inte göra ett försök?
I samband med detta är då mitt önskemål Noteras.
att fastigheten Strandskogen 9:14 ses över Ytterligare styckningar prövas i detaljmed önskemål att dela fastigheten i två
planeskedet.
delar då den är för stor i både tomtarea
som byggnadsyta gentemot efterfrågad
marknad. Och att man tar med det som
önskemål i Detaljplanen att jag vill pröva
rätten till detta på min fastighet.
Enligt min insända Lantmäteriansökan ger
det en trevlig fastighetsbild i omgivningarna ifall Komplementsbyggnaden/Uthuset på ca 80 kvm blir en egen
fastighet tillsammans med ca 1000 kvm
tomt.
Jag är beredd att kosta på Dahlgångens
Noteras.
vägprestanda. Men hade också kunnat se
ett alternativ att fråga 2 syskon som äger
varsin grannfastighet sydost om de två
tomterna 1.51 och 52 som jag styckade av.
Vad de säger om en vägdragning från
Sandens väg mellan deras huskroppar som
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går rakt upp i tomtgränsen mellan
ovanstående 51 och 52 och som hade kunnat föda även min fastighet i en eller då
två delar. Totalt då 6 fastigheter och som
hade fått en bra vägstandard och avlastat
Dahlgången.
130322 Strandskogen 10:4
Daniel Anjou
Jag har skrivit brev till Er förut om att jag
vill sälja några tomter i Strandskogen.
Likväl tar Ni inte med det på Era planritningar eller text. Det påstås också (när jag
har ringt Er) att dessa papper inte finns
och att den som hade hand om detta för ca
2 år sedan(en ung dam) inte jobbar kvar
längre. Har hon då tagit mina brev med sej
när hon slutade arbeta på kommunen? Är
det så ni arbetar?

Nedanstående brev finns registrerat under
ärendet. En inkommen förfrågan innebär
inte per automatik att kommunen anser att
aktuell fastighet är lämplig för ytterligare
bebyggelse.

Jag skriver till Er igen om att jag vill sälja
några tomter på Strandskogen 10:4. Jag
har markerat dessa områden med blått på
kartan.

Kommunen anser det inte lämpligt med en
förtätning enligt beskrivna önskemål. Dels
på grund av att delar av fastigheten ligger
inom föreslagen primär och sekundär
skyddszon för vattentäkten dels på grund av
befintlig bebyggelsestruktur.
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Den mark i öster som är markerad med
Noteras.
blått är ett område med tallar, och som
inte är så fint. Det vore snyggare med 2
tomter där, (Lantmäteriet säger att detta
område var tänkt från början som grönområde och att det står att husägarna runt om
ska sköta detta och hålla det snyggt).
Det är ingen av husägarna som har gjort
något där mer än att lägga ut komposthögar och ved och annat avfall på dessa ytor.
När jag flyttade hit (för 10 år sedan) stod
tallar lutade mot varandra färdiga att
ramla, och där gick dom själva efter posten m.m med fara för sitt eget liv. Detta
har jag röjt upp nu. Men för 2-3 år sedan
föll några tallar i stormen, (dom utgjorde
fara även dom) då ringde dom och sa att
jag var tvungen att fälla dessa. (Det kunde
dom ju gjort själva) Sedan går dom där
och rastar sina hundar så det är så mycket
”hundskit” så man måste ha stövlar.
Dessa villaägare har inte skött det som

Området är planlagt som natur och huvudman för vägar och naturområden är Sönneborgs samfällighetsförening. Det åligger
samfällighetsföreningen att sköta naturmarken.
I aktuellt programförslag har det mycket
tydligt framkommit att dessa naturområden
mellan bebyggelsen i Strandskogen är av
yttersta vikt för områdets biologiska mångfald.
I det fall planarbete påbörjas för att utöka
byggrätter och minska mängden prickmark
kan det bli aktuellt att skötsel av mark regleras och ett skötselavtal med de båda
samfällighetsföreningarna i området teck-
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dom ska, så då ska dom inte ha ett grönområde där.

nas.
Rätt skötsel skapar bättre livsmiljö för områdets hotade arter.

Nästa område (i mitten) som ligger intill
”lokalgatan” är inte heller så vackert,
(även där slänger grannarna ut en massa
ved och avfall.) det skulle vara snyggare
med 1 eller 2 hus där.

Noteras.

Området i väster är finare mark, men efSe gemensam punkt 4.
tersom Ni har planlagt att tomter skall
bebyggas längs ”Sandens Väg” på västra
sidan så kan det väl inte vara något hinder
om det byggs även på min mark. Det blir
ju bara en liten bit till som planområdet
utökas. Jag har skadat mej i en trafikolycka för 15 år sedan och kommer aldrig
att bli helt bra, så jag kan inte sköta denna
mark.
En del får sälja 10-15 tomter, ja t o m 40
tomter, så skulle väl jag kunna få sälja
några (eller är det skillnad på folk och
folk)?

Kommunen planerar utifrån markens lämplighet inte utifrån markägare.

Jag har ringt lantmäteriet och enl. dom så
finns inget riktigt servitut på det väg som
Ni kallar ”Lokalgata”, (över mina ägor)
Om jag får sälja mina tomter så ska jag
inte lägga mej emot att denna väg finns!
Annars kommer jag att göra det!

I det fall planen vinner laga kraft kan en
gemensamhetsanläggning bildas med stöd
av detaljplanen. I och med lantmäteriförrättningen får de som har del i gemensamhetsanläggningen rätt att nyttja vägen, men
också skyldighet att sköta den. Något servitut krävs inte.

I Era fina papper som ni har skickat ut
finns en bild på en lekplats. Och Ni skriver att Ni tänkter inte anlägga någon ny
eftersom det finns en redan.
Denna lekplats är privat. Den är min. Jag
har själv bekostat de saker som finns där.
Jag har inget emot om det kommer barn
och leker där men i så fall får kommunen
hjälpa mej att göra lite mera. Det ska vara
gungställnignar, klätter och rutchbana och
sandlådan ska inramas samt fotbollsmål,

Noteras.
Det privata initiativet för lekplatsen beskrivs i handlingarna. Upprustning och skötsel
hänskjuts till arbetet med detaljplan för
Strandskogen 10:6 10:7.
Handlingarna revideras.
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och sittbänkar. Jag kommer inte att ta ansvar för om det händer någon olycka m.m
På mötet den 4 mars vill jag att Ni tar upp
1. Att jag vill sälja tomter också.
2. Att det inte finns servitut på vägen
som Ni kallar ”Lokalgata”
3. Lekplatsen: Att ni lovar att hjälpa mej
att fixa till denna som jag vill.
4. Att husägarna inte sköter sina åtaganden av ”grönområde” m.m så att detta
kan lika gärna bli tomter
Hoppas att ni inte bara nonchalerar mej
utan tar upp detta och hjälper mej.
130304 Strandskogen 14:1
Bernt och Gert Håkansson
Här kommer förslag från delägarna till
Strandskogen 14:1 med flera skiften och
dess viljeinriktning. Då fastigheten efter
noggrant övervägande inte ter sig lämplig
för fortsatt animalieproduktion med tanke
på det svaga jordbruk och inte tidsenliga
byggnader som inte är lämpliga för fortsatt drift i en boendemiljö som här kommer att skapas efter ny planläggning.
Därför söker vi nu tillstånd att riva bostadshus och samtliga byggnader på 14:1,
även 14:1<1 bör ingå i en detaljplan omg.
Även 14:1<3, 14:1<4 där äldre stugby
finnes och 14:1<5, 14:1<6 och 14:1<7.
Detaljplan bör upprättas snarast.

Rivningslov söks separat och är inte en del
av planprocessen.
Skiftena 1, 2, 3, 5, 7 och större delen av
skifte 6 ligger inom föreslagen primär eller
sekundär skyddszon.
Se gemensam punkt 4.
Resterande delar av skifte 6 utgör planlagt
naturområde enligt gällande detaljplan F28.
Området är planlagt som natur och huvudman för vägar och naturområden är Sandens
samfällighetsförening. Det åligger samfäl-
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lighetsföreningen att sköta naturmarken.
I aktuellt programförslag har det mycket
tydligt framkommit att dessa naturområden
mellan bebyggelsen i Strandskogen är av
yttersta vikt för områdets biologiska mångfald.
I det fall planarbete påbörjas för att utöka
byggrätter och minska mängden prickmark
kan det bli aktuellt att skötsel av mark regleras och ett skötselavtal med de båda
samfällighetsföreningarna i området tecknas.
Vidare anser vi att kommunen bör få en
Noteras.
bättre framförhållning vad som gäller el,
vatten och avloppsvägar. E-on luftledning
ska grävas ner genom Strandskogen för att
undvika magnetfält. Ny väg föreslås mot
Röhällavägen alldeles intill det nya kabelschaktet. Finns där äldre servitiuts väg?
På sikt anser vi att Almedals ridskola får Noteras.
tillgång till bilskrotens område. VI är villiga att utforma och deltaga aktivt för att
få en så bra helhetslösning som möjligt.
Vi anser Mörbylånga kommun har de
bästa förutsättningarna att få ett aktivt
boende på ön. Ta vara på alla guldkorn
från våg högskola och även ölänningarnas
kunnighet. Kanske blir ni den bästa kommunen i regionen. Hela Strandskogen ska
leva av energisnåla bostäder för ett billigt
boende.
130322, Strandskogen 14:1
Bernt, Inger, Ursula och Gert Håkansson
När det gäller den nya anslutningsvägen
Se gemensam punkt 10.
Röhällav.-Strandskogen ger det ett negativt intrång på stamfastigheten 14:1, vilket
gör att vi erbjuder kommunen området där
befintliga hus är förlagda.
Alternativt förslag är: taga bort den västra
stenmuren och därför bredda vägen med
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murens bredd, samt avskilja cykelbanan
med ett vajerräcke som finnes längre ner
på denna väg.
Detaljplan söker för 14:1 som åretruntbo- Se gemensam punkt 4.
städer, även åretruntbostäder på 14:1>1.
Vi söker även detaljplan för 14:1>2,
14:1>3 och 14:1>5 för åretruntbostäder
med ölandsk prägel. (mindre väg med VA
finnes till Anderssons bygg).
Detaljplan för 14:1>4 sökes för åretruntbostäder ca 8 tomter upp mot väg 136, 3
tomter intill C.Ekvalls hus.
Tänkt utfart förbi Sandens väg tillkommande ny väg, som börja nere vid Glömminge ”troligen servitutsväg”?

Se gemensam punkt 4.

Detaljplan sökes för Sönneborgsområdet Se gemensam punkt 4.
skifte 14:1>6 mot Sandens väg. Tänkt
grön o strövområde bytes mot mark på
vattenskyddsområde. Det utbytta området
+ det tänkta området bildar då en sammanhängande enhet för åretruntbostäder.
Även för 14:1>7 sökes detaljplan för åretruntbostäder med öländsk prägel.
All övrig mark som inte kan få bebyggas Noteras.
för bostadsändamål och inte kan exploateras på grund av ändrade förhållande för
vattenskyddsområdet samt att Länsstyrelsen ställer nya och större område för bevarande av växter och rödlistade djur, ser vi
oss nödsakade att erbjuda marken till
Mörbylånga kommun och Länsstyrelsen.
Obs! Skrivelse har tidigare inlämnats till
Kommunen den 2011-05-25, men ännu
har inget svar hörts av.
130305, Strandskogen 9:41 och 9:11
Karin och Sixten Magnusson
Vi ber härmed att få lämna följande syn-
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punkter på planprogrammet.
Som boende och medlem i Sandens sam- Se gemensam punkt 11.
fällighetsförening protesterar vi mot planerna att använda Sandens väg som in och
utfart till den planerade utbyggnaden av
Strandskogen 10:6 och 10:7.
Enl. planprogram/beskrivning skall SanSe gemensam punkt 11.
dens samfällighetsförening, som inte är
intresserad av utökad trafik på Sandens
väg, bekosta upprustningen/standardhöjningen genom andelsmässig betalning.
Är kommunen intresserad av utbyggnad
av fastigheterna Strandskogen 10:6 och
10:7 får kommunen och entreprenören stå
för dessa kostnader och inte medlemmarna
i Sandens Samfällighetsförening.
Lökenäsvägen finns det planer på ett
kommunalt övertagande. Varför finns det
inte motsvarande planer för Sandens väg?
Enl. planprogram måste en ny förrättning Se gemensam punkt 11.
göras. Den förra förrättningen som boende
utmed Sandens väg, Landborgsbacken,
Ekvalls väg och Ljungstigen blev tvingade
av Lantmäteriet och Mörbylånga kommun
att betala, kostade fastighetsägarna ca
125.000:- + upprustning av vägen
150.000:-.
Det är fullständigt orimligt att fastighetsägarna än en gång skall stå för kostnader
som kommunen och Lantmäteriet tvingar
på oss.
Denna gång skall vägen enl. planprogrammet asfalteras och vägstandarden
skall vara av kommunal standard. Då
kommer det inte att räcka med 150.000:utan det blir en avsevärt högre summa.
Området får gärna utvecklas men vi vill
inte stå för kostnaderna igen.
En utökad trafik på Sandens väg får följande negativa konsekvenser för de boende:

Se gemensam punkt 11.
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Ökad trafik med ca 250 fler trafikrörelser
per dygn vilket innebär ökade utsläpp av
avgaser och ökat buller.
Finns det någon bullerutredning för Sandens väg?
Med en asfalterad väg får man automatiskt
högre hastighet vilket ger en ökad trafikfara för cyklister och gående på vägen. På
flera av fastigheterna ligger husen bara
några meter från vägen. Hur blir miljön
för de boende i dessa hus?
Blir det en utökad trafik på Sandens väg,
är den absolut inte en lämplig som skolväg, då skolbarnen är gående eller cyklande.
Enl. Samrådshandling Dnr 10/58 2012-12- Se gemensam punkt 9.
18 finns det planer på en förbifart förbi
Glömminge som innebär att förutsättningarna för väg 136 förändras radikalt. Vilka
konsekvenser får detta för förslagen i
planprogrammet? Med denna förbifart
borde man kunna använda ”gamla 136:an”
som utfart vid Sönnerborg. Dessa planer
bör man avvakta innan man fattar beslut
om förändringar i området.
Stora delar av programområdet består av Se gemensam punkt 6.
värdefull naturmiljö och unika biotoper.
Där finns ett 60-tal rödlistade arter framförallt steklar (sandbin) och skalbaggar
men också ett flertal växter. Enl. US Fish
& Wildlife Service pollineras 80% av
världens viktiga grödor huvudsak av vilda
insekter såsom vildbin. Det största hotet
mot pollinerarna är skövlingen av deras
livsmiljöer i det moderna jordbrukslandskapet säger forskaren vid Lunds universitet Maj Rundlöf. Länsstyrelsen framhåller
att stora delar av planområdet består av
skyddsvärda naturområden och håller på
att initiera en utredning för att fastställa
vilka områden som kan bli särskilt intressanta för skapande av naturreservat. Det
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borde vara lämpligt att invänta denna utredning innan man fattar beslut om planprogrammet.
Enl. MKB finns det ett alt. E som skulle
fördela trafiken på ett bättre sätt. Dessutom blir det mer trafiksäkert både för
skolbarn och boende utmed Sandens väg.
På sid. 28 i MKB 2012-12-18, står det :
”Vid ett möte under våren 2011 kom berörda vägsamfälligheter, Mörbylånga
kommun och exploatören överens om att
använda Sandens väg som tillfart till planområdet. Förbättringsåtgärder krävs dock
för att vägen skall ha lämplig standard för
ökade trafikering.” Denna överenskommelse har vi som medlemmar i Sandens
samfällighet aldrig sett i något protokoll.
Finns detta protokoll att få, eller finns det
inget protokoll?

MKB har upprättats för detaljplan för
Strandskogen 10:6 10:7.
För planprogrammet finns ingen MKB
upprättad.

När vi valde vårt fritidsboende, var det
Noteras.
viktigt för oss att bo i en natur med ett rikt
utbud av växt - och djurliv utan asfalterade vägar, gatubelysning, hög trafik och
förorenad luft. Vår förhoppning är att
även våra barnbarn skall få uppleva detta i
Strandskogen.
130307, Strandskogen 14:9
Lars Lindeborg
Vägar/trafik
Eftersom Trafikverket inte, just nu i alla
fall, är intresserad av en rimlig trafiklösning med en helhetslösning för hela området för att få bort de små trånga, dumt
placerade nuvarande anslutningar till väg
136, låter ni det gå ut över den befintliga
och ev nya bebyggelsen med ökad trafikbelastning på fel ställen/vägar. Detta är en
felsyn, först, allra först innan planen vidarebearbetas måste en lösning tillsammans
med Trafikverket komma till stånd inne-

Förslaget redovisar kommunens framtida
viljeinriktning. Tekniska och ekonomiska
lösningar utreds i samband med detaljplan. Diskussioner och samråd sker kontinuerligt med trafikverket om planeringen av trafikverkets vägar i kommunen.
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bärande en trafikmässigt riktig anslutningspunkt mot väg 136. Efter det kan
planarbetet ta sin början med hänsyn tagen
till en ny trafikplats som då måste ha beslutats. Kommunens miljöansvariga måste
också vara pådrivare i det här ärendet, för
att hålla ner av trafik orsakade utsläpp av
CO2, Nox, avgaspartiklar etc. Det är inte
rimligt att öka på utsläppen med onödiga
omvägar för trafiken.
”Väg 136 kan anses innebära betydande
Väg 136 innebär störst påverkan i östra
störningar för framförallt västra delen av delen av programområdet.
planområdet”, skrivs i planprogrammet,
Handlingarna revideras.
det kan ju inte stämma. Vi som bor närmast väg 136 i dag upplever betydande störningar från trafiken. Jag tror inte på att de
som bor längst bort från vägen har störst
bullerpåverkan.
Ni föreslår ca 5 nya fastigheter på södra
delen av Brostorp, vilket kan komma att
försämra bullerdämpningen som trots allt
finns idag av viss träd- och buskvegetation. Den bebyggelsen skulle innebära en
miljöförsämring vad gäller vägbullret för
befintlig bebyggelse. Det vänder jag mig
emot. Där finns heller ingen väganslutning, men en sådan skulle ta bort det ni
själva kallar ”stig av väsentlig betydelse
för fotgängare/ridverksamhet”. En ny väg
för dessa fastigheter skulle innebära ytterligare trädavverkning med mer trafikbuller
som följd.

Se gemensam punkt 8.
Skog fungerar upplevelsemässigt som
bullerdämpande men påverkar inte dBnivåerna. Byggnader kan däremot påverka dB-nivåerna.
Skogens bullerdämpande effekt beskrivs
tydligare.
Handlingarna revideras.

Rödlistade arter
Det är ju alldeles klart för både kommuSe gemensam punkt 7.
nen och länsstyrelsen att en exploatering i
föreslagen form klart skadar bestånd av
känsliga växter och djur. Ni konstaterar i
utredningen att många arter kommer att
försvinna. Så vill vi ju inte ha det. Vi
måste ta till vara det som fortfarande finns
kvar efter 1900-talets accelererande miljöförstöring, inte bara inom det här lilla om-
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rådet. Omtag behövs, vi kan inte fortsätta
ta för oss av naturen som vi tidigare gjort.
De här unika områdena ska inte förstöras,
det är ju egentligen ganska självklart.
Hälsoaspekt och vattenresurs
Det framgår av samrådshandlingarna att
inte samtliga fastigheter är anslutna till
kommunalt vatten och avlopp inom det
inre vattenskyddsområdet. Det är rent
häpnadsväckande, att se till att det omedelbart kommer igång arbete med att genomföra det, är ju prioritet 1.

Se gemensam punkt 5.

Planen kan heller inte antas med nuvaSe gemensam punkt 4.
rande skrivning. Ny bebyggelse inom inre
vattenskyddsområdet skall inte tillåtas,
måste det formuleras. Inte bör. Vattnet är
en viktig resurs och måste skyddas så omsorgsfullt det går. Er konsekvensbeskrivning överensstämmer inte med texten i
programförslaget, gör om!
Natur
Ni skriver att eventuella fornlämningar
Se gemensam punkt 12.
ska utredas i samband med detaljplaneläggning. Det innebär, om jag förstår det
hela rätt, att en utredning inte kan komma
till allmän kännedom förrän detaljplanen
är beslutad. Det är väl inte hela världen
kan tyckas, men det är ju mera rimligt att
en sådan utredning finns med i planförslaget från början.
Konklusion:
– Skrota planprogrammet, lös trafikfrågorna med Trafikverket först!
– Ta den hänsyn till natur och miljö som
kommun och länsstyrelse egentligen vill
ta, men slirar förbi!

Noteras.
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130308, Strandskogen 9:27
Håkan, Inga-Lisa och Kerstin Källqvist
Vi motsätter oss förslaget att använda
Noteras.
Sandens väg som matarväg för trafik för
den planerade nybyggnationen söder om
Sönneborg. Som skäl för detta hänvisar vi
till tidigare skrivelser från Sandens vägs
vägsamfällighets styrelse.
Ang. planer på fem nya tomter norr om
Landborgsbacken önskar vi besked om
hur infart till dessa tomter är planerad.

Se gemensam punkt 8.

Den stenmur som idag begränsar tomtmarken söderut mot Landborgsbacken är
av riksintresse och skall enligt vår mening
ej röras. Muren har funnits i mer än 100 år
och att bryta den för infarter till villatomter är som vi ser det ej i enlighet med lagen.

Stenmurar omfattas inte av riksintresse
däremot är murar i odlingslandskap biotopskyddade. Men kommunen är mycket
mån om att bevara stenmurar.

Inför det kommande arbetet med detaljNoteras.
planen önskar vi att en översyn sker vad
gäller byggyta och prickmark för området
söder om landborgsvägen väster om Ekvalls väg, där det idag råder en detaljplan
som upprättades på 50-talet. Vi önskar att
den tillåtna byggytan ökas till ca 120
kvadratmeter i ett plan och att prickad
mark skall gälla 4 meter från tomtgräns.
130308, Glömminge 1:57
Eva Hall-Atterback och
Lars-Göran Atterback
Efter att vi deltagit i presentationen av
planprogrammet i Glömminge Föreningshus upplevde vi att diskussionerna mestadels handlade om Sandens Väg varför
övriga frågor fick liten eller ingen plats
alls.

Noteras.
Kommunen beklagar att frågorna som diskuterades på mötet var så ensidiga.
Samrådsmötet är till för att alla synpunkter
ska rymmas för diskussion.
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Våra synpunkter gäller de 25 tomter som
planeras intill befintlig bebyggelse vid
Pingärdsvägen. Vi har i år bott 30 år i området och har den senaste tiden sett en
ökad exploatering på bekostnad av natur
och friluftsliv. De strövområden i skogarna som funnits är snart helt borta och med
det de höga naturvärden som finns i området. Detta är inte önskvärt varför ny byggnation i demokratisk ordning måste rätta
sig efter synpunkter från ortsbefolkningen.
I Glömminge byggdes på sextiotalet ett 20
tal villor som alla har en gemensam till
och utfart i Segrells väg som mynnar ut i
väg 958 för vidare transport mot väg 136.
Detta har fungerat alldeles utmärkt och
trafiken har inte varit speciellt tät eller
besvärande för de som bor där eller för
intilliggande område.
I slutet på 1970 talet bebyggdes så ett nytt
område intill det gamla. Man tog hänsyn
till det tidigare området och lämnade luftrum mellan de nya husen och de gamla
fastigheterna i området. Man skapade en
till och utfart till de cirka 20 nya villorna
via Pingärdsvägen. Även här har det fungerat bra och ingen besvärande trafiktäthet
har gjort att vi alla känt att området klarar
av både lekande barn och promenerande
människor. De två områdena binds samman av en cykel och promenadväg i
Pingärdsvägens förlängning. En allt tätare
trafik på väg 136 har gjort att trafikbullret
ökat markant i området samt att det vintertid är besvärligt att köra upp för den
branta Pingärdsvägen på grund av halka
och stora snömängder.
Nu kommer så ett förslag på ny byggnat- Se gemensam punkt 13.
ion intill oss på Pingärdsvägen och att
detta område skall ha en gemensam ut och
tillfart via Pingärdsvägen. Det skulle på ett
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dramatiskt sätt öka trafiktätheten för oss
boende på Pingärdsvägen med alla dess
negativa konsekvenser. Vår fastighet
Glömminge 1:57 skulle plötsligt bli omgärdad av två trafikerade vägar nämligen
väg 136 och alldeles inpå knuten
Pingärdsvägen. Bullret skulle bli störande,
avgaserna besvärande och huset skulle
belysas av strålkastare från bilar som kör
uppför backen i det nya området för att
komma ner till väg 958. Förutom olägenheterna för vår fastighet skulle de fastigheter som ligger längs med Pingärdvägen
plötsligt få en väg som blir hårt trafikerad
och inte så barn och promenadvänlig som
man kan önska i en landsortsby.
Vi föreslår därför att ni ändrar planproSe gemensam punkt 13.
grammet så att det området som skall projekteras får precis som tidigare nybyggda
områden en egen till och utfart mot väg
958 så att de också kan få en lugn trafikmiljö och precis som vi kan känna trygghet i sitt område. Väg 958 är ju också projekterad som blivande gårdsväg varför nya
utfarter inte bör vara något hinder. Man
får ju förmoda att en del av husen blir bebodda med barnfamiljer som vill använda
vägarna som både promenadstråk och
transportsträcka. Förslagsvis binder man
sedan samman områdena med en gång och
cykelväg mellan fastigheterna 1:57 och
1.54 vilken kan gagna de som tänker
cykla, promenera eller gå till skolan eller
bussen.
Det bör också påpekas att avståndet mellan vår stora ingång på fastigheten 1:57
och den planerade vägen blir endast 4-5
meter och att 1:54 gäststuga endast får
cirka 4 meter till vägen på två sidor. Det
verkar bli onödigt trångt med tanke på att
man eftersträvar luft och utrymme mellan
husen för att alla skall trivas.

38 (181)

Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Dnr: 10/58
2014-11-25

Alla fastigheter inklusive de nya skulle
Se gemensam punkt 13.
tjäna på att det tilltänkta nya området får
en separat till och utfart mot väg 958 och
chansen att våra årligen återkommande
näktergalar fortsätter salutera våren här
finns om en del av de risiga buskarna får
finnas kvar i den ena kanten av området
och att en ökad trafikintensitet förhindras.
130311, Strandskogen 2:10
Ann-Marie Liethoff
“möjlighet för tillkomst av ny bebyggelse” sid 3 Dnr 10/58
På grund av områdets känsliga natur ser
Se gemensam punkt 8.
jag problem med nybyggnation i stor
skala.
En oro infinner sig att en fullgod helhetsbedömning inte har gjorts utan att exploatörers och arkitektkontors intressen har
fått stå starkt i förgrunden.
Min uppfattning är att ett nytänk behövs
gällande 10:06, 10:07.
- Iakttagelse sid 21 Dnr 10/58
Aledals ridcenter
En ridstig (som inte finns) är nu inritad
Noteras.
tvärs över odlingsmark. Aledal är en
Handlingarna revideras.
bondgård med ridcenter. Aledal odlar
själv sitt foder. I foderängar eller på
pumpaåkrar rids inte. Förhoppningsvis har
ritande arkitekt sluntit med pennan.
- Iakttagelse sid 30 Dnr 10/58
“Möjligt bebyggelseområde ungefärligt
antal tomter” Ca 5
Bäddat för framtidsbråk. Rasthage för
Se gemensam punkt 3.
ridskolehästar mycket nära området.
Rasthagen har direkt anslutning till stall.
Perfekt för både hästar och skötare.
Skulle rasthagen behöva flyttas pga klagomål från boende kommer ridskolan sannolikt tvingas stänga. Ett viktigt och högt
älskat tillhåll för kommunens hästtjejer
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skulle försvinna.
Och vilken förlust för elever med funktionshinder från såväl Mörbylånga kommun som Kalmar, som nu rider där.
130311, Glömminge 1:54
Per Evensen
Jeg kommer med mine synspunkter på
norsk, siden det er mitt morsmål. Håper
dette ikke skaper problemer innen kommuneadministrasjonen.
Jeg har på beste måte forsökt å sette meg
inn i tilsendte planprogram og har et par
synspunkter:
Om det skal bebygges sör for eksisterende Se gemensam punkt 13.
bebyggelse langs Pingärdsvägen, må jo
den naturlige innkjöringen til et slikt boligområde väre fra vei 958, dvs sör for
Pingärdsvägen. Det blir i alle henseende
galt om skal bruke Pingärdsvägen som
innkjörsel for et slikt bol igområde. Det
vii bety en unödvendig omvei for de som
blir boende i det påtenkte boligområdet og
det vii bety en sterkt ökende trafikk midt i
eksisterende bebyggelse, bestående av ca
10 boliger med fastboende, barn og
voksne. Jeg ser også formegendel nye
probierner med snörydding. Blir det
bestemt at det skal bygges sör for nåvärende bebyggelse langs Pingärdsvägen, er
det av stor betydning at man får et bredt
gröntområde, gjerne med busker og trär,
mellom eksisterende bebyggelse og ny
bebyggelse. Dette vii åpenbartväre fordelaktig både for nåvärende beboere og beboere i et nytt byggefelt.
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130312, Strandskogen 1:42
Thomas Wiebe
Jag har invändningar mot, att man vill
Se gemensam punkt 14.
lägga ett byggförbud för hela det område,
som kallas ”det inre vattenskyddsområdet”. Jag instämmer i och har full förståelse för, att vattentäkten skall skyddas.
Det är emellertid så, att i en vattendom
från 1986 föreligger inga hinder för normal villa- eller sommarstugebebyggelse
under förutsättning, att vatten/avlopp anslutes till kommunens VA-system. Detta
är prövat i en dom av Kammarrätten 2009,
till vilken Regeringsrätten inte gav kommunen (Mörbylånga) någon prövorätt.
I första hand bör kommunen därför
”tvångsansluta” de fastigheter, som i dag
inte är anslutna till kommunens VAsystem för att därigenom skydda vattentäkten.

Se gemensam punkt 5.

Min fastighet Strandskogen 1:42 är en
Noteras.
sedan länge avstyckad tomt, där avsikten Ett förhandsbesked gäller i två från medfrån min sida alltid har varit att förr eller
delandedatum.
senare bebygga den. Jag vill inte, att
denna ”byggrätt” skall inskränkas. Jag har
dessutom ett positivt förhandsbesked från
kommunen, meddelat oktober 2009. Jag
hänvisar också till ovan nämnda vattendom från 1980-talet. Jag har inga problem
med att anpassa mig till de krav, som
kommunen kommer att ålägga en bebyggelse i detta område i avsikt att skydda
vattentäkten.
I övrigt har jag inte mycket synpunkter på Noteras.
planprogrammet, förutom att det vore
lämpligt från kommunens sida att hitta en
annan lösning på utfarterna för fastigheterna Strandskogen 10:6 och 10:7 än den
föreslagna, som innebär en uppgradering
av Sandens väg. Jag förstår dock dilemmat
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med Transportstyrelsens invändningar mot
ytterligare utfarter till väg 136.
Jag välkomnar också en omläggning av
väg 958, så att ”Röhällakrysset” får en
lämpligare utformning och som gör, att
den gamla delen av Röhällavägen blir en
så kallad ”lokalgata”.

Se gemensam punkt 10.

130318, Strandskogen 1:42
Thomas Wiebe
Det har beviljats ett flertal bygglov under Se gemensam punkt 4.
det senaste året på tomter som ligger strax
öster om min tomt Strandskogen 1:42.
Dessa tomter har beteckningarna: Strandskogen 1:43, 1:50, 1:44 och 1:7. Dessa
tomter ligger inom det inre vattenskyddsområdet. Jag vill inte ha byggförbud i vattenskyddsområdet. Det finns inte hållbara
skäl för detta enligt tidigare vattendom,
som fastställer, att normal villa och sommarstugebebyggelse inte är till men för
vattenskyddsområdet förutsatt, att fastigheterna anslutes till kommunens VAsystem.
Jag menar, att kommunen borde göra
Se gemensam punkt 5.
planområdet och då särskilt vattenskyddsområdet till ett så kallat verksamhetsområde, vilket skulle innebära, att man kan
lägga tvingande krav på nuvarande och
kommande fastighetsägare att ansluta
byggnationer till kommunens VA-system.
Detta är det rimliga sättet att tillförsäkra
ett skydd av vattentäktsområdet. Det skall
naturligtvis komma bestämmelser om, att
annan verksamhet än normal villa- och
sommarstugebebyggelse inte får förekomma.
Detta skulle också göra det möjligt att
bygga på de i dag avstyckade tomterna
inom vattentäktsområdet. Denna del av

Se gemensam punkt 4.
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kommunen är attraktiv från bebyggelsesynpunkt genom närheten till Färjestaden
och Kalmar och med skola/daghem i
Glömminge.
Det är dessutom orimligt att " lägga en
Se gemensam punkt 15.
död hand över området", vilket skulle på
sikt medföra sämre underhåll och mindre
attraktivitet för ett i dag omtyckt sommarstugeområde.
130313, Strandskogen 14:7
Britt Rinaldo
Som boende och medlem i Sandens samfällighetsförening protesterar jag mot planerna att använda Sandens väg som inoch utfart till den planerade utbyggnaden
av Strandskogen 10:6 och 10:7.

Se gemensam punkt 11.

Enl. planprogram/beskrivning ska Sandens samfällighetsförening, som inte är
intresserad av utökad trafik på Sandens
väg, bekosta upprustningen/standardhöjningen genom andelsmässig betalning. Om Mörbylånga kommun är
intresserad av utbyggnad av fastigheterna
Strandskogen 10:6 och 10:7 bör kommunen och entreprenören stå för dessa kostnader och inte medlemmarna i Sandens
Samfällighetsförening. På Lökenäsvägen
finns det planer på ett kommunalt övertagande. Varför finns det inte motsvarande
planer för Sandens väg?

Se gemensam punkt 11.

Enl. planprogram måste en ny förrättning Se gemensam punkt 11.
göras. Den förra förrättningen som boende
utmed Sandens väg, Landborgsbacken,
Ekvalls väg och Ljungstigen blev tvingade
av Lantmäteriet och Mörbylånga kommun
att betala kostade fastighetsägarna ca 125
000 kr+ upprustning av vägen 150 000 kr.
Det är fullständigt orimligt att fastighetsägarna än en gång ska stå för kostnader
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som kommunen och Lantmäteriet tvingar
på oss.
Denna gång ska vägen enl. planprogrammet asfalteras och vägstandarden ska vara
av kommunal standard. Då kommer det
inte att räcka med 150 000 kr utan det blir
en avsevärt högre summa. Området får
gärna utvecklas men vi vill inte stå för
kostnaderna igen.
En utökad trafik på Sandens väg får fölSe gemensam punkt 11.
jande negativa konsekvenser för de boende:
Ökad trafik med ca 250 fler trafikrörelser
per dygn vilket innebär ökade utsläpp av
avgaser och ökat buller. Finns det någon
bullerutredning för Sandens väg? Med en
asfalterad väg får man automatiskt högre
hastighet, vilket ger en ökad trafikfara för
cyklister och gående på vägen. På flera av
fastigheterna ligger husen bara några meter från vägen. Hur blir miljön för de boende i dessa hus? Om det blir en utökad
trafik på Sandens väg är den absolut inte
en lämplig som skolväg, då skolbarnen är
gående eller cyklande.
Enl. Samrådshandling Dnr 10/58 2012-12- Se gemensam punkt 9.
18 finns det planer på en förbifart förbi
Glömminge som innebär att förutsättningarna för väg 136 förändras radikalt. Vilka
konsekvenser får detta för förslagen i plan
programmet? Med denna förbifart borde
man kunna använda "gamla 136:an" som
utfart vid Sönnerborg. Dessa planer bör
man avvakta innan beslut fattas om förändringar i området.
Stora delar av programområdet består av
värdefull naturmiljö och unika biotoper.
Där finns ett 60-tal rödlistade arter framförallt steklar (sand bin) och skalbaggar,
men också ett flertal växter. Enl. US Fish
& Wildlife Service pollineras 80 procent
av världens viktiga grödor huvudsak av

Se gemensam punkt 6.
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vilda insekter såsom vildbin. Det största
hotet mot pollinerarna är skövlingen av
deras livsmiljöer i det moderna jordbrukslandskapet, säger forskaren vid Lunds
universitet Maj Rundlöf. Länsstyrelsen
framhåller att stora delar av planområdet
består av skyddsvärda naturområden och
initierar en utredning för att fastställa
vilka områden som kan bli särskilt intressanta för skapande av naturreservat. Det
borde vara lämpligt att invänta denna utredning innan man fattar beslut om planprogrammet.
Enl. MKB finns det ett alt. E som skulle
fördela trafiken på ett bättre sätt. Dessutom blir det mer trafiksäkert både för
skolbarn och boende utmed Sandens väg.
På sid. 28 i MKB 2012-12-18, står det:
"Vid ett möte under våren 2011 kom berörda vägsamfälligheter, Mörbylånga
kommun och exploatören överens om att
använda Sandens väg som tillfart till planområdet. Förbättringsåtgärder krävs dock
för att vägen skall ha lämplig standard för
ökade trafikering."
Denna överenskommelse har vi som medlemmar i Sandens samfällighet aldrig sett i
något protokoll. Finns detta protokoll att
få, eller finns det inget protokoll?

MKB har upprättats för detaljplan för
Strandskogen 10:6 10:7.
För planprogrammet finns ingen MKB
upprättad.

När vi valde vårt fritidsboende var det
Noteras.
viktigt för oss att bo i en natur med ett rikt
utbud av växt - och djurliv utan asfalterade vägar, gatubelysning, hög trafik och
förorenad luft. Vår förhoppning är att även
våra barnbarn ska få uppleva detta i
Strandskogen.
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130315, Strandskogen 11:8
Anders Ekberg
Jag är sakägare i rubricerat ärende för jag
äger med min hustru fastigheten Strandskogen 11:8, som omfattar cirka
11 500 m2 med några bostadshus och sidobyggnader. Adressen är Algutsrum 102
vilket i klartext betyder de nordligaste
husen i Algutsrums socken på västra sidan
av väg 136. Detta yttrande gäller för oss
båda delägare.
Allmänt.
I sak rör detta ett planprogram med syftet Se gemensam punkt 12.
att kunna gå vidare med fortsatt detaljplanearbete och eventuella möjligheter för
tillkomst av ny bebyggelse. Som sakägare
ska jag således ha tidig insyn och påverkan i planeringen. Men samtidigt med
detta pågår nu detaljplaneringen för bl.a.
Strandskogen 10:6 och 10:7 m.fl. Jag finner det stötande att kommunen parallellt
detaljplanerar det som ingår i detta planprogram och som inte har fått sin lösning
här, t. ex. skydd av rödlistade arter, vägfrågor, länsstyrelsens utredning om
skyddsvärda delområden mm. Jag anser
att dessa frågor skall vara lösta för hela
området innan kommunen detaljplanerar
för Strandskogen 10:6 och 10:7 m. fl.
Detta gör det än mer viktigt att det nu aktuella planprogrammet behandlar alla
aspekter, även sådant som skulle kunna
hanteras inom ramen för en detaljplan.
Tidigare ställningstaganden.
I kommunens underlag finns hänvisning
till gällande översiktsplan från 2007-0618. Även om en plan av denna typ inte är
juridiskt bindande så är det ändå väsentligt
att krav av denna karaktär ska uppfyllas.
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Pågående planer. Strandskogen 10:6 och Se gemensam punkt 8.
10:7 har en detaljplan på gång med målet
att upprätta 34 tomter för bostadsändamål,
permanentboende. Det är en ännu större
exploatering än det som framkommer av
detta planprogram, vilket således är vilseledande.
Landskapsbildskydd NVL 19 §.
Hela detta stycke gäller tomterna Strandskogen 10:6 och 10:7. Vår tomt, dvs
Strandskogen 11:8, har haft skydd av
landskapsbild enligt beslut från år 1966 av
länsstyrelsen i Kalmar län. Detta ersattes i
beslut av länsstyrelsen, publicerat 200705-22, genom att ansvaret för skyddet
överfördes till Mörbylånga kommun.
Samma skydd av landskapsbild gäller
även för hela tomten Strandskogen 10:7
samt huvuddelen av 10:6, där en exploatör
nu vill tillskapa 34 tomter för permanent
bostadsbebyggelse. Jag vill erinra om att
förutsättningen för överföringen av ansvaret för skyddet av landskapsbild till Mörbylånga kommun var att kommunen ska
hävda att de motiv som finns för skyddsbestämmelserna fortfarande är giltiga och
ambitionen fortfarande är hög då det gäller att bevara natur- och kulturvärdena i
det öländska landskapet. Detta var villkoret och förutsättningen från länsstyrelsens
sida för att ansvaret skulle övergå till
Mörbylånga kommun. Vidare ansåg länsstyrelsen att kommunen genom sin planering via först och främst områdesbestämmelser kan fånga upp byggnadsärenden
som riskerar att skada det öländska landskapet. De två aktuella tomterna har funnits med sedan skyddet infördes, vilket i
praktiken betydde totalt byggnadsförbud.
Detta vet jag med säkerhet då detta kommit fram vid överläggningar med företrädare för Mörbylånga kommun och skriftväxling med kommunen och länsstyrelsen.

Stora delar av Öland är med hänsyn till de
höga natur- och kulturvärdena av nationellt, och numera med tanke på bland annat
världsarvet, även av internationellt intresse
att kunna bevara. Redan på 1960-talet infördes landskapsbildskydd för delar av
Öland, men eftersom motsvarande skydd
finns i nyare lagstiftning kan nu det gamla
skyddet delvis upphävas.
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyhe
ter/2007/Pages/nyhet20070522b.aspx?keyw
ord=landskapsbildsskydd
Landskapsbildet har aldrig föranlett byggförbud, enbart att hänsyn ska tas till befintlig landskapsbild.
Bebyggelse enligt planprogrammet bedöms
kunna byggas utan att påverka landskapsbilden negativt.
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Nu tolkar exploatören denna övergång till
kommunalt ansvar som en total frihet i
bedömningen med konsekvens att det
öländska landskapet ska förändras helt
genom att på just dessa skyddsvärda tomter inplacera 34 bostadshus för permanentboende. En fullständig och bestående
omvandling av landskapet i den delen. Jag
finner att exploatören försöker få Mörbylånga kommun att missbruka det förtroende som det nya regelsystemet givit en
kommun med planmonopol Jag vill på det
bestämdaste hävda att landskapet är lika
skyddsvärt idag som tidigare oavsett hur
kommunen väljer att sätta gränser. Detta
lilla område passar inte för de stora kartor
kommunen använder när det gäller världsarvet vilket börjar längre mot söder. Här
är det endast frågan om några hektar, inte
kvadratkilometer. Landskapet är inte ändrat. Reglerna har varit giltiga sedan år
1966 efter en mycket noggrann utredning
kallad Naturvårds- och exploateringsplan
för Öland. Att förändringar kan och skall
ske är naturliga, men en total och fullständig omsvängning från skyddsvärt landskap med byggförbud till absolut exploatering är inte rimligt oavsett vad en exploatör önskar. Skall tomter planeras här
krävs således en i grunden förändrad syn
på antalet tomter, hur de kan användas,
skötselåtgärder, avstånd till omgivning
mm. Exploateringsgraden här är mycket
hög, 34 tomter betyder att cirka 70% av
ytan blir tomter. Kommunen kan i den
delen jämföra med t. ex. det som anges för
området norr om Röhälla där man lägger
in cirka 20 tomter på en väsentligt större
yta. Det exploatören önskar för Strandskogen 10:6 resp 10:7 är direkt motstridigt
mot de regler som fortfarande gäller för
skydd av det öländska landskapet. Jag
motsätter mig detta som det nu är utformat.
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Jag kan godta en ändring så att exploateringen begränsas till den del av Strandskogen 10:6 som även tidigare var undantagen från skyddet av landskapsbild. Då
följer kommunen det regelsystem som
varit giltigt under alla år, samtidigt som
exploatören erhåller tomter. Därmed blir
alla intressen tillgodosedda.
Vidare har exploatören lagt tomter utmed
hela södra sidan vilket effektivt stänger av
hela det många kilometer långa naturstråk
som löper i nordsydlig riktning strax väster om landborgen i dess nedre del.
Detta är än mer stötande då frågan om
naturstråk har tagits upp i texten men inte
som åtgärd i denna del. Den inplacerade
naturområdena avviker kraftigt från de
naturliga, det tydligaste exemplet är de
tomter som ligger längst mot söder, se
texten i stycket ovan. Även andra avvikelser förekommer, det är uppenbart att exploatören valt det högsta möjliga antalet
tomter vilket är motiverat ur dennes synpunkt, men strider mot områdets karaktär
och funktion. Det finns i planen inga exempel på riktade insatser eller anvisningar
som på något sätt anger hur naturvärdena
ska kunna bevaras och förstärkas. Genom
att acceptera den indelning i skyddsvärd
mark som gällt sedan regelsystemet infördes gör att det överhuvudtaget inte blir
några tomter söder om den föreslagna
södra lokalgatan
Förutsättningar. Natur. Rödlistade arter.
Jag vill särskilt påpeka att i planprogrammet finns uppgifter om ett antal viktiga
rödlistade arter varav några av dessa arter
bara finns i Strandskogen och ingen annanstans i norra Europa. Vi är närmaste
grannarna till detta område, vår tomt är
också en del av det. Fastigheterna
Standskogen 10:6 och 10:7 samt närlig-

Se gemensam punkt 6.
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gande fastigheter är föremål för Naturvårdsverkets särskilda åtgärder nu, dvs
programmet för särskilt hotade arter. Detta
redovisas inte tydligt i planprogrammet
och måste självfallet vara en del av beslutsunderlaget. Jag begär att ni kompletterar med detta. Just denna del av Öland,
dvs några hektar, är Sveriges mest artrika
område vad gäller insekter och växter för
torra marker. Strandskogen ligger mitt i
Ölands västra sandfält och detta område är
ett av få öländska sandområden som fortfarande har små ytor kvar av öppen sand. I
detta område finns över 100 rödlistade
insektsarter. Under de senaste åren har
Strandskogen genomgått en dramatisk
förändring.
Odlingslandskapet har ersatts av planterad
tallskog och villakvarter. Borta är de flesta
betesdjur och borta är de pollenrika trädesåkrarna. Idag finns endast rester kvar,
dvs några hektar av områdets forna naturprakt. Trots detta finns goda förutsättningar att med enkla medel nå resultat. Med
information och engagemang kan området
återfå en god status. Detta engagemang
saknas helt i planprogrammet trots att en
del av arterna är unika för Sverige och för
norra Europa. Med den klimatförändring
som nu sker, dvs övergång till varmare
och torrare för östra Sverige, måste det
vara av fundamental betydelse att detta
kan studeras och följas över tiden. I
Strandskogen kommer svaren tidigast i
Sverige på vilka konsekvenserna blir av
den ändring som är inledd och som förväntas ske i ökande tempo för stora områden i hela landet. De vetenskapliga studier
som genomförts just på detta begränsade
område under flera årtionden är unika och
kan inte spolieras av tanklöshet och kort
tidsperspektiv. Självfallet är det nu planmonopolet, dvs Mörbylånga kommun,
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som har ansvaret. Kraven är än högre då
detta är ett så litet område, just detta ger
kommunen ett nationellt ansvar. Det är
endast Mörbylånga kommun som har detta
inom sin kommungräns.
Marken är inte bara skyddsvärd utan fram- Se gemensam punkt 6.
förallt mycket sårbar genom sin ringa utbredning. Jag anser att det är helt orimligt
att detta inte beaktas och med kraft får
genomslag i planprogrammet. Det är således en fråga av nationell karaktär, fjärran
från de önskemål en exploatör har för att
få bygga bostäder.
Hela denna fråga bör få större genomslag i
ert planprogram särskilt i den del som
gäller Strandskogen 10:6 och 10:7 då detta
område under de senaste 30 åren har förändrats till det sämre genom att sly och
grässvål har omöjliggjort för dessa arter
att överleva. Uppenbart har för de tomterna inte funnits en skötselplan. Men i ett
tidsperspektiv som lägger mer fokus i förändring så är det uppenbart att det som
skett på dessa två tomter med stor sannolikhet sker för resten av området när skötseln upphör och villabebyggelsen läggs ut.
I de studier som genomfördes för 20-30 år
sedan var just Strandskogen 10:6 och 10:7
också lika artrika.
Dålig skötsel under en kort tid är ingen
Se gemensam punkt 6.
ursäkt för att förändra och förstöra. Att
återskapa denna mark som den varit är lätt
enligt de besked som framkommit. I all
enkelhet; fler hästar och färre tallar samt
inga bostäder. Men att rädda marken är
självfallet omöjligt när de 34 villorna är
byggda. Jag har över åren haft ett stort
antal samtal och allmänna överläggningar
med framlidne professor Jan Tengö och
hans medarbetare från Station Linne med
sin bas i Uppsala universitets ekologiska
forskningsstation som upprättades år 1963
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och som just på de nu aktuella markerna
genomfört omfattande och systematiska
studier av arter unika för Sverige och
norra Europa. Dessa studier och resultat
finns väl dokumenterade och det är i år 50
år sedan arbetet inleddes. Förutom sortering och artbestämning sker nu för hela
landet systematiska, morfologiska, taxonomiska och ekologiska studier där just
denna forskningsstation fått det nationella
ansvaret med målet att skapa en resursbank för framtida entomologisk forskning.
En skövling av detta område i Strandskogen, med sina sverigeunika och europaunika arter, strider mot försiktighetsprincipen.
Kvarvarande rester av området för dessa
Se punkt 6.
rödlistade arter är i princip det som ägs av
Aledal samt Strandskogen 10:8. De rödlistade arterna finns också på vårt lilla område, dvs Strandskogen 11:8, i dess västra
del som vi försöker hantera efter bästa
förmåga bl. a. genom att hävda en av de
sista ängarna i trakten samt hålla delar av
marken utan vegetationstäcke. Det går inte
att utläsa vilka konsekvenserna blir för
växter och insekter när exploateringen de
två tomterna är genomförd
Enligt markägaren Aledal, med sitt ridcen- Se gemensam punkt 17.
ter, får de nya tomterna avgörande betydelse i negativ mening för hela detta område där markberedningen sköts av hästarna från ridskolan, antingen det är under
ridning eller vid betet. Jag utgår från att
kommunen tar erforderlig kontakt med
Aledal och med nit sätter sig in i de långsiktiga konsekvenserna av färre djur och
mindre verksamhet. Det är idag endast
Aledal som håller landskapet öppet förutom den punktinsats som gjordes mellan
oss och bildemonteringen på initiativ av
professor Jan Tengö och beslut av länssty-
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relsen i Kalmar. Den som nu är uppmärksam på resultatet finner att tallbeståndet
där har minskat men marktäcket har
tjocknat. Detta är inte vad länsstyrelsen
trodde. Slutsatsen blir att en punktåtgärd
är trevlig och ser bra ut i en rapport men
dess inverkar på landskapet är temporär
och kanske t.o.m. destruktiv. Det är självfallet Mörbylånga kommun som nu har
ansvaret då det är kommunen som genom
sin plan öppnar upp för tät exploatering
med långsiktiga konsekvenser för ett område vida utöver det som exploatören
markerar som sin gräns.
Avsaknaden av en insiktsfull konsekvensbeskrivning med ett längre tidsperspektiv
är en stor brist i planprogrammet. Min
uppfattning är att risken är stor att följderna blir ödesdigra för flera av landets starkt
och akut hotade arter vilket således är av
största vikt inte endast för området utan
framförallt för hela riket. Arter som endast
finns på denna lilla yta i hela norra Europa
måste få en skötselplan och ett åtgärdsprogram som går utöver den ensidigt belysta exploateringen i planprogrammet.
Det är uppenbart att programmet saknar
förslag med konsekvensbeskrivningar för
detta. Jag tolkar det ändrade regelsystemet
som så att en kommun har skyldighet att
beakta ett riksintresse och när detta är hotat inom sin plan redovisa konsekvenser
samt åtgärder.

De aktuella exploateringsområdena har tagits fram i flerårig dialog med länsstyrelsen
angående naturvärdena i området.
Se gemensam punkt 6.

Friytor. Naturmiljö.
Kommunen redovisar på sid. 22 en över- Se gemensam punkt 7.
siktsbild som visar natur- och odlingsmark
i planområdet. Där har planförfattaren ritat
in tre områden med extra höga naturvärden. Det största av dem gränsar till vår
tomt. Enligt planförfattaren håller länsstyrelsen på att utreda området och utarbeta
en plan för vilka delområden som kan bli
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aktuella att skydda. Jag kan endast tolka
planförfattarens inritade områden som ett
försök att styra länsstyrelsen i sitt arbete
genom att i förväg ange var gränserna ska
läggas.
Syftet kan möjligen vara att säkerställa
Se gemensam punkt 6.
tomter för 34 nya bostadshus på skyddsvärd mark, då planförfattaren inte inkluderar denna mark inom de gränser som ritats. Samtidigt ingår dessa tomter i det
som länsstyrelsen lade in som skyddsvärt
område. Jag anser att en rimlig hantering
är att invänta länsstyrelsens slutgiltiga
beslut för detta område. I det ingår självfallet de aspekter som framkommer under
avsnittet ovan om rödlistade arter inom
Sveriges mest artrika område.
Gång, cykel och mopedtrafik
Kommunen anger att det saknas ett bra
alternativ för cyklister i områdets västra
del i nära anslutning till väg 136. (Troligen en felskrivning, det gäller östra delen.)
Den täta trafiken på väg 136, som med
den standard den har inom det aktuella
området, omöjliggör i praktiken helt cykeltrafik där. En 9-meters väg med nästan
20 000 fordon per dygn (ÅDT) kan inte
samtidigt ge plats för cyklande. Jag vill
framhålla att denna fråga inte fått sin lösning i planen. Jag begär att detta läggs in.
Se förslaget nedan.

Störningar.
Kommunen har i planen angivit att "väg
136 kan anses innebära betydande störningar för framförallt västra delen av

Noteras.
Handlingarna revideras.

Planprogrammet slår fast att det saknas
goda möjligheter för cykeltrafik längs väg
136. Förslag på åtgärder redovisas inte i
planprogrammet men kommunen arbetar
kontinuerligt på att förbättra cykelvägnätet i
hela kommunen.
17 000 fordon/ dygn kan förekomma under
juli månad, vissa veckor under sommaren
och i samband med Skördefesten passerar
här upp emot 20 000 fordon.
ÅDT (årsdygnstrafik) är 7 310 söder om
Glömminge och 6560 norr om enligt Trafikverkets vägtrafikflödeskarta.
(http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden)
Noteras.
Handlingarna revideras.
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planområdet." (Jag tror det är en felskrift
här, vägen löper utmed östra delen.)
Den utredning som gjorts för området norr
om vår fastighet visar på en ekvivalent
ljudnivå för dygn på cirka 65 dBA. Här
tillåts således ingen ny bebyggelse nära
vägen. Jag vill påpeka att vårt hus har just
denna placering i förhållande till vägen
samt en ljudnivå med lika premisser.
Kommunen har inte angivit något som kan
minska störningen, annars kan ju väg 136
flyttas mot öster. Detta kan lämpligen initieras i samband med att förbifart Glömminge planeras.

Soundcon AB har gjort en trafikbullerutredning i samband med detaljplanen för
Strandskogen 10:6 10:7 den visar att ca 50
meter från väg 136 uppnås gällande riktvärde för buller.

Vidare kommer regelbundet upp frågan
Se gemensam punkt 9.
om en allmän höjning av standarden på
väg 136 till 2+1 väg från brofästet till
Borgholm. Jag anser att detta ska ingå i
planen. Vägflytt är en del i kommunens
åtgärdsprogram, t.ex. på det sätt som nu
presenteras för Röhällavägen. Jag anser att
detta kan beaktas även för väg 136 inom
aktuellt område.
Kommunen anger vidare att Lorenssons
Metall & Bildemontering kan generera
visst buller dagtid. Som närmaste granne
mot öster upplever jag inte detta.

Noteras.

Vidare skriver kommunen att djurhållningen kan skapa konflikter eftersom
denna i bostadsnära miljöer kan vara en
olägenhet för vissa grannar. Jag har inte
upplevt detta själv, trots vår gräns mot
ridskoleverksamhet och tidvis bete, men
jag vet om problemen.

Konflikter kan uppstå och människor kan
uppleva olägenhet till följd av djurhållning i
närhet till sitt boende, men kommunens
ställningstagande är att i en jordbrukskommun som Mörbylånga kan inte djur anses
vara en olägenhet. Skrivningen förtydligas.
Handlingarna revideras.

Därför är det säreget att kommunen i
Se gemensam punkt 8.
planprogrammet lägger in 34 tomter i direkt anslutning till djurhållningen från
Aledal, som på denna plats dels har omfattande och regelbunden ridskoleverksamhet, dels under flera skilda tider på året
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använder marken för bete för cirka 15
hästar. Det är denna djurhållning och
dessa beten som skapar den öppna marken, se ovan om rödlistade arter. Det betyder i klartext att djurhållning och bete
får uppenbara problem om någon av de 34
nya bostäderna har ägare med klagomål.
Hur detta påverkar den öppna marken,
som är förutsättningen för de rödlistade
arterna, kan jag inte bedöma.
Direkt söder om Aledal lägger kommunen Se punkt 2.
också fem tomter, även detta kan skapa
uppenbar konflikt med de grannar som
anser sig få en olägenhet när där förekommer djur hållning. Jag kan inte bedöma detta närmare, jag är bara flyktigt
bekant med förhållandena där, men tillkomsten av fler tomter i djurnära miljöer
är en riskfaktor.
Planförslaget. Plankarta/programkarta.
Plankartan, på sidan 30 och i särskild bilaga, har en indelning efter skilda verksamheter som t. ex. ridverksamhet, bevarandevärd natur- och jordbruksmark, befintligt bostadsområde m.fl. Kartan är
missvisande. Plankartan har felaktig indelning mellan t.ex. ridverksamhet respektive jordbruksmark. Detta vet jag med
säkerhet då vi har gräns mot området.

Programkartan redovisar ett förslag för
framtida användning samtidigt med nuvarande markanvändning. Dessa båda
aspekter gör att programkartan blir svårläst.
Handlingarna revideras.

Markägaren kan säkert ange gränserna
Kartan på sidan 22 i planbeskrivningen är
mellan skilda användningsändamål Den
en beskrivning av hur förhållandena ser ut
bild som finns på sidan 22 är en översikts idag.
bild, som visar natur- och odlingsmark i
planområdet. Denna är korrekt enligt min
uppfattning. Bilderna på sidorna 22 respektive 30 skiljer sig åt. Jag utgår från att
korrekta bilder skapas för fortsatt handläggning.
Natur.
Länsstyrelsen framhåller att stora delar av Se gemensam punkt 6.
planområdet består av skyddsvärda natur-
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områden och att de håller på att initiera en
utredning för att fastställa vad som kan bli
naturreservat. Ett eller flera naturreservat
som bl. a innefattar det som är särskilt
skyddsvärt, t.ex. rödlistade areter, finns
med som allmän synpunkt. Min uppfattning är att naturreservat är svåra att sköta
på sikt, min mening är att ett skötselavtal
med markägaren är att föredra. Ingen vet
om tomterna Strandskogen 10:6 och 10:7
kan finnas med i länsstyrelsens bedömning i detta sammanhang, då något beslut
från dem inte föreligger. Det är därför en
lämplig försiktighetsprincip att inte öppna
tomterna för omfattande exploatering innan dessa frågor har fått sin lösning.
Med hänsyn till riksintresset för de sverigeunika arterna är det rimligt att tro att
Naturvårdsverket har en uppfattning i
denna fråga. Även den myndighetens beslut bör rimligen avvaktas då detta är
första gången Mörbylånga kommun här
har möjlighet att i full skala tillämpa det
nya regelsystemet med eget och fullt ansvar för skyddsvärd natur och där kommunens plan är en total omsvängning från
byggnadsförbud enligt länsstyrelsen till
exploatering av 34 tomter.
130313, Brostorp 3:24 och 3:9,
Glömminge 1:11,
Strandskogen 1:4, 1:11, 1:20,
1:28, 1:39, 1:48, 9:16, 9:17, 9:32,
9:4, 9:44 och 9:50
Linus Andersson, Lotta Sallander, Veronica Willners, Bo Holmer, Cecilia Christersson, Clas Halling, Elisabeth, Linnea
och Karin Hanning, Hans Tunhov, Börje
Alberyd, Rebecca Edin och Hannes Andersson, Niklas Bjurström, Marianne Andersson, Inger Andersson och Magnus
Silfverhielm

Kommunen beaktar de riksintressen som
berörs av programförslaget. Dels de som
gäller för hela Öland enligt MB 4 kap 2 §
och MB 4 kap 3 § dels riksintresset för
kommunikation. Kommunen anser inte att
planprogrammet innebär att något riksintresse hotas.
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Betr inre vattenskyddsområdet
Gruppen anser att det är viktigt att skydda Se gemensam punkt 1 och 14.
det inre vattenskyddsområdet för en kraftig exploatering. Vi anser det dock inte
lämpligt att inte tillåta någon ny bebyggelse överhuvudtaget. Det var inte heller
ett krav i vattendomen att ett totalt byggnadsförbud skulle råda.
Det har även betydelse att gränserna för
Se gemensam punkt 4.
det inre vattenskyddsområdet kan komma
att ändras eller att kommunen i vart fall
kan komma att anse att man inte måste
upprätthålla så strikta regler för fastigheterna närmast Röhällavägen. Vid samrådsmötet 2013-03-04 framkom att riskerna för skada på vattentäkten inte i första
hand kommer från bebyggelsen närmast
Röhällavägen och att risken inte tycks lika
stor för förorening från norr till söder som
från öster till väster. Eftersom vattentäkten
ligger rätt långt i söder inom det inre
skyddsområdet, kan det enligt vår uppfattning innebära att man bör kunna tillåta
bebyggelse på så kallade lucktomter utmed båda sidorna på Röhällavägen och
även vid direkt angränsande fastigheter
söder om dessa. (Utom givetvis vid fastigheter som har angivits ha extra höga naturvärden.)
Vi anser även att det inom hela skyddsom- Se gemensam punkt 15.
rådet bör vara möjligt att bygga till befintliga bostadshus och att sätta upp friggebodar. Dock vore det önskvärt att kommunen
ställer stränga krav på gestaltning av
byggnader inom Röhälla by, dvs uppställer krav på taklutningar, fasader, färger
osv, för att ev ny bebyggelse inte skall
förstöra den unika karaktären inom bykärnan, som ju ligger inom det inre vattenskyddsområdet.
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Givetvis skall det ställas krav på anslutSe gemensam punkt 5.
ning till kommunalt vatten och avlopp vid
byggnation inom hela det inre vattenskyddsområdet.
Det är viktigt att de fastigheter som finns Se gemensam punkt 15.
inom det inre vattenskyddsområdet inte
beläggs med ett totalt byggnadsförbud, då
det kan riskera att lägga en död hand över
hela byn. Det skulle kunna medföra att
underhåll eftersätts och att byns kärna
förfaller. Det förefaller även märkligt om
kommunen skulle tillåta en bebyggelse
utmed Röhällavägen, som nu skett i ett
flertal fall, och sedan utfärda ett totalstopp
för alla andra fastigheter i anslutning till
de nya. Det skulle kunna strida mot principen för likabehandling av invånarna.
Bebyggelse om ca 20 tomter i Lökenässkogen
Gruppen anser att en rad med bebyggelse Se gemensam punkt 8 och 10.
kan tillåtas utmed Lökenäsvägen. Dock
bör samma stränga gestaltningskrav ställas
som inom det inre skyddsområdet, då bebyggelsen kommer att uppfattas som en
del av Röhälla by. Det är viktigt att endast
en rad med tomter tillåts öster om och
utmed Lökenäsvägen, så att den väl etablerade stigen genom skogen bevaras. Den
är viktig både ur rekreationsynpunkt för
många boende inom såväl Röhälla, som
Lökenäs och Glömminge och även för
djurlivet. Det finns ett rikt djurliv med
rådjur, älg och fågel i skogsområdet. Det
är också viktigt att den öppna glänta som
finns utmed stigen bevaras och underhålls
så att den ej växer igen eller bebyggs.
På den karta som finns på sid 37 i planSe gemensam punkt 8.
programmet finns inritat hur en tänkt bebyggelse skulle kunna se ut i Lökenässkogen. Det är dels en rad öster om Röhällavägen, dels två rader bebyggelse utmed en
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ny dragning av Röhällavägen, inkluderande två tomter som ligger mellan de
båda områdena. Gruppen anser att dessa
två tomter som ligger lite separat bör uteslutas. På så sätt sparar man mer av det
värdefulla skogsområdet vid stigen och i
närhet av gläntan. Man slipper känslan av
att hela Lökenässkogen blir bebyggd. Man
slipper även få bebyggelsen för nära
skogsstigen. Skogsområdet kommer ändå
att naggas i södra kanten av den nya dragningen av Röhällavägen.
Av planprogrammets karta framgår att det Se gemensam punkt 8.
rör sig om ca 20 tomter i Lökenässkogen,
medan den mer detaljerade kartan på sid
37 visar att det rör sig om 27 tomter, dvs
nära 30 tomter, vilket är en avsevärd avvikelse. Alla bör inte bebyggas.
Omdragning av Röhällavägen
Gruppen anser att omdragnigen av vägen Se gemensam punkt 10.
är till gagn för såväl permanent boende
som fritidsboende i byn. Röhälla sommarstugeförening har förgäves kämpat för en
sänkning av hastigheten i Röhälla. I det
har man haft stöd av kommunen, men
tyvärr har dåvarande Vägverket varit negativa och bland annat hänvisat till att det
varit för lite bebyggt utmed vägen. Nu är
det mer bebyggt och det har tillkommit ett
antal åretruntboende. Samtidigt är den
nuvarande vägen för smal med hus och
murar, vilka omöjliggör en varaktig lösning på väg- och hastighetsproblemet.
Gruppen finner att det är en fördelaktig
lösning att vägen dras norr om byn, vilket
möjliggör att nuvarande dragning av Röhällavägen genom byn i öst/västlig riktning från korsningen Lökenäsvägen mot
Sandens väg omvandlas till en lokalgata
där hastigheten kan sänkas.

Se gemensam punkt 10.
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Gruppen utgår från att den tänkta vägSe gemensam punkt 10.
dragningen på kartan är schematisk och att
en bättre detaljplanering av vägdragningen
ska ske. Av kartan på sid 37 kan förstå lite
mer av hur vägdragningen är tänkt. Vi
utgår från att omsorg läggs på planeringen
av den nya vägen, så att den medför
minsta möjliga skada på djur och natur i
skogsområdet.
Kommunen anger i programförslaget att
det ska finnas en grön kil mellan bebyggelsen i Röhälla och bebyggelsen vid
Sandens väg. Gruppen anser att det är
viktigt att all bebyggelse som kan räknas
till Röhälla, dvs även det fåtal fastigheter
som ligger öster om kraftledningen men
väster om den gröna kilen, får del av
samma trafikomläggning som resten av
Röhälla. Den nya vägen bör således börja
öster om dessa fastigheter, så att de kan
ligga inom det område av Röhällavägen
som ska bli lokalgata.

Se gemensam punkt 10.

Samtidigt förefaller vägdragningen vid
Se gemensam punkt 10.
korsningen vid Lökenäsvägen något märklig, där man har tagit en del av tomten till
huvudbyggnaden på fastigheten Strandskogen 14:1 och därmed gjort den delen
av fastigheten väsentligt mindre attraktiv.
Gruppen tycker sig ha förstått av kommu- Se gemensam punkt 10.
nens tidigare uttalanden, att för att denna
nya vägdragning ska kunna ske, måste det
finnas en ny rad bebyggelse på båda sidor
av vägen, vilket medför att exploatören
får stå för vägkostnaden. Den omständigheten accepteras av gruppen men försiktighet bör råda och allt för många tomter
bör ej bebyggas. Vi utgår från att det regleras närmare i det kommande planarbetet.
Gruppen anser att det är viktigt att kom-

Noteras.
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munen agerar mot Trafikverket för en
permanent sänkning året runt av hastigheten på Röhällavägen från Glömminge
och förbi Aledal. Det gäller även den nya
vägdragningen, där det kan bli hus på
båda sidor. 50 km/tim eller lägre vore en
lämplig fart.
Bebyggelsen i planområdets nordöstra del
Bebyggelsen har av kommunen delats in i
områdena B1, B2 och B3 på kartan på sid
34 i programförslaget.
Gruppen anser att det är en allt för kraftig Se gemensam punkt 13.
bebyggelse, som kommer att förstöra det
strövområde som börjar söder om Pingärdet i Glömminge och öster om Röhällavägen. Viss bebyggelse bör kunna accepteras i detta skogsområde, särskilt söder om
Glömminge, i område B1, dock med undantag för den mest södra delen av B1, se
nedan.
Gruppen anser vidare att bebyggelsen i
Se gemensam punkt 8.
Glömminge inte bör byggas samman med
bebyggelsen i området vid Sandens väg.
Glömminge är ett mer renodlat villasamhälle medan bebyggelsen utmed Sandens
väg är av annan karaktär, dels med äldre
stugbebyggelse liknande den i Röhälla,
dels med fritidshus i skogsbacken öster
om Sandens väg. Dessa områden bör hållas separerade, då området vid Sandens
väg faktiskt inte ingår i Glömminge. Vi
anser att det finns ett egenvärde i att man
kan särskilja de olika områdena.
Områdena B1 och B3 närmast kring stigen Se gemensam punkt 13.
som börjar öster om Röhällavägen, strax
söder om Pingärdet, bör byggas med försiktighet. Även den stigen är viktig ur
rekreationssynpunkt och bebyggelsen bör
inte komma för nära den. Stigen har funnits mycket länge men om det läggs tomter tätt utmed den, kan allmänheten upp-

62 (181)

Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Dnr: 10/58
2014-11-25

fatta det som att den plötsligt blivit privat
mark och kanske man då inte vågar gå där
längre. Samma princip bör gälla som utmed Lökenäsvägen, dvs endast en rad
bebyggelse i vardera B1 och B3. Område
B2 omedelbart söder om B1 och B3 anser
vi inte ska bebyggas alls, för att spara lite
grönområde.
Gruppen är starkt negativ till att bebygga Se gemensam punkt 8.
de båda områdena märkta B3 väster och
norr om Sandens väg söder om Glömminge. Det skulle innebära att den fria
utblick som man får när man lämnar
Glömminge och tar sig mot Sandens väg
och Röhälla försvinner. Det skulle även
innebära att Glömminge växer ihop med
bebyggelsen utmed Sandens väg, vilket vi
anser är olyckligt.
Den smala remsa av bebyggelse som är
Se gemensam punkt 4.
märkt B3 omedelbart väster om Sandens
väg är en fortsättning på den bebyggelse
som redan påbörjats utmed vägen och bör
kunna fortsättas i den föreslagna raden.
Det är dock viktigt att bebyggelsen passar
in i det känsliga landskapet, varför krav på
dess gestaltning bör ställas. Det förutsätts
vidare att den bebyggelsen inte medför
krav på asfaltering och breddning av Sandens väg.
Bebyggelse på Strandskogen 10:6 och
10:7
Se gemensam punkt 12.
Gruppen är medveten om att planarbetet
på detta markområde har pågått under
flera år, vilket är anledningen till att det
redan föreligger en detaljplan för området.
Såvitt vi förstått saken är det emellertid en
nyhet att kommunen i detaljplanen numera
dragit in Sandens väg som tillträdesväg till
området. Vi har inte fått någon information om att det tidigare skulle ha pågått
något programarbete och samråd i den
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delen som avser Sandens väg. Det kan
därför ifrågasättas om planarbetet tillgått
på ett riktigt sätt, om man nu avser att
fastställa detaljplanen med Sandens väg.
Att hålla samrådet för den delen den 4
mars och sedan samråd för detaljplanen i
samma del den 12 mars samma år anser vi
inte vara rimligt.
Gruppen anser att det inte är lämpligt att
bebygga det aktuella området av flera anledningar.
Det är inte lämpligt att bygga ett så pass
Se gemensam punkt 8.
stort bostadsområde intill en mark som
klassas som ett område med extra höga
naturvärden, Aledals mark, se karta på sid
22 i planprogrammet. Det kan medföra en
allt för stor belastning på området. Man
måste även räkna med att ett så stort antal
hus kan medföra störningar i Aledals ridverksamhet. Även om det inte behövs något skyddsområde, kan både människor
och hästar komma att känna sig störda av
varandra. Det vore olyckligt om det skulle
medföra att Aledals ridverksamhet skulle
bli än mer trängd, då det är en för stora
delar av Öland mycket viktig verksamhet.
Det är inte heller lämpligt att bygga ett
Se gemensam punkt 2
område med så dålig tillfartsväg som
detta. Det är inte rimligt att eventuella
boende i området ska köra en omväg på
flera kilometer för att komma ut på allmän
väg. Risken är stor för att eventuella boende i det nya området skulle försöka ta
olämpliga genvägar över annans mark
eller ta sig ut vid den då stängda Sönnerborgsavfarten.
En asfaltering och breddning av Sandens
väg förstör karaktären av lugn grusväg på
landet och inbjuder till högre farter på
vägen. Sandens väg används idag som
promenadväg i stor utsträckning. Det är

Se gemensam punkt 11.
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personer från såväl området vid vägen
som från Röhälla och Glömminge som av
olika anledningar, cyklande barn, barnvagnar, handikapp etc, inte kan eller vill
gå på skogsstigen ovanför.
Inte heller är det rimligt att tvinga vägsamfällighets- föreningarna i området att
svara för delar av kostnaden för en väg
som enbart innebär nackdelar för dess
medlemmar.

Se gemensam punkt 11.

Det är ju klarlagt att det inte i nuläget går Se gemensam punkt 9.
att komma ut på allmänna vägnätet via
utfarten från Sönnerborg, eftersom Trafikverket säger nej till den lösningen. Däremot kan det tänkas bli en lösning på lång
sikt, om det blir allvar av planerna på att
lägga om väg 136 öster om Glömminge.
Om det inträffar, kan den gamla delen av
väg 136 utan problem användas för utfart
från det aktuella området.
En så stor ökning av antalet bebyggda
Se gemensam punkt 8.
fastigheter som det rör sig om totalt sett i
hela planområdet, medför en kraftigt ökad
belastning på inte bara Sandens väg utan
även på Röhällavägen bort till Aledal där
vägen breddas. Max 100 fastigheter med 4
trafikrörelser vardera, vilket var det antagna måttet på trafiken vid planmötet,
medför 400 ytterligare trafikrörelser per
dygn. Man kan anta att dessa, efter att ha
kommit ut från Sandens väg samt den nybyggda Röhällavägen, främst söker sig på
väg 958 söderut för att ta sig mot service i
Färjestaden eller Kalmar. Med tanke på
den redan idag kaotiska trafiksituationen
vid Glömmingepåfarten mot väg 136, kan
man anta att ingen kommer att välja den
vägen. Det rör sig om en betydande trafikökning på den smala Röhällavägen, där
två bilar knappast kan mötas, även om den
blivit bättre tack vare gång- och cykelvägen söderut. Det är inte någon bra trafiksi-

65 (181)

Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Dnr: 10/58
2014-11-25

tuation.
Gruppen föreslår därför att detaljplanear- Se gemensam punkt 12.
betet över fastigheterna Strandskogen 10:6
och 10:7 avbryts till dess att vägfrågan
runt Glömminge har lösts. Bara för att en
exploatör har en vilja att bygga ett visst
område innebär ju inte det att kommunen
är skyldig att se till att så kan ske. Kommunen måste se till det långsiktiga intresset och göra en avvägning av alla medborgares intressen. Vi anser att de nackdelar
denna detaljplan medför för de redan boende, trafikmiljön i området, Aledals
verksamhet och allmänhetens möjligheter
att använda Sandens väg som promenadområde vida överstiger de fördelar den
medför för exploatören. Det tycks ju inte
heller finnas något bindande avtal med
exploatören, enligt vad kommunen uppgav
på samrådsmötet, varför det inte kan vara
omöjligt att avbryta arbetet tills situationen klarnat och vägfrågan kan lösas på annat sätt.
Övrigt
Denna skrivelse har upprättats i samförstånd mellan deltagarna i samrådsgruppen
och kommunicerats med deltagarna, se
namnen nedan, men skrivs för enkelhetens
och tidsbristens skull endast under av
sammankallande i gruppen.
130315, Strandskogen 9:2 och 9:3,
Veronica Emanuelsson och Bengt Olsson
Ny gårdsgata/cykelväg bör innefatta vår
Se gemensam punkt 10.
fastighet så utfarten ej hamnar på nya Röhällavägen.
Den bör därför börja öster om vår fastighet samt vår utfart som är en mindre grusväg som nyttjas av ytterligare två fastigheter.
Vi vill ej hamna utanför Röhällaby, dvs att
vi får ta del av samma trafikomläggning
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som övriga fastigheter i Röhällaby.
Nya Röhällavägens dragning flyttas något
norrut, då undviker man ny vägdragning
över inre vattenskyddsområdet.
130315, Strandskogen 9:49
Ulf och Anette Gustavsson
Efter att läst igenom förslaget har vi fölNoteras.
jande synpunkter och frågeställningar.
Frågan uppstår då hur tillfarten till befintVi välkomnar ny vägdragningen genom
liga fastigheter löses.
Röhälla med tanke på hur fort bilisterna
kör genom byn och att vägen är trafikerad.
Vi utgår från att vägen helt stängs för bilar
i öster och väster så att endast cykelväg
och gångväg blir öppen.
Den östra infarten till nya gårdsgaSe punkt 10.
tan/gamla Röhällavägen är inritad precis
under kraftledningen dvs där kraftledningens ställning/fäste i marken finns. Vi kan
därför inte tyda var ni tänkt placera infarten.
Vi vill att denna infart till gårdsgaNoteras.
tan/gamla Röhällavägen går väster om
kraftledningen ställning/fäste i marken.
Detta eftersom ett av våra hus på fastigheten Strandskogen 9:49 inte finns inritad
på er karta. Om infarten läggs öster om
krafteldningen kommer vi att får trafiken
tillsammans med bilarnas strålkastare riktade rätt in i huset.
Med anledning av att vår fastighet i dag
inte finns inritad ber vi er ta hänsyn till
fastighetens placering vid vägdragningen
och emotser tydligare beskrivning var
infarten till gårdsgatan/gamla Röhällavägen är tänkt att placeras.

Se punkt 10.

Vi vill också få besked på när vägen är
tänk att byggas. Om det ligger långt fram i
tiden ser vi gärna att hastighets utanför
våra hus sänks till 50, dvs nuvarande has-

Noteras. En tydligare beskrivning av vägens
dragning kan tyvärr inte ges i detta skede.
Det är också högst osäkert när anläggandet
av en föreslagen väg kan inledas. Detta be-
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tighetsskylt flyttas österut.

ror på privata initiativ och överenskommelse mellan kommunen, trafikverket och
eventuell markägare/exploatör.

130315, Strandskogen 1:13 och 1:50
Karin Wiebe
Det finns en vattendom fastställd av Vat- Se gemensam punkt 14.
tendomstolen i Växjö tingsrätt 1986-12-19
för området som sedan prövats av Kammarrätten i Jönköping så sent som 200806-18 Mål nr 3934-07, (prövningsrätt beviljades inte i Regeringsrätten) där det
fastslås att det finns inga hinder för byggnation på fastigheterna Strandskogen
1:13,1:50, under förutsättning att utförandet följer de speciella föreskrifter som
gäller för området. Kommunen har efter
Kammarrättens dom meddelat bygglov på
fastigheterna 1:7, 1:44,1:45 samt så sent
som 2012-02-21 lämnat positivt förhandsbesked för 1:50.
Mörbylånga kommun grävde under 2009 Se gemensam punkt 4.
ner va-ledningar i Vattentäktsvägen fram
till pumpstationen, liksom EON har lagt
ner elförsörjning i samma väg, samt uppförde en ny transformatorstation på kommunens fastighet Glömminge 1:18. Detta
för kostnader som ligger runt l miljon kr.
Detta innebär att all infrastruktur redan
finns för området. Detta sammantaget gör
att jag finner det fullständigt obegripligt
att kommunen inte skulle låta mig exploatera fastigheten 1:13. Jag avser att planlägga fastigheten med 8-10 tomter med en
storlek om ca 1200 m2. Jag förutsätter
alltså att Mörbylånga kommun tillåter
planläggning av fastigheten Strandskogen
1:13 med hänvisning till ovanstående.
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130318, Glömminge 1:45
Stefan Jakobsson m fl
Härmed överklagar vi delar av den detaljplan som tagits fram i området i Glömminge.
Som boende på Petrus Hanssons väg blir Se gemensam punkt 13.
vi berörda av eventuell bebyggelse i grönområdet söder om Glömminge där man
idag planerar 25 nya tomter i anslutning
till Pingärdsvägen. Vi anser att bebyggelse
av området skulle förstöra den genuina
miljö samt känsla som vi har i Glömminge
by med omnejd.
Att ta ner denna skog för fler hus är något
vi inte godtar. Området är en vattentäkt
samt innehar ett flertal gamla matkällare
som tillhör Glömmingebys historia. Vi
värnar om våra grönområden som ger oss
en känsla av att bo på landet med djur och
natur nära oss. Som boende i villaområdet
vill vi absolut inte ha ytterligare trafik i
bostadsområdet så som det idag är tänkt
enligt planen hos kommunen.

Området söder om Pingärdsvägen ligger
inom föreslaget tertiärt skyddsområde för
Strandskogens vattentäkt. Själva vattentäkten ligger längre västerut.

Att dra den nya trafiken in på Pingärdsvä- Se gemensam punkt 13.
gen kan vi inte godta då detta skulle medföra avsevärt ökad genomfartstrafik. 25
villor med genomfart in på Pingärdsvägen
skulle öka trafiken med minst det dubbla
mot dagens som redan ibland går alldeles
för fort. Här bor flera barnfamiljer samt
många djur. Vi vill verkligen trycka på hur
trafiken skulle öka om man genomför dagens planer för Pingärdsvägen. Här finns
idag 16 villor som använder denna gata
för daglig genomfart. Att godkänna fler
bostäder i anslutning till denna är inte acceptabelt av oss som idag bor här.
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130318,
Tina och Emma Petersson
Detta skevs som kommentar till Ölandsbladets artikel om Aledal och planerna på
byggnation av min 13 åriga dotter värt att
läsa för er.
Detta är helt sjukt. En verksamhet som har Se gemensam punkt16.
funnits sen hur länge som helst. De har
allt. Inte bara att vi ungdomar får lära sig
att arbeta, ta hänsyn att samarbeta med ett
djur är ju inte alltid så lätt. Man måste
vara organiserad och veta vad man ska
göra. Det är mer en bara en ungdomsgård
för många. Det är där många får lugn och
ro där man inte kan tänka på något annat
än det man ska göra.
Och sen för alla andra kvinnor och män.
Och så mycket som man har tillgång till,
det finns inte på hela Öland. De är många
som har ridhus men Aledal har två, en
paddock, ridvägar hit och dit. Terränghinder och möjlighet till bad. Och det är
det inte många som har.
Varför får alla fotboll och innebandy
massa sponsring men inte ridningen. Men
att Mörbylånga kommun går ut i skolorna
och upplyser om tobak, knark och sprit att
de är så lätt att fä tag i och att ungdomarna
måste ha något att göra, och sen bygger
man in en så stor verksamhet för ungdomarna det är ju bara sjukt. Det är klart
det är många som tröttnar då. Och varför
ska inte Öland få vara Öland det är en
landsbygd som det ska vara gårdar och
bönder. Men inte hästar.
Kom igen Mörbylånga kommun tänk om.
Det finns bättre platser för hus. Inte här.
Här ska det få vara landsbygd och hästverksamhet. För alla barn ungdomar
vuxna som har detta som sin träning, avkoppling aktivitet, egentlig. Det måste få
vara kvar som det är.
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130318, Brostorp 3:10
Gun-Britt och Ivan Åkesson
Vi instämmer med skrivelsen, som har
kommit till Mörbylånga kommun tillhanda från Marianne Andersson m fl.

Vårt tillägg.
Vi vill inte ha fastighetstomter norr om
Se gemensam punkt 8.
vår fastighet Brostorp 3:10. Vi menar att
ett grönområde bör vara kvar mellan vår
fastighet och ev. den nya Röhällavägen.
Visst blir det bra att trafiken flyttas, men
blir det tomter på den nya vägsträckningen
så medför det ökad trafik där för boende
och då flyttar men ju bara problemet. Det
säregna med Röhälla ändras. Vi valde att
köpa en stuga i ett lugnare område och ev
flytta dit permanent men hus runt är det
inte aktuellt.
130317, Brostorp 3:6
Ulf Lindquist och Marie-Louise von
Scheele Lindquist
I det presenterade dokumentet, Beskrivning Dnr 10/58 Samrådshandling 201212-18. Stor vikt i presentationen läggs vid
särskilda frågor avseende skydd av vattentäkt och speciellt inre vattenskyddsområdet samt de 157 rödlistade arterna i området.
Förutsättningar:
"Stora delar av planområdet ligger inom
inre och yttre vattenskyddsområde för
Strandskogens vattentäkt. Ingen ny bebyggelse tillåts inom det inre vattenskyddsområdet", s 11 (46).
"Det finns flera utredningar som påvisar
All ianspråktagande av mark missgynnar
förekomsten av ett antal viktiga rödlistade inte de rödlistade arterna.
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arter. Några av dessa arter finns bara i
Strandskogen och ingen annanstans i hela
norra Europa. I takt med att ianspråktagandet av marken har många arter som
gynnas av den öppna sandmarkskaraktären, succesivt börjat minska i antal och är i
vissa fall på väg att helt försvinna", s 13
(46). Med de givna förutsättningarna i
dokumentet och den muntliga presentationen på samrådsmötet den 4 mars 2013
saknas logisk beskrivning och förhållande
till förutsättningarna för den föreslagna
nya vägdragningen som dels går igenom
primärt vattenskyddsområdet och dels
över den öppna sandmarkskaraktären i
området som beskrivs i dokumentet.

Skogsplantering och jordbruk orsakar
mest hot.
Viss ianspråktagande kan till och med
gynna arterna eftersom det hindrar igenväxning.
Handlingarna revideras.

Vi har följande synpunkter och frågor:
Enligt bifogad ritning finns inget hinder
Se gemensam punkt 10.
för att lägga den nya vägen längre norrut
för att inte inkräkta på primärt vatten
skydds område och befintlig sandmark. Vi
föreslår att vägen dras på ett område där
dessa två förutsättningar uppfylls. Förslag
på alternativ vägsträckning?
Den nya vägen är för kort för att vara föremål för stadsbidrag och är beroende av
finansiering från annat håll. En avgörande
fråga som inte beskrivits i dokumentet är
om det kommer att vara enskilt eller
kommunalt huvudmannaskap för det nya
området och vägen?

Huvudmannaskap bestäms i samband
med detaljplaneläggning av vägen.
Trafikverket är huvudman för Röhällavägen, väg 958.

Finns det stöd för den nya vägen i den
regionala infrastrukturplanen?

Nej, vägen är tänkt att samfinansieras av
Trafikverket, kommunen och exploatörer
i området.

Bebyggelse i området B3 längs Lökenäsvägen och den föreslagna nya vägen beskrivet på s 37 (46) och på ritningen s 30
(46). Kommer det att vara kommunalt
eller enskilt huvudmannaskap för det nya
området och hur är avtalet med markäga-

Huvudmannaskapet bestäms i samband
med detaljplaneläggningen.
Markägaren har inkommit med önskemål
att exploatera fastigheten för bostadsbebyggelse i form av en planansökan.
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ren utformat?
Förutom kostnaderna för exploatering av
de nya fastigheterna kommer kostnaderna
för den nya vägen att ligga på den framtida huvudmannen. Varför beskrivs inte
detta?

Kostnader för att anlägga vägen kommer
fördelas på Trafikverket, kommunen och
exploatörer i området.
Kostnader för skötsel och underhåll betalas av huvudmannen.
Huvudmannaskapet bestäms i samband
med detaljplaneläggningen.

Var gränsen går för det nya området framgår inte och som en följd av detta inte heller hur kostnaderna kommer att fördelas.
Tacksam för ett förtydligande av detta där
det tydligt framgår att framtida kostander
för det nya området och vägen inte kommer att belasta de nuvarande fastighetsägarna i området. Om en ny väg byggs
kommer den då att bli den nya väg 958
med kommunalt underhållsansvar?

Se gemensam punkt 10.
Trafikverket är huvudman för Röhällavägen, väg 958.
Huvudmannaskap bestäms i samband
med detaljplaneläggning av vägen.

Vad innebär detta för de boende längs den Se gemensam punkt 10.
nuvarande Röhällavägen?
Kommer det framtida underhållsansvaret
för Röhällavägen att läggas över på de
boende längs vägen?

Eftersom kommunen inte generellt har
huvudmannaskapet på vägnätet i Strandskogen är det inte omöjligt att enskilt
huvudmannaskap är att föredra.
Huvudmannaskap bestäms i samband
med detaljplaneläggning av vägen.

Detta är våra första och mest uppenbara
synpunkter på programhandlingen. Det är
obegripligt att protokollet från samrådsmötet inte kommit ut innan remisstiden går ut då detta avsevärt försvårar möjligheten att ta med de för processen viktiga presentationer och diskussioner som
var avsikten med mötet.

Noteras. Kommunen har inte som rutin
att skicka ut mötesanteckningar från samrådsmöten förrän i samband med utskick
av beslut från nämnd.

130318, Strandskogen 1:20
Clas Halling
I egenskap av boende på Strandskogen
1:20 sedan 1953 vill jag avge följande
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yttrande.
Mörbylånga Kommun föreslår ett planprogram som syftar till exploatering av
cirka 100 tomter för fastigheter i och omkring Röhälla. Det råder idag ett utbrett
misstroende bland permanentboende och
fritidsboende för en större exploatering
som kommunens planprogram syftar till.

Se gemensam punkt 8.

Huvudsakligen så existerar inte den infra- Planprogrammet föreslår förbättringar på
struktur som krävs för en exploatering.
befintligt vägnät.
Gatorna håller minst sagt inte den stanse gemensam punkt 2, 9, 10, 11 och 13.
dard som krävs för ökad trafik då vägbredden idag är begränsad till fyra meter.
Samtidigt tvingas alla fastigheterna i anslutning till Sandens väg köra en omväg
på ett par km för att komma upp på väg
136. Alternativet är att trafiken går söderut
och följer Röhällavägen och väg 958 där
det råder en vägbredd på 4 meter. Behövs
det fler nya tomter runt Röhälla?
I saxnäsområdet finns det fortfarande en
mängd osålda tomter. Det finns i saxnäs
också en hel "golfby" som saknar köpare.
I Röhälla by och runt Sandens väg finns
det sen många år många osålda tomter. I
Lökenäs finns det också osålda tomter.
Varför skall ytterligare ett hundratal tomter projekteras när det inte finns köpare till
befintliga tomter som är till salu? Kommunen skapar ytterligare förväntningar
hos exploatörerna men det saknas fortfarande ett marknadsunderlag för alla dessa
tomter.

Jämförelsen mellan bebyggelse i Saxnäs
och Strandskogen kan tyckas vara något
skev. Exploateringsgraden i Saxnäs är ungefär den dubbla mot i Strandskogen.
Områdena har helt olika förutsättningar.
Kommunen har som krav att erbjuda boende i alla olika former och miljöer.

Exploatörerna.
Det är kanske färre än fem exploatörer
Se gemensam punkt 8.
som vill förändra den befintliga bykulturen genom att bygga ett antal villaområden som de boende i området inte önskar.
De boende har valt Röhälla, Lökenäs och
runt Sandens väg för de vill ha närhet till
naturen och bo i en Öländsk miljö och
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natur för sig och kommande generationer.
Med vilken rätt har dessa få exploatörer
rätt att permanent ändra förutsättningarna
för så många boende i området? Vi bybor
hälsar nya grannar välkomna och ser fram
mot en gradvis förtätning av Röhälla by
men vi är oroliga för massexploateringar
av förortskaraktär som kommunen har
medverkat i och runt Saxnäs.
Lökenässkogen,
Lökenässkogen norr om Röhällavägen, är Se gemensam punkt 7.
ett viktigt rekreationsområde för Röhällabor och Lökenäsbor. Ett stort antal stigar
skär igenom Läkenäs-skogen och de boende vandrar och botaniserar frekvent och
tryggt i hela skogen.
Lökenässkogen har ett mycket rikt djur
och fågelliv. Den här sandiga biotopen har
också ett ovanligt rikt insektsliv med stor
spridning av arter, något som nämns i
Länsstyrelsens publikation. Område N 46"
i Natur och Kultur på Öland- sidan 331.
(Utgiven av Länsstyrelsen i Kalmar Län
2001 ).
Sammanfattning
Jag önskar att kommunen först säkerställer Se gemensam punkt 9.
infrastukturen med förbifart Glömminge
innan kommunen tillåter exploateringar av
Röhälla by.
Låt Läkenässkogen få vara kvar som ett
viktigt rekreationsområde för de boende.
130317, Lökenäs samfällighetsförening
Vi har tagit del av planprogrammet och
har sammanställt våra synpunkter. De
lämnas mot bakgrund av att vi utgör styrelsen för Lökenäs Samfällighetsförening.
I planprogrammet berörs vi närmast direkt
av ca 20 nya tomter utmed Lökenäsvägen,
ändrad dragning av Röhällavägen samt
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förminskningen av strövområdet Lökenässkogen dvs skogspartiet öster om
Lökenäsvägen.
I övrigt berörs vi av den trafikbelastning
Se gemensam punkt 8.
som 100 nya tomter i planprogrammet
Badplatsen är kommunal och till för alla.
innebär på sikt. En hel del av dessa boende kommer under badsäsongen att ta sig
till Prästviksbadet och därmed öka trycket
på trafiken på Lökenäsvägen genom Lökenäs by (redan mycket ansträngd trafiksituation under högsäsong) och översvämma en redan idag välfylld badstrand
under säsongen. Vi har ju för närvarande
en år-från-år-uppgörelse med kommunen
att mot en årlig slitageavgift låta vägen
vara öppen för allmänheten så att de med
bil kan nå kommunens badplats. Med
detta program ändras förutsättningarna
väsentligt. 100 tomter motsvarar en 50%ig utbyggnad av området såsom vi förstått
programskrivningen.
Anslutningen av Lökenäsvägen mot den
Se gemensam punkt 10.
nya delen av Glömmingevägen är mycket
viktig för oss så att vi får en trafiksäker Tkorsning och en lösning som innebär att
958:ans trafik inte utan vidare fortsätter in
mot Lökenäs. Det borde finnas utrymme
för detta som vi uppfattar förslaget.
De ca 20 nya tomterna utmed Lökenäsvä- Se gemensam punkt 8.
gen är en alltför stor utbyggnad i förhållande till befintlig bebyggelse och ändrar
därmed lätt karaktären av det idylliska
Glömminge malm. Tomterna bör förses
med egen matarväg, ej ansluten till Lökenäsvägen, eftersom de får en tillhörighet
till Glömminge malm. Ölands attraktion är
i hög grad förknippat med summan av alla
smultronställen! Så var försiktig!
Som lökenäsboende och användare av
Lökenässkogen är vi bekymrade över den
kraftiga minskningen av strövområdet

Noteras.
Se gemensam punkt 7.
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som planprogrammet beskriver. Vi är ju
också inskränkta av en stor planerad exploatering norr om byn som också kommer ta bort mycket av naturområdet runt
Lökenäs.
Vi välkomnar cykeltrafik genom Lökenäs
sedan lång tid tillbaka och hoppas på att
cykeltrafiken blir skyddad utmed Glömmingevägen upp till Glömminge på
samma sätt som den idag är skyddad från
Röhällavägskorset till Aledal. Det tror vi
bidrar till att hålla tillbaka biltrycket genom Lökenäs under högsäsong.

Se gemensam punkt 10.

Vi uppfattar utökningen av det inre vattenskyddsområdet och planerade naturskyddsåtgärder vara välavvägda.

Noteras.

Vi är nöjda med att kommunen tar detta
planeringssteg och skapar en översiktsplan
för området. Vi önskar att man fortsätter
och ser över vägnät och andra dispositioner i en programplan norr om området innan man låser sig till detaljlösningar där
såsom övertagande av Lökenäsvägen från
samarbetande Samfällighet. I programtexten talas om breddningar mm avseende
Lökenäsvägen innan programplan finns
för det området. Det är olyckligt!

Noteras.
Ett kommunalt övertagande av Lökenäsvägen är ännu ej klart. Detaljplanen som möjliggör detta ligger överklagat.
Handlingarna revideras.

130318, Strandskogen 1:20
Kerstin Phillips
Jag deläger Strandskogen 129 och mina
familjemedlemmar bor där i omgångar
huvudsakligen under sommarmånaderna
eftersom vi alla är fast bosatta i Edinburgh. Jag har bott i Röhälla sedan tidigt
1950 tal, är konfirmerad och gift i Glömminge kyrka liksom mina syskon. Mina
närmaste vänner bor i Röhälla och utmed
Sandens väg. Vad som oroar mig är att
karaktären på områden i Röhälla, utmed
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Sandens väg och i skogen mot Lökenäs
känns hotad. Hittills har det varit småhus
bebyggelse blandat med några permanentbostäder. Några av de permanent bebodda
husen är av gammal typ och passar in i
miljön.
Om det blir en mängd nya tomter så
Se gemensam punkt 8.
kommer det att byggas stora permanentbostäder vilket kommer att förändra området till att bli en förstad till Kalmar och
det blir mer trafik på Strandkogsvägen och
Röhällavägen. Det blir mer staket och
avstängningar och mindre möjlighet att
ströva omkring den natur som ännu finns.
Barn behöver små stigar att cykla på och
utforska som en del av att växa upp och
känna sig självständiga i en trygg miljö.
Jag kan väl förstå att kommunen vill ha
mer finansiellt underlag för alla utgifter
och med mer folk som bor i kommunen
blir det mer inkomster såväl som fler arbetstillfällen.

Kommunen har en övergripande vision
att bli 16000 invånare 2025. Boendealternativ ska finnas på olika håll i kommunen.

Har kommunen en plan över hela kommunens område med områden reserverade
för jordbruk, småföretag, permanent bebyggelse, småhusområden och områden
för rekreation som till exempel strövning,
vandringsstigar, hästridning, cykelleder?
Det är viktigt att kommunen är en ekonomiskt hållbar enhet för framtiden men att
förstöra småhusområdet och möjlighet att
vara utomhus runt i Röhälla, utmed Sandens väg och Lökenäs vore mycket tråkigt. Hela karaktären på det vi älskar
känns hotad. Jag önskar att mina barn och
barnbarn kan få uppleva Ölands natur med
friheten att vandra omkring och känna att
de kan få uppleva en stark tradition av en
levande svensk landsbygd och att få uppleva årstidernas skillnader.

Kommunens gällande översiktsplan från
2007 håller på att revideras. Översiktsplan 2014 har varit ute på samråd. I samrådsförslaget presenteras vilka områden
som är lämpliga för utveckling av verksamheter samt vilka passager och stråk
som ska prioriteras för rekreation. En
plan för utbyggnad av cykelvägnätet och
ställningstaganden för jordbruket finns
också med i översiktsplanen.
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En sådan stor förändring som föreslås här Se gemensam punkt 8.
fortsätter de förändringar som redan skett i
Strandskogen med all ny bebyggelse runt
Saxnäs golfbana. Öland har så mycket att
ge både dem som bor där och de som vill
uppleva ön som turister. Låt oss få behålla
den natur som finns kvar.

130318, Saxnäs Brukshundsklubb
På grund av att vi på Saxnäs Bhk inte
kunde vara med på mötet den 4 mars i
Glömminge, så framför vi nu våra synpunkter på planprogrammet för Strandskogen 14:1 Dnr: 10/58 verksamheten
som kan bli störande för ev. ny bebyggelse, som gränsar till vår mark där vi
bedriver:
1. Mentalbeskrivning av hund med skott.
2. Mentaltest med skott o mycket hundskall
3. Tävlingar med uppletande av föremål i
skogen
4. Spårkurser
5. Sökkurser
6. Allmänna kurser
7. Utställningar
8. Verksam Hundungdom
Eftersom Saxnäs Bhk är beroende av vår
kursverksamhet, tävlingar och utställningar så känner vi en stor oro angående ev.
nybyggnation.
Saxnäs Bhk äger mark o stuga som gränsar till ev. Nybyggnation.

Se gemensam punkt 3.
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130319, Strandskogen 1:10
Marianne Arnell och Helen Wiebe
Hur vill du se din fastighet utvecklas inom
en nära framtid och en mer avlägsen framtid?
För att lättare förstå mitt sätt att värdera
Se gemensam punkt 1 och 10.
både denna och flera frågor bör man
känna till att jag har bott hela mitt liv i
Strandskogen, tidigare främst sommartid.
Jag har rötter i Glömminge sedan 1800talet. Min far Nils Arnell växte upp i
prästgården och förvärvade genom arv på
fyrtiotalet Strandskogen l:6 där befintlig
bostad samt gäststugor är belägna. Så
småningom köptes grannfastigheten
Strandskogen 1:10. I nuläget finns inga
planer på att stycka och bebygga denna
fastighet, men familjen växer snabbt vilket
kan ändra planerna. En annan orsak kan
vara att bygga ett hus bättre lämpat för
permanentboende än den nuvarande. Ett
ytterligare skäl till styckning kan vara rent
ekonomiska p.g.a. ökade avgifter för marken samt ökade omkostnader i övrigt. Inte
i något av fallen skulle styckningen innebära mer än två tomter vilket inte borde
vara omöjligt med tanke på att det finns
tillfartsvägar från två håll. Ej heller skulle
uppförande av hus innebära något stilbrott
vad gäller arkitektur, familjen är i högsta
grad angelägen om att både mark med
blandskog och äng ska bevaras i möjligaste mån samt att eventuella byggnader ej
får störa den befintliga byggnationen i
omgivningen!
Vilka delar av området är mest värdefulla
och varför. Vilka delar av området bör
bevaras och varför.
Jag föredrar att lägga samman dessa fråSe gemensam punkt 8.
gor eftersom de i mångt och mycket
hänger ihop. För många med mig och min
familj innebär vistelsen i Strandskogen
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inte bara en samvaro med släkt och vänner
utan en naturupplevelse av stora mått. Vi
har kunnat ströva i " Lökenässkogen ",
över åker och äng, plockat vilda blommor
samt lyssnat till fågelsång och givit oss
själva och våra barn ett lugn och den harmoni som vi alla så väl behöver. Vi och
kommande generationer vill fortsätta med
det utan att behöva fundera över om vi
helt plötsligt befinner oss i ett villaområde
som hastigt och lustigt blivit en förort till
Kalmar, hemska tanke! En del av rekreationen består för många i möjligheten att
rida, vilket innebär att stigar och natur
måste hållas tillgängliga för Aledals ridverksamhet, bebyggelsen i Saxnäs kryper
även den farligt nära. Betesmarken är
också viktig och som en liten del av den
vore det önskvärt om ängen väster om
Strandskogen 1:10 och som av Länsstyrelsen i Kalmar anses som värdefull kunde
utnyttjas till detta ändamål och ej bebyggs.
Dessutom gränsar ängen till andra fastigheter som behöver detta andrum. Övriga
"lungor" som är föreslagna av kommunen
bör beaktas. Låt större delen av "Lökenässkogen" samt mark väster och norr
därom få förbli obebyggda. Även åkeroch ängsmark norr om Glömminge kyrka
som ej tillhör detta planområde!
I vilken omfattning och var skulle det
kunna tillkomma bebyggelse?
Att bromsa utvecklingen är både felaktigt Noteras.
och omöjligt. Frågan är bara hur förändringen skall ske. Att bebygga "bygatan"
inom rimliga gränser i förhållande till vad
vägen tål är godtagbart. Trafikbelastningen är periodvis hög och hastigheten borde
sänkas året runt. Man måste kunna promenera med såväl barnvagn och rullator
utan risk för livet! Som nämnts tidigare
ökar åretruntboendet för alla åldrar.
En viktig fråga är hur dessa nya hus ska se
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ut. Det kan inte vara rimligt att bygga hus
i nutidens stil, d.v.s. funkishus som passar
på många ställen, men inte på Röhällavägen! Charmen med bygatan försvinner och
vi befinner oss raskt i samma situation
som på 60- och 70-talet då området strax
nordost om nuvarande planområde bebyggdes. Inte särskilt vackert, men man
föll för dåtidens trend, precis som för ett
bejakande av alla Domuskomplex i våra
mellanstäder. Endast stadsarkitekten i Eksjö satte ned foten, sa nej till denna förstörelse och fick så småningom pris för sin
insats! stadsarkitekter har ett stort ansvar.
Vilken service behövs i området?
Det finns inget behov av ytterligare serNoteras.
vice i området för tillfället. Det vore dock
bra om busslinjen till Färjestaden kunde
utöka körsträckan ända ner till "centrum".
Man kanske inte alltid har tillgång till bil.
Det mesta finns i Färjestaden men det
känns angeläget att stötta den befintliga
närbutiken i Glömminge.
130319, Strandskogen 9:8
Mats Ekvall
I det planprogram som har tagits fram
I och med att fallet om förtal är avgjort i
förekommer jäv. Därmed måste hela plan- domstol anser inte kommunen att det föprogrammet tas om från början utan med- religger jäv.
verkan av jäviga personer.
Marie-Christine Svensson är jävig gentemot mig. Hon har varit jävig under planprogrammets framtagande och är fortfarande jävig gentemot mig. Hon vet mycket
väl vad det gäller. Hon har deltagit i framtagandet av planprogrammet, är den som
presenterat planprogram för kommun och
hon har lett informationsmöten om planprogrammet så hon är och har varit i
högsta grad delaktig i framtagandet av
planprogrammet. Flera andra som har
medverkat i att ta fram planprogrammet är
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underställda henne. De är därmed i beroende ställning till henne. Hennes jäv gör
då att även de blir/har varit jäviga.
Planprogrammet tog en paus tidigare när
hennes jäv påtalades. Hon har trots påpekande om jäv ändå varit involverad i andra
frågor som berört min fastighet. Det visar
att hon inte har respekterat jävsförhållandet och inte automatiskt har påkallat att
hon är jävig och att hon ska hålla sig undan från ärenden som berör min fastighet.
Det är rätt tydligt av planprogrammet att
hennes jäv har drabbat mig negativt. Min
fastighet Strandskogen 9:8 är den enda
fastigheten som inte beviljas bebyggelse
inom området. (Inför planprogrammet
begärde jag att få bebygga min fastighet.)

Se gemensam punkt 4.

Det trots att fastigheten är över 4000
Se gemensam punkt 4.
kvadratmeter stor och har väg anslutningar
och vatten och avlopp på fastigheten och
inte har något bygglov eller hus på fastigheten. Det finns också skog på fastigheten
och i planprogrammet nämns att bebyggelse i skog är bra.
Jag yrkar på att min fastighet får bebyggas Se gemensam punkt 4.
i planprogrammet.
Min fastighet Strandskogen 9:8 är den
enda fastigheten som inte beviljas bebyggelse inom området. (Inför planprogrammet begärde jag att få bebygga min fastighet.) Det trots att fastigheten är över 4000
kvadratmeter stor och har väg anslutningar
och vatten och avlopp på fastigheten och
inte har något bygglov eller hus på fastigheten. Det finns också skog på fastigheten
och i planprogrammet nämns att bebyggelse i skog är bra.
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130321, Strandskogen 1:22
Björn Hedskog
Jag har tagit del av yttrandet som den informella samrådsgruppen som sammanhålls av Marianne Andersson skickat in
till kommunen. Från Strandskogen 1:22
vill vi med dessa rader framhålla att vi i
allt väsentligt ställer oss bakom gjorda
ställningstaganden i det yttrandet som för
övrigt i stort överensstämmer med vårt
tidigare insända yttrande.

Noteras.

Vid mötet den 4 mars framkom på ett
Se gemensam punkt 2.
mycket tydligt sätt de särskilda problem
som föreligger vid en ytterligare exploatering och byggnation på sluttningarna i
planområdets östra delar särskilt när utfarten från Sönnerborg till väg 136 stängs.
Det är inte rimligt att bygga exploateringen på Sandens väg som enda transportsväg
för boende i området. En utbyggnad av
Sandens väg skulle skapa samma typ av
trafiksäkerhetsproblem som man idag på
ett förtjänstfullt sätt vill bygga bort genom
att ge väg 958 en ny sträckning från Röhällakrysset till Glömminge. Sandens väg
är en återvändsgränd. Eventuell exploatering i det östra området bör helt kopplas
till utbyggnad av väg 136 förbifart Glömminge och utbyggnad av påfart på nuvarande väg 136 söderut.
Det är sannolikt dessutom god tillgång på
byggklara tomter i Saxnäs. Ytterligare
tomter kan eventuellt tillkomma längs
Röhälla byväg öster ut från Röhällakrysset. Dessutom torde ett förhållandevis
stort antal tomter tillkomma längs Lökenäsvägen och Väg 958 nya sträckning
mot Glömminge. Mot denna bakgrund kan
man på goda grunder ifrågasätta om efterfrågan på tomter överhuvud taget föreligger i det östra området så länge vägfrågan

Jämförelsen mellan bebyggelse i Saxnäs
och Strandskogen kan tyckas vara något
skev. Exploateringsgraden i Saxnäs är ungefär den dubbla mot i Strandskogen.
Områdena har helt olika förutsättningar.
Kommunen har som krav att erbjuda boende i alla olika former och miljöer.
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inte lösts.
Mot bakgrund av de särskilda och angeSe gemensam punkt 8.
lägna intressen som finns att skydda
skyddsvärd mark samt säkra Aledals hästverksamhet som dessutom är en förutsättning för skyddet av vissa rödlistade arter
bör kommunen och länsstyrelsen ev. tänka
om när det gäller exploateringens omfattning i det östra området där nu ca 30 tomter övervägs att exploateras.
130312, Strandskogen 14:4 och 9:48
Sylvi Ekvall Curt Ekvall
Allmänt
I planprogrammet medtas uppgifter från
myndigheter om det som är intressant för
resp. myndighet. Kommunen framför t ex
att vattentäkten skall skyddas och alla bör
anslutas till kommunal avloppsnätet Länsstyrelsens synpunkter är högt prioriterade
och dess beskrivning av de höga naturvärdena tas som axiom.
Ett planprogram borde visa både historik
och framtid. Detta saknas helt i detta
planprogram. Troligtvis saknas kunskap
om områdets historia och dess utvecklingspotential.
Historik
Strandskogen har tidigare varit i kronans
ägo, vilket var vanligt på Öland. Det fungerade som jakt- och skogsområde. Kronan fördelade under 1800-talet flera tomter för bebyggelse. Det innebar att skogen
fälldes och mark för bostäder ordnades.
Marken var inte bördig och folket övergav
sina ägor under stor fattigdom. Jorden var
till stora delar uppodlad, men de delar som
övergavs blev skogbevuxna.
Naturen har därefter haft en egen förmåga
att förändras beroende på hur den nyttjas.
Åkermarken som är en stor del av planom-

Noteras. Tack för upplysningar angående
områdets historia. Kommunens ambition är
att förankra förslaget för platsens utveckling i historien genom att beskriva strukturer
för bebyggelse som kommer ligga till grund
för den framtida bebyggelseutvecklingen i
området.
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rådet har varit öppet odlingslandskap för
grödor. Några delar av odlingsdelarna har
nyttjats extensivt t ex Källängen, som betats av får. När fårbetandet upphört har
marken övergått till tät tallskog.
Skogsområden vid landborgskanten har
funnits i ca 70-80 år efter att det brukats.
Delar av detta område är bebyggt med
bostadshus. Under 1950-talet var bebyggelsen fritidshus, men under senare årtionden har bebyggelsen permanentats.
Den skog som finns i detta område har fått
växa till och det var inte alls så höga träd,
då husen byggdes.
Naturen i området har olika cykler t ex
från åker till obrukad mark och från skog
till tomtmark. Insekterna flyttar sig efter
möjligheten att föröka sig. I ett sandigt
område som växer igen finns inga bin eller
insekter. Detsamma gäller för växter. Om
marken är åker så växer givetvis grödan
som odlas. Slutar odlingen så blir det skog
eller annan växtlighet som är beroende av
nyttjandet. Människans nyttjande eller
riktigare icke-nyttjande av marken är
grund till all växtlighet i området.
Att det finns s k rödlistade arter i planområdet ges ingen garanti för att dessa kommer att existera framöver även om dessa
växter får skydd. Det finns ingen som kan
skydda växtligheten utan området kommer
att förskogas med tall om inte människan
ser till att terrängen hålls öppen eller blir
bebyggd.
Strandskogens by vid Röhällavägen har
bebyggts i huvudsak under 1800-talet, då
det var en livlig verksamhet i byn. Vägen
gick till Röhälla, som var hamn med båtar
till Kalmar. Det fanns också utskänkningsställe på Röhälla gård. Hantverkare
och handelsbodar etablerades vid vägen.
Det fanns säkert en omfattande kommers
och hantverk i byn. Glömminges största

Rödlistan ger inte bara skydd utan också
åtgärdsprogram. Med skydd styr länsstyrelsen hur skötseln ska ske.
Exploatering i sig är ingen garanti för att
växtlighet inte tar över markerna. Detaljplan kan reglera utformningen med planbestämmelser, det ger också kommunen en
möjlighet att informera om områdets känslighet.
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befolkning var i slutet av 1800-talet.
Byns karaktär förändrades under 1900talet i samband med urbaniseringen. Folket flyttade ifrån byn till städerna. Många
bostadshus köptes av fritidsboende efter
2:a världskriget. Det innebar att folkmängden var betydligt större under sommaren än under vintern.
De boende i byn har varit beroende av
service från Kalmar och Färjestaden och
till viss del också av Glömminge tätort. I
samband med att Ölandsbron byggdes
1972, så kom ny bebyggelse i Sönnerborgsområdet. Standarden på dessa nya
hus var högre än den gamla bebyggelsen.
Det byggdes också några nya hus vid Röhällavägen.
Exploateringen av Strandskogen har inte
varit kraftig och endast två detaljplaner
har tagits fram från 1950- och 1960-talet.
Framtida utveckling
Vad kommer att hända de närmaste åren?
Enligt planprogrammet så är varaktigheten
för prognosen ca 15 år.
Under denna period föreslås att ca 100 hus
skall bebyggas. Detta måste vara orealistiskt. Det har byggts ca ett nytt hus per år
under de senaste tio åren. Det är därför ej
troligt att det skall byggas ca sju hus per
år. Den troliga utvecklingstakten för området är 2-3 hus per år. Denna utbyggnad
bör ske i områdets norra del som ligger
närmare Glömminge tätort.
De personer som vill ha ett boende på
Öland och som arbetar i Kalmar bosätter
sig kanske i ett traditionellt bostadsområde
med villor och liten trädgård. Detta alternativ skall man vi inte bara erbjuda i
Strandskogen. Man skall kunna få en stor
tomt med gles bebyggelse och nära tillgång till strövområden. Skogen bör lämnas för strövstigar och djur- och fågelliv.

Utbyggnadstakten bestäms inte av kommunen utan av intressenterna. Kommunen tror
nog att utbyggnadstakten kommer vara densamma som tidigare med den skillnaden att
det finns en plan för hur utbyggnaden ska
ske.

Statistik visar att inflyttning sker från hela
Sverige. Drygt 50 % flyttar hit från andra
kommuner i länet. Ca 40 % flyttar in från
övriga Sverige och ca 10 % flyttar hit från
ett annat land. Vilket boende dessa personer
eftersöker varierar i stor utsträckning.
Kommunens roll är att ha en markberedskap för alla önskemål.
Planprogrammet pekar tydligt på olika be-

87 (181)

Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Dnr: 10/58
2014-11-25

Den föreslagnas utbyggnaden innehåller
byggelse strukturer i olika områden.
inte detta alternativ. Planförfattaren förstår
inte områdets känslighet och kvalitet.
Synpunkter om programmet
Det står inget om människornas behov i
området. Grunderna för planprogrammet
är endast fysiska betingelser. Det bör finnas en behovsanalys för de boendes situation. Skola och övrig service berörs endast
flyktigt. Inga nya serviceanläggningar
behövs trots att programmet kan medföra
ca 400 nya invånare inom området. Det
skrivs inget om badmöjligheterna trots att
sundet är nära.

Noteras.
En mer ingående beskrivning av områdets
sociala värden införs i beskrivningen.
Handlingarna revideras.

Handläggning
Vid informationsmötet 2013-03-04 kunde Detaljplan för Strandskogen 9:26 är inte
inte stadsarkitekten redovisa hur hanteprioriterad.
ringen skulle ske om planprogrammet
eller framtida detaljplaner. Det vore bra
om ändring av detaljplanen för Strandskogen 9:26,14:2, 10:17 m fl som beslutats
redan under 2007 blir färdigställd. Denna
plan kan inte vänta. Det är stopp i byggnationen inom denna plan och det kan inte
fortsätta så. Det finns möjlighet att bygga
större och nytt inom detta område, vilket
också innebär befolkningsökning.
Tidigare ställningstaganden
Utökning av Strandskogen vattentäkt skall Se gemensam punkt 14.
beaktas. Det finns ett utslag i kammarrätten att det ej är förbjudet att bygga nya
bostäder intill befintlig vattentäkt. Om
förbud om ny bostadsbebyggelse bestämmes intill vattentäkten eller inom inre
skyddsområde för vattentäkt bör detta
föregås av ny vattendom.
Genom området går en större kraftledning. I gällande översiktsplan rekommenderas att
Skall det ej vara förbud att bygga under
den magnetiska strålningen där människor
och intill denna kraftledning?
stadigvarande vistas inte överstiger 0,1
mikrotesla.
Ledningsägaren kräver ett byggnadsfritt
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område på 30 meter. Den magnetiska strålningen utanför ett ca 60 meter brett området
ligger på runt 0,1 mikrotesla.
Ingen nybebyggelse föreslås närmare ledningarna.
Miljökvalitetsmålet god bebyggelse
Någon genomgång av kulturhistorisk värdefull bebyggelse har ej skett. Detta kan
åstadkommas genom Glömminge hembygdsförening, som kan värdera befintliga
hus och bebyggelse. Det finns åtskilliga
hus som bör bevaras som ligger i "gamla"
Strandskogen. Vi bifogar en bilaga över
hus som bör bevaras och skyddas.
Vad gäller planer som finns så bör nämnas
laga skiftet som genomfördes 1937 och
1938.

Noteras.
Beskrivningen kompletteras i ord och bild
avseende kulturhistoriskt intressanta byggnader och goda exempel för framtida byggnation.
Handlingarna revideras.

Vad gäller plan1957-12-21 så kan också
nämnas att tre fastigheter har servitutsväg
till väg 136.

Inom område för gällande detaljplan F7
fastställd 1957-12-21 finns inga servitut för
väg.

Vad gäller plan Strandskogen 9:26 m fl
bör nämnas att denna plan skall tillåta
bostadshus på 150 kvm och garage på 50
kvm.

Noteras.

Områdesskydd
Se ovan om byggrätt för vattenskyddsom- Se gemensam punkt 4.
rådet.
Vad gäller stenmurar så bör dessa bevaras
inte enbart som biotopskydd utan befintliga stenmurar som ligger i öster-väster
visar tidigare ägogränser

Kommunen är mån om att spara samtliga
stenmurar eftersom de ger en stor påverkan
på landskapets karaktär och på bebyggelsen.

Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning.
Det är viktigt att minimera transportväSe gemensam punkt 2.
garna för de boende. Detta har ej beaktats
i planprogrammet eller den trafikutredning
som är genomförd. De boende på Strandskogen 10:6 och 10:7 skall ej behöva åka
till Glömminge för att komma söderut.

89 (181)

Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Dnr: 10/58
2014-11-25

Utsläpp från fordon skall minimeras.
Planens behov av checklista för sociala
konsekvenser
Området har varit utsatt för omfattande
skadegörelse och stölder under de senaste
åren. Grannsamverkan har genomförts,
som inneburit minskning av skadegörelsen. Förbättrad gatubelysning har begärts
av ca 50 personer i området. Detta bör
beaktas vid kommande exploatering.
Tryggheten skall åstadkommas av polismakten, men denna har ej klarat sin uppgift.
Natur
Områdets kvalitet med skogligt boende
har inte åstadkommits av sig själv. Husen
byggdes då träden var små. Det är därför
inte lämpligt att ta skogsområde i anspråk
för ny bebyggelse. Det kan vara bättre att
nyttja mark med få träd för att få skogsliknande tomter. Att exploatera inom
skogsområden kommer att förstöra strövområden och många arters skyddsbehov.
Ett område mellan Strandskogen 14: l och
Brostorp 3:19 anges som värdefullt, då det
skulle fungera som förbindelse mellan
jordbruksenheterna. Det beskrevs tidigare
som ett viltstråk, men denna uppgift är
felaktig då vilt till ca 90% rör sig i västöster. Det finns inget reellt behov att
skydda detta "naturstråk" som är helt och
hållet en skrivbordsprodukt utan någon
verklighetsförankring. Detta stråk är helt
påhittat från länsstyrelsen och stadsarkitekten. Vi har bott intill detta sk stråk och
knappast sett något kommunikation från
människor, djur i detta stråk. Skall skrivbordsprofeter få hitta på vad som helst?
Rödlistade arter
Rödlistade arter försvinner och kommer
igen inom hela planområdet

Noteras.

I Strandskogen är det ju främst områden
med få träd som har de högsta naturvärdena
varför kommunen inte anser det lämpligt att
föreslå dessa ytor för byggnation.
Träd kan skyddas i plan både under byggtiden och på lång sikt.

Kommunens bedömning är att det finns
behov av ett genomgående grön korridor i
nord-sydlig riktning för att koppla samman
skogsområdet på Bostorp 3:19 med grönområden söder om Röhällavägen.
Den så kallade spridningskorridoren är
främst till för insekter och växter.

Kommunen kan i plan reglera många fler
aspekter av ett nytt område än dess byggna-
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Jag har sett att på min tomt 14:4 som är en
naturtomt så har ljungen kommit tillbaka,
då barn inte längre leker på tomten. Därför
är det bra om det bildas stora tomter. Det
går inte föreskriva att återplantera träd
som fälls vid byggnation. En markägare
har egen förmåga att hävda sin egen tomt
på lämpligt sätt.
Förorenad mark
Det anges i MKB att det finns krom efter
ett garveri på fast Strandskogen 14: l.
Denna garveriverksamhet upphörde i början på 1930-talet. Vad jag vet så användes
mest ekbarkslut vid garveriprocessen på
denna tid.
Det skall notera att i norra delen av Brostorp 3:19 skifte 2, så har det funnits en sk
bondtipp under flera årtionden. Tunnor
och dunkar med och utan innehåll har
dumpats där under 1950-och 60 talet.
Detta område är föreslaget som bostadsområdet, vilket inte kan vara lämpligt utan
en omfattande sanering. Det sker även
tippning av trädgårdsavfall på detta område idag.
Ett annat område också på 3:19 skifte l
intill fastigheten Brostorp används som
soptipp. Denna deponi är ej nyttjad för
bondeavfall utan enbart från de boende
intill.

der.
Information om områdets känslighet är ett
steg i rätt riktning.
Handlingarna revideras.

Ingen MKB har upprättats.
Behovsbedömningen och beskrivningen
uppdateras med information om Ekvalls
Garveri.

Kommunen har vid två tillfällen utfört inspektion på Brostorp 3:19 >2 och >3. I beslut från 2012-01-25 lämnas klagomålen
utan krav på åtgärd.
För trädgårdsavfall krävs ingen sanering.
Kommunen har inga dokumenterade uppgifter om deponi på Brostorp 3:19 >1. Uppgifterna utreds i samband med detaljplaneläggning.

Fornlämningar
Den tidigare strandlinjen öster om väg 958 Krav på eventuella arkeologiska undersökoch söderut innehåller eldstäder och even- ningar kommer vid behov ställas samband
tuellt boplatser. Detta har konstaterats vid med kommande detaljplanearbete.
flera nybyggnationer. Bör beaktas vid
planering av bostadsbebyggelsen. Gäller
främst för skifte 2 på Brostorp 3:19.
Bebyggelse
Strandskogen vid Röhällavägen och Saxnäsvägen har varit bebyggd på bara ena
sidan av vägen. Det har inte funnits en

Se gemensam punkt 8.
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bygata med hus på båda sidor. Det är bara
under de senaste åren det tillåts bostadsbyggande utan någon planläggning på
Röhällavägens norra sida. Denna bebyggelse ställer till problem för de boendes
utfarter till vägen. Någon ny randbebyggelse bör ej byggas utmed befintliga genomfartsvägar. Det är mycket farligt för
de boende och genomfartstrafiken om det
skapas ny randbebyggelse vid Röhällavägen. Utfarter måste samlas till en väg.
Området B3 vid Lökenäsvägen skall utgå, Enligt yttrande från fastighetsägaren, sid
då det ligger bara 150 m från befintlig
29, är det inte aktuellt att bedriva jordbruk
bondgård med rätt till omfattande djurmed djurhållning.
hållning.
Området föreslås matas via en ny väg norr Se gemensam punkt 10.
om Röhällavägen. Denna väg kommer
knappast att byggas, då Trafikverket ej är
beredd att bekosta vägen.
Vid fördelning av byggrätter inom planSe gemensam punkt 4 och 8.
området måste vi förvåna oss över hur
fördelningen av byggrätter har utdelats.
Fastigheten Brostorp 3:19 har erhållit 7075 byggrätter medan fastigheten Strandskogen 14:l har erhållit 10 - 15 byggrätter
trots att den senare är dubbelt så stor. Fastigheten Brostorp l:5 har erhållit minst tre
byggrätter medan fastigheterna i samma
område Brostorp 6:6, Strandskogen 9:2,
9:8 och 9:9 ej erhållit någon byggrätt.
Detta är ej ett likvärdigt behandlande av
de olika fastighetsägarna, som begärt att få
bygga på sin mark. Vi har aldrig sett en
sådan sned fördelning av utdelning av
byggrätter i ett planprogram. Vi måste
starkt protestera mot denna konstiga fördelning av byggrätter. Området Brostorp
6:6 m fl ligger på ett nära avstånd till
Glömminge och är mycket enkelt att bebygga. Ett annat område som ej heller är
med är området på Strandskogen 14: l
söder om 9:8 och 9:48 och som omfattar
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skifte 6 på Strandskogen 14:1. Detta område är lätt att bebygga och jordbruksmarken är sandig och ger ingen hög avkastning. Inom detta område kan vägar både
anslutas till Sandens väg i öster och samfälld väg i väster med utfart till Röhällavägen. Det finns inga speciella naturvärden inom detta område.
Friytor
Den lekplats som finns vid Sandens väg
rätteligen Sönnerborgsvägen är helt privat.
På grönområden kan ordnas lekplatser,
vilket gjorde i början av 1970-talet.
Gator och trafik
Sandens väg är tillräckligt bra för vårt
behov. Andra vägar Landborgsbacken,
och Ekvalls väg är också tillräckligt bra
för vårt behov. Röhällavägen öster om
Röhällakrysset är tillräckligt bra för vintertrafiken. det behövs ingen ny trafikled
norr om Röhällavägen.
Det är inte Glömminge hästgårds hästar
som rider i området.

Noteras.
Det privata initiativet för lekplatsen beskrivs i handlingarna.
Handlingarna revideras.
Kommunen bedömer att vägen behöver
rustas upp för att förbättra trafiksäkerhet
och förutsättningar för de boende öster om
vägen, samt för att skapa förutsättningar för
anslutning av det nya planområdet längre
söderut (Strandskogen 10:6 och 10:7)
Noteras.

Störningar
Väg 136 stör de boende i den östra delen Se gemensam punkt 1.
av planområdet. Dessa störningar är så
stora att det inte skall vara någon nybyggnationi östra delen av planområdet.
De berörda är områdena B 2, som också är Noteras.
ligger på en markstig som nyttjas för promenad och jogging. Fastighetsägarna har
delvis förstört gångstigen med stenar,
stolpar, rishögar och grävning. Detta har
tydligen gjorts för att försvåra framkomligheten på stigen. Kanske i avsikt att genomföra en planering för bostadshus. Tillfarten till dessa områden är också mycket
problematisk.

93 (181)

Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Dnr: 10/58
2014-11-25

Administrativa och ekonomiska frågor.
Det finns inget stöd att genomföra ombyggnad av Sandens väg till en matargata
för ny bebyggelse. Enligt de krav som
anläggningslagen ställer, så finns inget
stöd för att bilda en ny samfällighet för
Sanden, Sönnerborg och det nya området
på 10:6 och10:7. Detta kommer att hanteras vad gäller detaljplanen för 10:6 och
10:7. Om det finns möjlighet för utfart till
väg 136, så kan plan 10:6 och 10:7 genomföras. Det går inte att konfiskera
vägar av en privat exploatör mot väginnehavarens vilja (AL §55).

Planprogrammet ger bara riktlinjer för
framtida utveckling. Administrativa och
ekonomiska frågor löses i och med detaljplaneläggningen.

Sammanfattning
Det planprogram som tagits fram av
Noteras. Kommunen har lyssnat på de synstadsarkitekten m fl är mycket dåligt och punkter som inkommit under samrådet och
bör arbetas om. Det kan inte vara möjligt planprogrammet har arbetats om.
för beslutande politiker att anta planprogrammet för Strandskogen 14:1 m fl.
Planförfattarna har tydligen inte haft någon dialog med de som känner till områdets kvaliteter och förutsättningar för
byggnation förenat med de behov som
boende ställer på området. Vi vill gärna ta
emot ny bebyggelse, men på de ställen där
det är mest lämpligt och inte skapar problem för dagens och kommande boende.
130402, Strandskogen 14:4 och 9:48
Sylvi Ekvall, Kompl. förfrågan
Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för
att bevara griftefriden för de offer för kolerraepedimin 1853, som är begravda på
kolerakyrkogården vid Sandens väg?
Planprogram Strandskogen 14:1 m fl

Planprogrammet föreskriver att ”förekomsten av eventuella fornlämningar ska
utredas i samband med detaljplaneläggning. Anmälningsplikt råder enligt kulturminneslagen om fornlämning påträffas”
Uppgifter om kolerakyrkogården beskrivs
i handlingarna.
Handlingarna revideras.
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130326, Sandens Samfällighet
Planprocessen
Kommunens hantering av planprogrammet resp. detaljplanen via samråd mm
följer inte de egna föreskrivna anvisningarna. Enl. samma föreskrivna anvisningar
skall vägfrågor utredas i planprogrammet,
men hänskjuts istället till detaljplaneförslaget. Konsekvenserna av avvikelserna
innebär att synpunkter från berörda sakägare inte kan bearbetas i det tidiga skedet
och i rätt ordning, till men för ett rationellt
och kostnadseffektivt sätt att hantera planarbetet. Oss påverkar det så till vida att vi
blir osäkra på huruvida våra argument tas
vederbörlig hänsyn tiIl.

Noteras.
Ett godkännande av planprogrammet
kommer att föregå antagandet av detaljplaner i området.
Detaljplanen för Strandskogen 10:6 och
10:7 ansågs inte vara i behov av något
planprogram eftersom den hade stöd i
gällande översiktsplan från 2007.

Förutsättningar för planarbetet
Förutsättningarna för att arbeta fram ett
förslag till planprogram för området i sin
helhet, ifrågasätts inte, med gällande översiktsplan som utgångspunkt.
Däremot har förutsättningarna för att
hävda att Strandskogen 10:6 och 10:7
skall bli föremål för ett detaljplaneförslag
försvunnit genom att det tänkta bebyggelseområdet inte längre kan trafikmatas mot
136-an, vilket var det ursprungliga villkoret för att påbörja planarbetet.

I beslutet att påbörja planläggningen av
Strandskogen 10:6 10:7 finns inget villkor om hur utfart från området ska anordnas.

Att kommunen ändå fortsätter att driva
planärendet i den privata exploatörens
intresse, är märkligt, utan att vägfrågans
anslutning mot 136-an går att genomföra.
Detta ställningstagande från kommunen
Bostadsbyggandet är enligt PBL 2:3
torde innebära att frågan om att driva
(2010:900) ett allmänt intresse.
planärendet för Strandskogen 10:6, 10:7 i
allmänt intresse definitivt förändrats till att
ärendet nu drivs som ett enskilt privat intresse.
Ursprungsförslaget att vägansluta ny-

En miljökonsekvensbeskrivning finns
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byggnadsområdet till136-an förefaller
högst rimligt och motiverat utifrån ett
miljö- och trafiksäkerhetsperspektiv särskilt ställt emot vad nu lagt förslag skulle
innebära för effekter på miljö och människa med krav på att fastighetsinlösen kan
komma att ställas. En regelrätt miljökonsekvensutredning måste göras.

upprättad för detaljplan för Strandskogen
10:6 och 10:7.

Bedömning av planprogrammets innehåll
och historik
Planprogrammet föreslår en trafikmatning Se gemensam punkt 11.
för den planerade nya bebyggelsen norrut
via Sandens väg, ung 2 km till anslutning
mot Röhällavägen. Sandens väg är en enskild väg tillkommen genom anläggningsbeslut 1998. Den av Lantmäteriet gjorda
förrättningen tvingades mer eller mindre
fram av kommunen. Den samlade kostnaden för oss boende för förrättning och
byggande av vägar i området belöpte sig
på 250.000:- kr. Vi betalar också en årsavgift på ca 30.000:- kr. Den standard som
vägen har idag är fastställd av samfällighetsföreningen och Trafikverket tillsammans och sedan några år tillbaka erhålls
vägbidrag från Trafiksäkerhetsverket
kopplat till vissa villkor. Vägens standardnivå är bestämd utifrån krav på framkomlighet och krav på att tillgodose de
boendes behov av en god miljö på och
utmed vägen. Som vägens standard fungerar idag ger den möjlighet till användande
både för rekreation av olika slag och motorfordonstrafik. Någon förändring av den
standard vägen har nu, p.g.a. ökad trafikbelastning från andra än boende tillhörande vår egen förening Sandens samfällighet och Sönneborgs samfällighet, skulle
direkt strida mot våra års mötesbeslut.
Våra respektive föreningar, som båda äger
frågan idag, tar vid varje årsmöte ställning
till våra vägars standard utifrån ev. förändringar vad gäller nya utfarter och ny be-
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byggelse som kommit till stånd inom resp.
område. Sandens väg är idag vidbyggd
utefter sin egen sträckning och matas via
direktutfarter från dessa fastigheter. Vägen
utgör också utfart för fastigheter längre in
på området inom samfälligheten. Förutom
den trafik, som är aktuell idag har föreningen att räkna med ytterligare motorfordonstrafik från nu obebyggda tomter, som
kan komma att bebyggas och från ett stort
antal möjliga tillkommande fastighetsbildningar i området. Sandens samfällighetsförening är med sin styrelse och sina
medlemmar en förening som står helt enig
i uppfattningen om att inte tillåta trafik
förorsakad av den föreslagna nya detaljplanen, Strandskogen 10:6 och 10:7 eller
från annan, utanför samfälligheten, tilltänkt bebyggelse. Det är inte förenligt med
svensk lagstiftning att en kommun/exploatör kan tvinga en samfällighet
att upplåta en enskild väg för annan trafik
än den "egna" (anläggningslagen.)
Vi idag boende i området skall inte betala
priset för att möjligheten att ansluta trafiken från Strandskogen 10:6, 10:7 till väg
136 gått förlorad, en anslutning som var
en förutsättning för kommunen att engagera sig i ärendet år 2007. Tag ett förnyat
samtal med Trafikverket och lös frågan
eller invänta projekt, "förbifart Glömminge". Planprogrammet innehåller övergripande frågeställningar som i många
stycken verkar berättigade.
Förslaget att göra Sandens väg till genom- Se gemensam punkt 11.
fartsväg för Strandskogen 10:6 och 10:7
saknar emellertid helt förankring i form av
bakomliggande utredningar beträffande
konsekvenser för boende och miljö m.m.
När programmet beskriver områdets bebyggelse och miljö som något av en idyll
har man fångat vår egen upplevelse av
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rekreation och livskvalitet. Den upplevelsen innefattar inte bara själva boendet i en
rik natur med skog och växtlighet och
fåglar och djur av alla de slag, utan även
grusvägarna i området. En välfärd är inte
bara kvalitet som är lätt att mäta utan även
mjuka värden. Att kunna förflytta sig nära
naturen fotledes eller cyklande utan att
komma i konflikt med framrusande bilar
låter sig väl göras på dessa vägar. Hundar
kan rastas, barnvagnar framföras och
skolbarn från Glömminge kan mer eller
mindre riskfritt utöva sina friluftsaktiviteter här. I sanning en idyll. Vägen används
även för ridning. Precis en sådan idyll vi
förstår planprogrammet syftar till utmed
Röhällavägen genom att dirigera genomfartstrafiken norr om befintlig bebyggelse.
Planprogrammet beskriver trafiksituationen som den ser ut vid utfarten från Röhällavägen på 136-an och Röhällavägen
väster ut och utmed Saxnäsvägens avsmalnade sträcka ner mot Aledal.
Beskrivningen är tydlig med att peka på
Beskrivningen lyfter fram vissa problestora olycksfallsrisker pga. rådande trafik- matiska punkter i vägnätet och föreslår
volymer i förhållande till befintlig vägockså åtgärder på dessa.
standard. Att belasta dessa vägar och anslutningspunkter ytterligare, den i Glömminge och den där Sandens väg möter
Röhällavägen, vore direkt oansvarigt. Ansvaret för trafiksäkerheten vilar tungt på
politiker och tjänstemän om något skulle
hända här och som kan härledas till att
trafiken ökats ytterligare på Röhällavägen
pga. tillkommande fordon från Strandskogen 10:6, 10:7.
På sidorna 35 och 36 under "Bebyggelse" Se gemensam punkt 8.
i planprogrammet sägs det att det är viktigt att den befintliga skogen alldeles väster om planområdet Strandskogen 10:6,
10:7 är viktig att bevara för skogskaraktärens skull. Denna skog, sägs det också i
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detaljplanen för samma två fastigheter,
utgör skydd mot angränsande jordbruksmarker med tillhörande gödselspridning
etc.
Detta resonemang borde föras beträffande
den skogsdunge med ett synnerligen vackert tallbestånd, som finns väster om Sandens väg, vilket planprogrammet föreslår
skall exploateras. Varför är en skogskaraktär viktig att bevara i ett område men
inte i ett annat? l båda fallen utgör de
dessutom skydd mot gödsellukt etc. När
det gäller den tilltänkta nybebyggelsen
väster om Sandens väg glöms helt plötsligt denna skogsdunges värden och istället
beskrivs en randbebyggelse som ramar in
Sandens väg, som föreslås ges ett vägområde 7 m brett.
Sammanfattning
Ett fortsatt planarbete med förslaget att
Se gemensam punkt 12.
använda Sandens väg som genomfart för
den planerade bebyggelsen på Strandskogen 10:6, 10:7 har våra föreningar Sandens samfällighet och Sönneborgs samfällighet vid flera tillfällen under flera år
bestämt varit emot och är så fortfarande.
Här presenterade argument för ett sådant
ställningstagande bedömer vi som tunga
och tillräckliga för att kommunen skall
inse att planprogrammet vad gäller denna
fråga, ej kan hävdas och därför måste omarbetas. När kommunen kallade till samråd för planförslaget förelåg redan detaljplaneförslaget. Kännetecknande för ett
samråd måste vara ett meningsutbyte där
olika synpunkter får påverka nästa steg i
processen. Detta är inte möjligt nu och vi
anser handhavandet vara regelvidrigt. Den
för oss väsentliga frågan är Sandens väg.
Vi kommer inte under några omständigheter tillåta annan motorfordonstrafik än
den idag förekommande. Hastighetsbe-

Se gemensam punkt 11.
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gränsningen 30km/tim är satt med hänsyn
till andra än bilar etc som uppehåller sig
på vägen. Som förvaltare av Sandens väg
äger vår samfällighetsförening frågan enligt Lantmäteriets anläggningsbeslut 1998
04 09. Denna rättighet kommer vi att försvara och hävda emot lagt förslag i planprogrammet och fortsättningsvis.
Sandens väg
Människans redskap har här format ett
stycke mark i spännande mångfald.
Här frodas dikesrenens växter.
Här bygger småkryp bon.
Här flyger fjärilar bland barn som leker
med stenar.
130326, Brostorp 4:9
Ann-Marie Carlswärd
Inledningsvis hänvisas till yttrande daterat Noteras.
2013-03-13 från samrådsgruppen i
Röhälla/Strandskogen/Lökenäs undertecknat av Marianne Andersson vilket
undertecknad ställer sig bakom.
Kompletterande synpunkter
Programområdet redovisar en möjlig ex- Se gemensam punkt 8.
ploatering på c:a 100 nya bostäder. Samrådsgruppens synpunkter på förslaget innebär en halvering av exploateringen för
att kunna ta hänsyn till de olika intressen
som bör beaktas inom programområdet
Det finns ett ökat intresse att bosätta sig
inom programområdet och under de senast
10 åren har det tillkommit 10-15 nya bostäder. Även med en halvering av antalet
nya bostäder kommer programområdets
tid för att genomföras att vara minst 25 år.
I behovsbedömningens ställningstagande
sägs bl.a. att "trafikförbättrande åtgärder,
bl.a. i form av ny vägdragning till ny bebyggelse i Strandskogen, planeras för att

Se gemensam punkt 10.

100 (181)

Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Dnr: 10/58
2014-11-25

minska konsekvenserna av förväntad trafikökning." Detta är positivt och på samrådsmötet 2013-03-04 redovisades möjligheten till i princip separat gång- och
cykelväg från korsningen Röhällavägen/Lökenäsvägen upp till den befintliga
gång och cykelvägen vid Pingärdet i
Glömminge.
Innan detta är genomfört är det många år Noteras.
framåt i tiden varför undertecknad ytterligare en gång vill trycka på det som samrådsgruppen skriver om problemet med
höga hastigheter från Glömminge till Aledal. Det är angeläget att det redan idag
vidtas åtgärder som innebär att hastigheten
sänks och att andra hastighetsdämpande
åtgärder vidtas eftersom det är många
oskyddade trafikanter som rör sig längs
vägen året runt. Undertecknad är medveten om att väg 958 är trafikverkets ansvar men kommunen planerar för nya bostäder och måste ta konsekvenserna av
detta och bearbeta trafikverket så att åtgärder snarast genomförs.
Ny bebyggelse på Strandskogen 10:6 och
10:7
Mörbylånga kommun bifogar till planpro- Se gemensam punkt 2.
grammet en trafikutredning framtagen av
Vektura i maj 2009 där man redovisar en
lösning med ny anslutning från området
till väg 136. Trafikutredningen redovisar
också en stängning av Sönneborborgsvägens anslutning till väg 136, således ingen
ytterligare anslutning till den hårt belastade väg 136 (framförallt sommarmånaderna), bilaga 2 i utredningen. Alltså en
bra lösning enligt undertecknad som vet
problemen med Sönneborgsvägens anslutning till väg 136. Brant backe som det kan
vara svårt att ta sig upp för när det är vinter och på sommaren svårt att ta sig både
ut och in vid hög trafik på väg 136. Enligt
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vad som framkom på samrådsmötet 201303-04 har Trafikverket tydligen förkastat
Vekturas utredning och då bör slutsatsen
för kommunen bli att det för dagen inte är
lämpligt att planlägga området för nya
bostäder när man inte kan presentera en
fullgod trafiklösning.
Den trafiklösning som presenteras innebär Se gemensam punkt 11.
förutom kraftigt förändrade förhållanden
på Sandens väg även en ökad trafikbelastning på väg 958, där det idag redan finns
problem från Glömminge till Aledal som
beskrivs ovan. Förutom de synpunkter
som samrådsgruppen framför att det inte
är lämpligt att bebygga området vill undertecknad framföra ytterligare ett skäl.
Om man inte kan redovisa en bra trafikSe gemensam punkt 2.
lösning är det sannolik att områdes attraktivitet att bosätta sig i inte kommer att
vara särskilt stor. Att bo nära väg 136 utan
att kunna använda den på ett effektivt sätt
när man bl.a. ska ta sig till och från sin
arbetsplats kommer med stor sannolikhet
att upplevas frustrerande. Enligt Vekturas
utredning sägs att "cirka 80% av all ny
trafik till följd av exploatering antas vara
resor söderut mot Färjestaden och Kalmar.
Resterande 20% antas vara resor norrut
mot Borgholm. Merparten av resorna för
de boende i området kommer således att
ske söder ut varför planförslagets utformning innebär längre resor, förlängd restid,
större kostnader och större påverkan på
miljön.
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130327, Brostorp 5:2
Torbjörn Berg
Jag tycker att min åkermark (ca 20 ha),
markerad på bifogad karta, beskrivs felaktigt, som natur och jordbruksmark. På
sidan 31 (46) finns en stor grön pil inritad
i syd - nordlig riktning och i texten under
natur står att läsa grönt stråk för förflyttning av människor.
Åkermarken ingår i min verksamhet och
besådda fält kan inte beträdas hur som
helst. Såsom beskrivningen är utformad,
är det lätt att tro att det rör sig om ett
grönområde för rekreation, vilket absolut
inte är fallet.
Därför tycker jag att om området verkligen måste vara med i planområdet, bör
gröna pilen tas bort och att det tydligare
framgår att det är jordbruks - åkermark
och inget annat.

Noteras.
Illustrationen visa schematiskt vikten av
att koppla samman grönområden både i
nord-sydlig och väst-östlig riktning snarare än att peka ut exakta områden som
ska bevaras och nyttjas.

Bild och text förtydligas.
Handlingarna revideras.
Det framgår inte hur mycket som ska tas
från åkern för breddningen av vägen, jag
förutsätter att det går att bredda på båda
sidor av befintlig väg, för att skona så
mycket som möjligt av värdefull åkermark. Ifall det blir aktuellt att genomföra
detaljplanen, vill jag vara med när breddningen av vägen diskuteras.
130328, Strandskogen, Sönnerborg och
Sandens samfälligheter
Som permanent- och/eller fritidsboende
vid Sandens väg och i Sönnerborg är det
med både smärta och ilska vi tvingas åse
hur Mörbylånga kommun agerar och har
agerat i ovan rubricerade ärende och hur
tjänstemän och politiker självsvåldigt åsi-

Kommunens ambition är att ta så lite
åkermark som möjligt i anspråk.
Om kommunen föreslår förändringar på
markägarens möjlighet att använda marken ska detta ske i samråd med markägaren.
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dosätter oss medborgares intressen och
synpunkter. Delar av det presenterade
planprogrammet är inget annat än en
skymf mot oss sommar- respektive permanentboende, i det avseendet att förslaget är i total avsaknad av såväl realism
som respekt för den enskilda människan
och dennes synpunkter. Och detta i flera
avseenden:
l. Området kring Sandens väg är en unik
miljö
I såväl planprogram som detaljplan beha- Se gemensam punkt 12.
gar författande tjänstemän (alternativt
konsulter) frossa i superlativer kring hur
oerhört viktigt det är att natur och miljö
bevaras intakt i området i fråga. Detta
uttrycks på ett maner likt att båda dokumenten är typ reklambroschyrer riktade
till potentiella nybyggare, men helt utan
hänsyn till de som i realiteten har bott i
området och vårdat detsamma under långa
tider. Med andra ord har Mörbylånga
kommun valt att glömma bort (läs: negligera) oss som bor och verkar och dessutom ingår i samfälligheter som har full
beslutanderätt över vägarna i det aktuella
området. Och hör och häpna, det var faktiskt för naturens och miljöns skull som de
flesta av oss en gång i tiden flyttade hit,
för att få lugn och ro, för att kunna njuta
av strövområden och vacker avkopplande
natur med ängar och skogspartier.
Men med ens är detta sålunda fullkomligt Bostadsbyggandet är enligt PBL 2:3
ovidkommande för Mörbylånga kommun (2010:900) ett allmänt intresse.
av det skälet att man (av någon märklig
anledning) har valt att prioritera en enskild
intressent snarare än dryga femtiotalet
(!)andra. Den privata exploatörens intressen är således de enda som beaktas i såväl
planprogram som detaljplan. l konsekvensens namn måste man ställa sig frågan:
Varför?
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Föreliggande planprogram innehåller
många flagranta brister och (rent av besvärande) motsägelser. Exempelvis vad
gäller vår natur och vår närmiljö. De befintliga talldungar, som så stolt framhålls i
texten som oerhört viktiga (för i detta fall
nybyggare), föreslår man ska mejas ner på
minst två strategiska delområden; dels
10:6 och 10:7 och dels väster om Sandens
väg. Hela områdets karaktär skulle på
grund av detta komma att förändras (läs:
förstöras), vilket vem som helst borde
kunna inse och förstå. De löften som utställs i "reklamtexten" kan följaktligen
inte infrias ens för nybyggarna.

All exploatering föreslås inom områden
med planterad tallskog.
För bebyggelse i skog- och naturmark är
det viktigt att karaktären bevaras.

På samma sätt lyser logiken med sin totala En exploatering enligt samrådsförslaget
frånvaro då det i förslaget ordas vitt och
avser att bevara stora rekreationsområden
brett om vikten av befintliga vandringssti- och samtliga vandringsstigar.
gar och rekreationsområden. Vilka i nästa
andetag föreslås ödeläggas lite varstans
inom området. Med andra ord rimmar inte
den uppmålade bilden med framtida verkligheten. I andra sammanhang hade man
rubricerat detta falsk marknadsföring (vilket faktiskt är åtalbart).
Vid flera olika tillfällen har områdets sam- Se gemensam punkt 11.
fälligheter med emfas protesterat dels mot
den planerade exploateringen av 10:6 och
10:7 och dels mot att Sandens väg görs
om till en genomfartsled för tät biltrafik.
Samma invändningar gäller för Sönnerborgsvägen. Dessa synpunkter lämnas
uppenbarligen därhän och Mörbylånga
kommun behandlar sina egna medborgare
som något katten har släpat in. Eller så
anses vi inte ens existera.
Till råga på allt påstås helt kallt i miljöIngen MKB finns upprättad för planprokonsekvensbeskrivning att "överenskom- grammet.
melse har skett mellan kommun, exploatör
och berörda samfälligheter att använda
Sandens väg som tillfartsled", vilket är en
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ren och skär lögn. Inte vid något tillfälle
har föreningarna uttalat sig i den riktningen! Så återigen understryker vi härmed att
vi aldrig kommer att tillåta att ovan refererade ingrepp i våra vägar sker. Som vi ser
det bör hela planprogrammet samt detaljplanen arbetas om för att åtminstone någon likhet med verkligheten ska kunna
föreligga.
2. Medmänsklig hänsyn
För närvarande mår vi som bor i området i Se gemensam punkt 12.
fråga oerhört dåligt av den behandling
som vi utsätts för av exploatör och Mörbylånga kommun. Oron är utbredd bland
såväl fritids- som permanentboende. Folk
är ledsna och förbannade och har sömnproblem. Vi kan för allt i världen inte begripa hur Mörbylånga kommun kan bete
sig på detta sätt mot dem som har bott och
betalat skatt i kommunen under en lång
rad av år. Folk i gemen är djupt oroliga för
vad som kommer att ske med den idyll
som man har byggt och vårdat under så
lång tid. Ilskan över att Mörbylånga
kommun tar noll och ingen hänsyn är oerhörd. Ordet "maktmissbruk" finns numera
i de flestas vokabulär. Tankar på utflyttning har börjat gro (och då givetvis en
flytt till en annan kommun än Mörbylånga). Andra undrar varför man över huvud taget flyttade till Öland med tanke på
det som för närvarande pågår.
3. Sandens väg
Att Mörbylånga kommun föreslår exploa- Bostadsbyggandet är enligt PBL 2:3
tering och rasering av befintliga natur- och (2010:900) ett allmänt intresse.
rekreationsområden i syfte att tillfredsställa en enskild företagares intressen är
givetvis horribelt. Och synnerligen häpnadsväckande.
Att tillika gå denna exploatörs ärenden
Se gemensam punkt 11.
utan att ens ha löst frågan gällande tillfartsväg till aktuellt område Strandskogen
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10:6 och 10:7 är om möjligt ännu mer
häpnadsväckande. Och dessutom grovt
ansvarslöst. När 10:6 och 10:7 initialt
planlades fanns en tillfart direkt till136:an
inritad, på vilket hela projekteringen vilade. Sedermera försvann av olika (läs:
okända) anledningar denna möjlighet till
anslutning. Varvid hela "projektet" naturligtvis borde ha stoppats och begravts,
eftersom ingen annan genomförbar tillfartslösning tycks existera.
Men icke! Snarare fortsätter Mörbylånga Bostadsbyggandet är enligt PBL 2:3
kommun att driva exploatörens intressen (2010:900) ett allmänt intresse.
som om ingenting har hänt (sticka huvudet
i sanden, brukar detta beteende kallas i
folkmun).
Och någonstans i den totala förvirringen
Se gemensam punkt 11.
(läs: paniken) kommer något ljushuvud på
iden att Sandens väg kan användas som
genomfartsled till ovan nämnda område!
Denna absurda ide kommer dessutom på
pränt vad det lider och föreslås sedermera
som seriös i det ena dokumentet efter det
andra. Och som en lysande lösning på
huvudbryet. "Nybyggare söder om Sönnerborg, väster om Sandens väg och lite
varstans kan ju använda Sandens Samfällighets väg! På så sätt kommer vi ju lindrigt undan, eller hur?"
Men att Sandens väg i dag används som
Se gemensam punkt 11.
vandringsstråk för boende, sommarboende, hundägare, cyklister, fotgängare,
barnfamiljer, hästryttare, det har ingen
behagat ta i beaktande. För ingen ansvarig
hade ju en aning om detta. Eller? I flera
omgångar har vi i samfälligheterna Sanden och Sönnerborg informerat muntligen
och skriftligen om vår mycket bestämda
inställning gällande genomfart; att vi inte
tillåter ökad trafik på våra vandringsstråk i
området, varken Sandens väg, Sönnerborgsvägen eller andra vägar. Detta är
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ingen enskild åsikt. Det är samfällda åsikter baserade på samfällda beslut. Och återigen: Dessa våra skrivelser behandlas bevisligen av Mörbylånga kommun som
tunnaste luft, som att våra skrivelser är
fullständigt irrelevanta och helt ointressanta i sammanhanget. Sandens väg är ett
rekreationsområde i en öländsk idyll som
vi boende tillsammans har byggt och vårdat under lång tid. Sandens väg är ingen
asfalterad genomfartsled för pendlare och
kommer inte att bli en sådan. Vi kommer
att fortsätta att använda Sandens väg för
våra promenader, barncykling, hundrastning, hästridning, umgänge och rekreation. För att inte tala om att rådjur och annat vilt kan korsa leden riskfritt. Ingen
asfaltering kommer att ske. Ingen breddning kommer att ske. Och biltrafiken
kommer inte att utökas som ett resultat av
beslut som vi inte har varit med om att ta.
För oss handlar om att bibehålla säkerheten för oss boende. Och det handlar om att
vi själva faktiskt beslutar hur vår egen väg
ska se ut och vad den ska användas till.
Sålunda kräver vi att (om utifall exploatering av Strandskogen 10:6 och 10:7 till
varje pris likväl måste genomföras) att
Mörbylånga kommun och anknuten exploatör tar ett par steg tillbaka, tänker till
och letar fram andra alternativ vad gäller
väganslutning, alternativ som är mer logiska och som dessutom tar hänsyn till oss
som är medborgare i Mörbylånga kommun.
4. Den stora paradoxen
I planprogrammet dyker det plötsligt upp
en oerhört förstående attityd för de boende
utmed Röhällavägen. Av någon märklig
anledning är det viktigt att de boende här
inte ska behöva besväras av ökad biltrafik.
Detta är till och med av så stor vikt att en
helt ny väg föreslås dras norr om Röhälla-

Jämförelsen haltar.
Väg 958 har en skyltad hastighet på 50
km/h under sommarmånaderna, övriga
månader skyltas 70 km/h. Trafikrörelserna under ett dygn, vid mätning 2012, var i
genomsnitt 1 130.
(http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden)
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vägen. I ett ögonblick av klarsyn har någon person sålunda förstått att ökad biltrafik kan vara såväl farlig(!) som störande
(!) för de boende! Men logiken lyser så
klart med sin totala frånvaro även här. I
det ena fallet finns full förståelse för de
boende utmed en trafikerad väg. I det
andra fallet bortser man fullständigt från i
princip identisk hänsyn. Återigen ställer vi
oss frågan: Varför?

Sandens väg har en skyltad hastighet på
30 km/h. Trafikrörelserna under ett dygn
beräknas i genomsnitt uppgå till ca 240.
Räknat på 4 fordonsrörelser per dygn och
hushåll.

5. En fungerande idyll
Sandens väg är tillsammans med Sönner- Se gemensam punkt 11.
borg i dag en idyll. Under en rad av år har
vi som bor här permanent eller sommartid
arbetat aktivt för trivsel, gemenskap, god
grannsämja samt att hålla vägarna i det
skick som tillgodoser våra behov. Två
samfälligheter har byggt upp detta och
samarbetar intimt och på ett friktionsfritt
sätt. Såväl Sönnerborgsvägen som Sandens väg används av oss alla och biltrafiken är begränsad (läs: på den nivå som
den även framledes ska vara). Vägarna
håller den standard som vi finner lämplig
för de ändamål de utnyttjas till. Om vi till
äventyrs hade ansett att breddning och
asfaltering var behövlig, så hade vi gjort
detta. Vilket vi sålunda inte tycker. Ingen
av oss boende kommer att acceptera att
biltrafiken fyrdubblas, att asfaltering sker,
att breddning sker. Mörbylånga kommun
må stånga sin panna blodig i sina försök
att blidka exploatörerna och uppfylla dessas önskemål. Men hänsynen till oss boende måste faktiskt också upp på bordet!
Möjligen hade vår attityd till viss del varit
annorlunda om Mörbylånga kommun hade
valt att hantera det hela på ett smartare
sätt. Det vill säga om man hade lyssnat
och tagit i beaktande åtminstone några av
våra ställda krav snarare än att som nu
försöka köra över oss allesamman.
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Helt enkelt, om man hade valt att föra en
vettig dialog snarare än att försöka krossa
oss medborgare med diverse maktinstrument.

Se gemensam punkt 12.

Sönnerborgs samfällighet har existerat
under dryga 30-talet år, Sandens dito under ett drygt tiotal. Sandens samfällighet
bildades på Mörbylånga kommuns initiativ, vi boende tvingades in i detta, vilket
inkluderade att vi påfördes stora kostnader
för förrättning och vägförbättring samt
årsavgifter och lite annat ditten och datten.
Om detta förfarande från kommunens sida
var rätt eller fel kan vi lämna därhän. Men
faktum är att vi boende numera samsas
och planerar i fullt samförstånd. Trivseln
är stor, vi använder lederna efter våra behov, vi vårdar grönområden och vi utnyttjar strövområden och skogsdungar under
stundom utan att göra åverkan eller förstöra.
Att uppföra 35 villor på Strandskogen
Se gemensam punkt 8.
10:6 och 10:7, att bygga liknande villor
väster om Sandens väg och på en del
andra ställen i området, allt detta sammantaget skulle komma att rasera det vad vi
har jobbat för och uppnått under senare år.
Att tro att nybyggare skulle välkomnas
och i bästa fall smälta in genom att introducera ytterligare en samfällighet som
skulle samsas med två befintliga är tyvärr
inget annat än naivt.

Enligt dokumentet Visioner och strategier
2025 antagen av Kommunfullmäktige
2011- 10-26, § 166, ska vår befolkning öka
och 2025 uppgå till 16 000 invånare.

Därför kräver vi:
a. Att exploateringsplanerna av StrandKommunen anser att en upprustning av
skogen 10:6 och 10:7 läggs på is tills frå- Sandens väg är en fullgod lösning.
gan omtillfartsväg är löst. Sandens väg
respektive Sönnerborgsvägen är nämligen
inga alternativ.
b. Att aktuell exploatör och Mörbylånga
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kommun under denna "istid" undersöker
och utvärderar andra alternativ vad gäller
tillfartsväg till nämnda område. Representanter från samfälligheterna Sönnerborg
och Sanden kan (och bör) medverka i
denna process.
c. Att samtliga planer vad gäller Sandens
väg som genomfartsled skrinläggs omedelbart (se motiveringar ovan). I detta
ligger såväl ökad biltrafik som tankar på
asfaltering och breddning.

Se gemensam punkt 11.

d. Att vida större hänsyn än det som föreligger i planerna tas till områdets nuvarande karaktär, vilket inbegriper bättre
bevarande av talldungar, strövområden
och rekreationsområden samt rödlistade
djurarter.

Se gemensam punkt 7.

e. Att representanter från de båda samfäl- Se gemensam punkt 12.
ligheterna ges möjlighet till total insyn i
och påverkan på det fortsatta detaljarbetet,
rörande oss boendes medmänskliga rättigheter, boendemiljö och vardag. Samt att
Mörbylånga kommun fortsättningsvis
lyssnar och tar full hänsyn till de synpunkter och krav som ställs av dessa representanter.
130328, Strandskogen Sönnerborgs
Samfällighet
1- Angående planering, projekt etc. står
Se gemensam punkt 12.
det att det ska ske i nära samarbete med
medborgare och belysa viktiga sociala
aspekter. Vi hoppas att våra synpunkter
verkligen tas vara på och att man ser med
allvar på våra sociala aspekter och inte kör
över nuvarande invånares synpunkter för
att blidka en eller annan enskild exploatör.
När man på samrådsmötet den 4 mars får
höra det lika arroganta som odemokratiska
och häpnadsväckande uttalandet att "tycker ni inte som vi, så blir det som vi tyck-
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er", känns tanken och meningen om "nära
samarbete" oerhört avlägset. Även människor måste få betyda något i sammanhanget inte bara rödlistade arter.
Förslag: Tillämpa demokratiska metoder
och visa att vår mening uppfattas som ett
seriöst inslag i debatten även om det inte
faller tjänstemän på läppen. Låt samråden
vara mer än proformasak.
2- Vi kan inte förstå varför kommunen så Bostadsbyggandet är enligt PBL 2:3
ensidigt, entusiastiskt och enträget gynnar (2010:900) ett allmänt intresse.
en företagare i trakten framför Aledals
Se gemensam punkt 17.
ridcenter, som man snarare upplever bli
motarbetad, trots att denne tvingats gå
kommunen och länsstyrelsen till mötes på
de flesta punkter. Vad ligger bakom? Inte
heller väljer man att förstå de människor
som för närvarande bor i området och deras synpunkter utan ställer sig helt bakom
en enskild exploatör och tar glatt striden
för att dennes önskemål ska förverkligas.
Förslag: Ta ett steg tillbaka och se nyktert Se gemensam punkt 11.
på problematiken och lös det grundläggande problemet med acceptabel vägdragning till aktuella byggytor. Använd inte
Sandens väg, Sönnerborgsvägen och
Grankottevägen som trafikleder. De
vägarna ska vara kvar i det skick som
samfälligheterna för Sanden och Sönnerborg bestämmer på sina respektive årsmöten.
3- I miljökonsekvensbeskrivningen står
Ingen MKB finns upprättad för planprodet felaktigt att Sandens väg- och Sönner- grammet.
borgs samfälligheter är överens med
kommunen om att använda Sandens väg
som tillfartsväg. Detta är en osanning. Vi
har aldrig varit överens med kommunen
om detta.
Förslag: Läs förutsättningarna i utredningsmaterialet med stor skepsis.

112 (181)

Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Dnr: 10/58
2014-11-25

4- I arbetsmaterialet finns det propåer om Se gemensam punkt 11.
att samfälligheterna ska vara med om att
betala. I normala fall får man någonting
när man betalar för något man vill ha. Vad
betalar man för i detta fall? Intrång på vårt
suveräna markområde är vad vi får, men
inte begärt. Ett intrång som vi inte accepterar och snarare ska ha betalt för. ALLA
kostnader som kan kopplas till ev. nybyggnation mm, ska bekostas av de som
tjänar på det, dvs. respektive exploatör.
Inga andra om inte kommunen vill ta vissa
kostnader!
Krav: Respektive exploatör svarar för alla
sina kostnader i sammanhanget, eftersom
det är de som tjänar på hela exploateringen. Detta medgav kommunrepresentanter
vid samrådsmöte som ett mycket rimlig
krav från oss.
5- Att bebygga all skogsmark i rubr. om- Se gemensam punkt 7.
råde och planera bebyggelse där, motverkar sitt syfte att människor ska ges möjlighet till strövområde i naturen. För de
flesta människor inbegriper god natur
även skogsmark. Inte bara smala remsor
med enstaka träd. Det är väl därför man
söker tomter inom planområdet. Med den
tänkta förtätade bebyggelsen kring Sandens vägs- och Sönnerborgs samfällighetsfäringar kommer, om planen fullföljs,
att fullkomligt skövlas på de skogspartier
som finns i området. Man skriver att" Just
skogskaraktären är väldigt viktiga att bevara för dessa områden" . Hur tänker man
när man planerar bebygga alla skogpartier
i området med mer eller mindre förtätad
bebyggelse?
Djurlivet finns på fler ytor än de angivna, Naturvärden utöver sandfält och rödlistade
exv. vid landborgkantens snårskog utmed arter av sandbin beskrivs utförligare.
nästan hela planområdet mellan nuvarande Handlingarna revideras.
bebyggelse i Sönnerborg och väg 136.
Redan nu har näktergalen (Ölands Jand-
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skapsfågel) försvunnit i stora delar av sitt
tidigare utbredningsområde pga. de skövlande arkeologiska utgrävningarna inom
dessa fåglars biotop.
Om bebyggelse, trots massiva protester,
Se gemensam punkt 7.
kommer till stånd MÅSTE ytor sparas av
omtanke om djurlivet och öppningar i
bebyggelsen göras i synnerhet utmed Sandens väg som med sin tänkta bebyggelse
blir en enda lång, tråkig sammanhängande
rad. Vi ska inte bara spara insekter även
om de är rödlistade, utan även de fyrfota
djuren och fåglarna som måste få sina
möjligheter att bidra till naturupplevelsen i
dessa naturområden. Ingen skog- ingen
naturupplevelse.
"Skogen fungerar som ett till viss del bullermässigt skydd mot 136:an". Vid ett
möte i Glömminge för något år sedan sa
man att skog inte skyddade alls, möjligen
lövad skog. Har man bestämt sig på vilket
ben man ska stå? Om skogen skyddar ska
man inte ta ner så stora delar och planförslaget måste minska i omfattning. Eftersom den förhärskande meningen verkar
vara att skogen inte skyddar, vill man
bygga stora ytor med förtätad bebyggelse
och skapa en tråkig och ensartad miljö för
både människor och djur. Attraktionsvärdet för skogsområdena vid bl.a. Sönnerborg sjunker drastiskt när man upptäcker
vilken kal natur det blir. Anledningen till
att området är attraktivt är förstås att det
finns skog att vistas i.

Skog fungerar upplevelsemässigt som bullerdämpande men påverkar inte dBnivåerna. Byggnader kan däremot påverka
dB-nivåerna.
Skogens bullerdämpande effekt beskrivs
tydligare.
Handlingarna revideras.

Förslag: Spara den eftertraktansvärda natur- och turistresursen skog och om det
ska byggas måste eventuell bebyggelse
göras mindre tät och ges luft och utrymme
för växter och djur. större sammanhängande skogspartier måste sparas och slånbärssnåren mellan Sandens väg och väg
136 måste få vara kvar. Detta stämmer

Naturvärden utöver sandfält och rödlistade
arter av sandbin beskrivs utförligare.
Handlingarna revideras.
Se gemensam punkt 8.
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också bra med var de större fyrfota djuren
håller till och hur de rör sig i området. Det
är inte bara kring Södra Glömminge viltet
finns. Den skogsdunge som finns väster
om Sandens väg måste vara kvar av
samma skäl.
6- Vägen till eventuell bebyggelse ska
Se gemensam punkt 11.
läggas utanför våra GA-områden och inte
vara en asfalterad och breddad Sandens
väg (5 m). Detta för att skydda våra naturvärden och bevara vår GA:s miljö. Kostnaden för en ny sträckning av vägen kan
inte bli högre, än om man förbättrar Sandens väg. Sandens väg har ingen underbyggnad för bärighet för permanenttrafik
idag av den avsedda trafikmängden.
Förslag: sträckningen utmed kraftledning- Se gemensam punkt 4 och 8.
en kan kanske utnyttjas för infart till den
sydligaste utbyggnaden. Eller använd Vattentäktsvägen eller den andra parallellvägen som infart till detta område. Om man
anser att detta tar åkermark i anspråk, vad
gör då inte de tomter som tänkts väster om
Sandens väg.
7- Det står inget om att Sönnerborgs utfart
till 136 stängs, alltså utgår vi från att den
finns kvar under överskådlig framtid. Den
inritade anslutningen Sandens väg- Sönnerborgsvägen- Grankottevägen är utformad så att man snarare tolkar Sönnerborgsvägen som den naturliga utfarten
från 10:6 och 10:7 upp mot 136:an och
söderut. Sönnerborgsvägen kan inte fungera med mer än dubbel trafikbelastning
på grund av sin mindre goda underbyggnad samt mycket begränsade bredd (3 m).
Den är redan nu i behov av restauration
som vår samfällighetsförening måste stå
för. Vi kan omöjligen tillåta att andra konsekvent kommer att snylta på vår väg.
Förslag: Skjut på beslutet om 10:6 och
10:7 tills vägfrågan är klarlagd så att trafi-

Se gemensam punkt 2.

Sönneborgsvägen och Grankottevägen är
enskilda vägar. Det står huvudmannen fritt
att skylta enskild väg och till och med
stänga av vägen.
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ken inte använder Sönnerborgsvägen som
utfart till136:an och tillfartsvägar till nybyggnadsområden inte inkräktar på våra
suveräna samfällighetsytor.
8- Det område norr om Sönnerborgsvägen Se gemensam punkt 8.
med 5 planerade tomter har sin tänkta utfart på Sönnerborgsvägen. Denna väg klarar knappt idag trafikintensiteten har man
sagt i planprogrammet och utfarten till väg
136 anses som mindre bra. Hur ska den då
tänkas klara ytterligare trafik och hur är
vägdragningen tänkt att utföras? Inga som
helst kostnader kommer att accepteras till
varken ny utfart, förrättningskostnader,
ombyggnad av Sönnerborgsvägen eller
andra i sammanhanget påkommande kostnader. Byggtrafik kommer fullständigt att
demolera vår väg och kommer inte att
tolereras. Denna väg ligger inom vår förenings domäner och ansvar. I det fall, vilket gud förbjude, Sandens väg förändras,
lär statsbidraget försvinna även för vår
del. Det är beklagligt, men i gengäld är vi
då väldigt suveräna och kommer att hindra
oläglig trafik. Dessutom kommer dessa
tomter att ödelägga den stig som går mellan Sönnerborgsvägen och Landborgsbacken öster om Ekvalls väg och som i
planen anges som "stig av väsentlig betydelse" avser man att förstöra genom att
bygga ca 5 tomter.
Förslag: Dessa hus bör inte komma till
stånd. Vägfrågan för dem är heller inte
tillfredsställande löst.
9- Gamla Röhällavägen ska avlastas, men
Sandens väg ska belastas? Var har man
logiken? Detta är fullkomligt sanslöst.
Talet om cykelvägar förstår vi dock. Men
analogt med tankegångarna för Sandens
väg kan cykelbanan med fördel förläggas
där den nu tänkta nya dragningen av väg
958 ska dras. Om det är så besvärligt med

Jämförelsen haltar.
Väg 958 har en skyltad hastighet på 50
km/h under sommarmånaderna, övriga månader skyltas 70 km/h. Trafikrörelserna
under ett dygn, vid mätning 2012, var i genomsnitt 1 130.
(http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden)
Sandens väg har en skyltad hastighet på 30
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den ökade trafiken från Sönnerborgsområdet att man måste dra en ny väg förbi Rö
hälla, kan lätt inses hur belastad Sandens
väg då blir. Ang. användandet av Sandens
väg, så var det ett möte för några år sedan,
där en representant från kommunen i ett
anfall av klarsyn insåg det barocka i att
leda trafiken norrut när den egentligen är
på väg söderut.
Förslag: Dra eventuell väg på annan plats.
Asfaltera inte. Då stämmer värnet om insekterna. Behandla Röhällaområdets och
Sönnerborgsområdets befolkning lika och
misshandla inte invånarna i Sönnerborg så
kompakt.

km/h. Trafikrörelserna under ett dygn beräknas i genomsnitt uppgå till ca 240. Räknat på 4 fordonsrörelser per dygn och hushåll.

10- Röhällaområdet i nordost är ytmässigt Se gemensam punkt 8.
större än 10:6-7 men är bara tänkt att hysa
ca 20 tomter, medan 10:6-7 anges till ca
30 tomter, fast man avser 35 st.? Den ursprungliga planen var 20 st. Varför hårdexploatera 10:6 och 10:7 så kraftigt? Hur
har man tänkt? Blir nästa grepp en utökning till 40?
Förslag: Så länge vägfrågan till området
10:6 och 10:7 inte är tillfredsställande löst,
skall detta inte exploateras vidare.
11- Området i sydost, söder om Aledal,
Se gemensam punkt 3.
bör inte komma till stånd, eftersom det
enligt vår uppfattning ligger för nära två
etablerad verksamheter som kommande
bosättare kan komma att ha synpunkter på
i ett senare skede
Förslag: Lägg ner detta objekt.
12- Det står i senaste" Din kommun" un- Det är inte kommunen som avgör vad som
der rubriken" Har du förslag på hur kom- är ett enskilt eller ett allmänt intresse. Det
munen bör se ut i framtiden? ... ska både finns reglerat i PBL 2:3.
enskilda och allmänna intressen tas tillvara." Vi behöver därför dina synpunkter.
Vi fick vid samrådsmötet 4 mars klart för
oss att respektive exploatör räknas som
enskild och inte som allmänt intresse.
Detta resonemang styrks av att kommunen
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inte går in i detta planförfarande med
några kostnader. Alltså blir den rimliga
slutsatsen att alla kostnader i samband
med utvecklingar ska respektive exploatör
själv stå för. Inklusive annan vägdragning
än Sandens väg och Grankottevägen.
Förslag: Ge även nuvarande boende inflytelse och ta hänsyn till argumenten.
13- Man kan ta beslut även på dåliga un- Se gemensam punkt 12.
derlag, om man inser att planerna skulle få
annan effekt än den avsedda eller om förutsättningarna inte överensstämmer med
verkligheten. Det rimliga beslutet är då att
återremittera ärendet för omarbetning. Det
mest smärtsamma är att man väljer att inte
förstå de människor som för närvarande
bor i området och deras synpunkter, utan
ställer sig bakom enskilda exploatörer och
tar glatt striden för att deras önskemål ska
förverkligas.
Förslag: Lägg planprogrammet på hyllan
om inte vägfrågan kan lösas på ett för
ALLA parter tillfredsställande sätt och
samarbeta mer med nuvarande invånare
som också är väljare.
14- Tidigare har våra synpunkter inte be- Noteras.
aktats utan snarare haft motsatt verkan, så
vi ser fram emot att denna gång få gehör
för dem. Det visar i så fall att kommunen
ändå ser lite positivt på sina nuvarande
invånare och det borgar också för ett mer
förtroendefullt samarbete, trots att historien förskräcker. Omtanken om oss som
redan bor här skulle kännas seriös. Nu har
kommunen ett gyllene tillfälle att visa att
demokrati kan gälla på alla plan, inte bara
det formella, utan väga flertalets rätt mot
enskilda intressen. Man kan inte bara
locka hit folk och sen köra över dem med
en ensidig syn på ett enskilt intresse.
Förslag: Läs igenom hela vår argumentlista och sätt er in i vår situation och Tänk
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demokratiskt.
15- Mycket tvivelaktigheter och spel under täcket med intrikata förtecken har betecknat denna historia sedan lång tid tillbaka. Dubbelriktad illojalitet från framskjutna spelare i det planpolitiska arbetet
har helt klart förekommit. Det kanske kräver en del politiskt mod att rätta till de
felaktigheter som finns inbyggda i orsaken
till varför hela planprogrammet får så
mycket kritik. Möjligen startar man helt
förutsättningslöst om från början, innan
man hjälplöst målar in sig i ett hörn.
Förslag: Vi litar på att politikerna denna
gång släpper eventuell prestige och återställer vårt förtroende för de folkvalda i
kommunen och tar det i sammanhanget
korrekta beslutet att avveckla hela historien. Alternativt ser man till att en åsiktsförskjutning och lojalitetsneutralisering
äger rum i planprogrammet, som tyvärr
startade i fel ände.

Noteras.
Kommunens avvägning är gjord efter de
styrdokument vi har att tillgå.
Översiktsplan, Plan- och bygglagen och
Kommunallagen.

130327, Stranskogen 1:31
Anna Skördåker
Jag tycker att det är angeläget att Löken- Se gemensam punkt 7.
nässkogen finns kvar och den skogsstig
som går igenom skogen för gångare och
dyl. Det finns inget bra alternativ till den i
området för rekreation/ströva i naturen.
Det vore en stor förlust om den försvann.
Jag har varit på vårt sommarställe sedan
1964 och nyttjar flitigt lökennässtigen. Jag
uppskattar att ni informerar om planer
men hoppas att ni kommer att ta till er
synpunkter.
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130402, Brostorp 6:19, 6:20,
Strandskogen 9:13, 9:46, 9:47,
9:51 och 9:52
Sandra Ackeho, Peter Malmberg,
Anita Almström, Ulla Christina DahlTylen, Kajsa Tylen, Anna Carin och
Christer Pålsson
I egenskap av ombud för Sandra Ackeho
och Peter Malmberg (Brostorp 6:19),
Anita Almström (Brostorp 6:20), Ulla
Christina Dahl-Tylen och Kajsa Tylen
(Strandskogen 9:13) samt Anna Carin
Pålsson och Christer Pålsson (Strandskogen 9:46, 9:47, 9:51 och 9:52) får jag
härmed inkomma med skriftliga synpunkter å ovan angiven plan. Fullmakter
bifogas, jag kompletterar med original så
snart jag erhållit dem. Inställning och yrkanden.
Mina huvudmän motsätter sig de åtgärder Se gemensam punkt 8.
som föreslås i planprogrammet, detta såvitt avser den högre grad av exploatering
och det större antal bostäder som planeras
i området där de har sina fastigheter belägna; dvs öster om Dahlgången. De motsätter sig bebyggelse närmast öster om
deras fastigheter. De motsätter sig även att
tillfarterna till de nya fastigheterna går
genom redan befintlig bebyggelse, istället
bör tillfarter - i förekommande fall - ske
genom det nya området. I vart fall - om
exploatering sker i området- bör större
hänsyn tas till områdets redan befintliga
karaktär. Sådan hänsyn kan lämpligen tas
genom att de sex föreslagna tomtema
istället placeras längre österut enligt bilagda karta, bilaga 1.
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I planen har skogsområdet söder om
Helhetsbilden går att utläsa av programGlömminge och norr och öster om Dahl- kartan.
gången delats in i tre delområden (sid 35,
sid 36 och sid 37). Mina huvudmän motsätter sig starkt att området i planen delas
på det här sättet. Detta gör att helhetsbilden försvåras. Läggs istället skisserna på s
35-37 samman kan man tydligt se att tomterna gränsar till varandra och att det inte
finns något grönområde kvar. Grönområde
som enligt planförslaget lyfts fram som
viktigt.
Sammanfattande grunder
Enligt planförslaget finns 100 helt nya
tomter inplanerade, att lägga till de ca 200
redan befintliga. Detta är ett mycket stort
antal. Det finns redan gott om lediga tomter i Saxnäs, granne till planområdet De
planerade tomterna längs med Lökenäsvägen samt mellan Strandskogen och
Glömminge borde gott och väl räcka för
att möta efterfrågan på tomter en mycket
lång tid framöver. De sex tomterna öster
om Dahlgången erfordras inte. Den eventuella nytta de nya tomterna tillför överväger inte de olägenheter som uppstår.
Skulle absolut ett behov anses föreligga
skall nya tomter placeras där minsta olägenhet uppstår och där de är bäst lämpade.
Mina huvudmän föreslår därför som alternativ att de nya tomterna planeras så långt
österut som möjligt, på ett sätt som skyd-

Jämförelsen mellan bebyggelse i Saxnäs
och Strandskogen kan tyckas vara något
skev. Exploateringsgraden i Saxnäs är
ungefär den dubbla mot i Strandskogen.
Områdena har helt olika förutsättningar.
Kommunen har som krav att erbjuda boende i alla olika former och miljöer.
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dar ett grönt stråk mellan befintliga fastigheter och de nya. På detta sätt skyddas
också den frekvent använda promenadstigen i området. Sistnämnda utvecklas nedan.
Sakomständigheter och utvecklande av
grunder
Hänsyn till områdets karaktär m.m.
På bifogade kartor, bilaga 2 s l, finns mina
huvudmäns fastigheter markerade. Den
prickade linjen i det orange fältet är en
mycket väl använd vandringsstig som ansluter Glömminge och Strandskogen för
promenader. Dahlgången, vilken enligt
förslaget skall användas till ovan angivna
sex nya tomter, s 36 och 39 i förslaget, är
markerad med blå cirkel s 2. Likaså är den
nya planerade anslutningen från Pingärdesvägen markerad.
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Planläggning skall ske med beaktande av Se gemensam punkt 8.
de natur- och kulturvärden som redan
finns i den byggda miljön och i landskapet, liksom i olika typer av grönområden.
Stor hänsyn skall tilläggas de sociala
aspekterna. Bebyggelse skall lokaliseras
till mark som är lämplig med hänsyn till
de boendes och övrigas hälsa och säkerhet, vattenförhållandena, möjlighet att
ordna trafik och slutligen möjligheterna att
förebygga vatten- och luftföroreningar
samt bullerstörningar. Planförslagets omfattning leder till total förändring av områdets karaktär. På sid 17 i programmet tar
man upp de olika delområdenas karaktär
inom området samt att det i översiktsplanen från 2007 framgår att ny bebyggelse
alltid ska utgå från de specifika förutsättningar som finns på en viss plats. I fallet
Strandskogen skiljer sig strukturen på bebyggelsen mellan de olika delområdena,
avseende hur bebyggelsen förhåller sig till
omgivande naturmark och befintlig infrastruktur. I det delområde där mina huvudmäns fastigheter finns beskriver kommunen att bebyggelsen och fastigheternas
storlek varierar stort. Generellt för området är att den mesta bebyggelsen anknyter
till äldre öländsk byggnadstradition med
små trähus i dova färger med tegeltak och
att husen ligger inom eller i anslutning till
skogsmark. Detta är en stor anledning till
att mina huvudmän värnar om varsamhet
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med områdets förtätning/utveckling. På
sid 20 beskrivs övrig bebyggelse bestående av hus som står "lite för sig själva
eller som bedömts att inte ha en direkt
koppling till omgivande bebyggelse." Här
har kommunen noterat en del av områdets
karaktär. Områdena av villaområdeskaraktär är i minoritet. Den föreslagna förtätningen i området utgörs just av förtätning
som endast kan liknas vid ett villaområde.
Marken där mina huvudmän har sina fastigheter är förvisso redan ianspråktagen
som tomt men detta innebär inte att lämpligheten till ytterligare bebyggelse inte
måste ifrågasättas. Det område som nu
planläggs för ytterligare tomtmark ger
idag rymd och luft i landskapet, vilket är
just vad som eftersträvas och gör området
attraktivt. En utökad bebyggelse skulle ge
en icke önskvärd förtätning av landskapsbilden och en minskad tillgång till nödvändiga grönområden. Vad som karaktäriserar det område mina huvudmän bor är
dess lugn, naturskönhet och goda livsmiljö. Det är som det ser ut nu väl lämpat
för att utgöra ett boende för de som önskar
lugn och ro. Med ytterligare bebyggelse
och därmed trafikering kommer man gå
miste om detta särdrag. Förvisso vad gäller skogskaraktären nämns på s 35 (Bl)
och s 36 (B 2) att denna är viktig att bevara. Man nämner även att det kan bli tal
om återplantering. En viss återplantering
läker dock inte det faktum att en massbebyggelse totalt förändrar områdets karaktär. Jfr s 37 B3.
Vidare beskriver man vikten av friytor i
området (sid 37). Något som den föreslagna bebyggelsen i skogspartiet runt om
mina huvudmäns fastigheter helt saknar
om man bortser från friytan bestående av
sluttande åkermark intill väg 136. Det
gröna stråk som beskrivs på sid 31 i av-

Noteras.
Illustrationen visa schematiskt vikten av
att koppla samman grönområden både i
nord-sydlig och väst-östlig riktning snarare än att peka ut exakta områden som
ska bevaras och nyttjas.
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snittet om natur sägs ska bevaras för att
trygga möjligheten till spridning och förflyttning för växter, djur och människor.
Den nordsydliga pilen är emellertid en
kraftledningskorridor knappast lämplig för
ändamålet. Ett antal stenmurar och fastigheter stänger möjligheterna till naturskönt
promenadstråk. Den östvästliga pilen å sin
sida består till stor del av åkermark och
betesmark vilket under sommarhalvåret
inte är tillgängligt för promenader. I första
hand menar sålunda mina huvudmän
sålunda sammantaget att marken inte
lämplig för ytterligare bebyggelse.
Bild och text förtydligas.
Handlingarna revideras.
Vandrings- och ridstigar
Ovanför mina huvudmäns fastigheter går Se gemensam punkt 7.
som ovan nämnts en vandrings-/ridstig
som används dagligen. Stigen är tydligt
markerad på plankartan. Stigen används
dagligen av såväl ryttare som flanörer.
Vandringstigen används såväl för rekreation av åretruntboende som sommarboende
inom området samt fastighetsägare i
Glömminge, då stigen startar direkt i anslutning till villaområdet i Glömminge.

Bifogat översänds en bild, bilaga 3, med
Se gemensam punkt 7.
vandringstigarna och de valmöjligheter de
erbjuder markerat med blått. Anslutningen
mellan Glömminge och Dahlgången
kommer helt försvinna om bebyggelse
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sker enligt förslaget. Möjlighet till grönområden och strävstigar i området torde
inte bara vara önskvärt för de redan boende utan även locka nya potentiella fastighetsägare.
Vandringsstigen används även av Glömminge skola för olika friluftsaktiviteter bland annat den årliga skoljoggen. Eleverna startar i Glömminge och tar aktuell stig
upp i skogen bakom mina huvudmän och
fortsätter mot Sönnerborg för att ta Sandens väg tillbaka. När "Förbifart Glömminge" blir aktuell kan eleverna nå leden
utan att passera 136:an vilket gör leden
ännu mer naturlig för skolans aktiviteter
(se sid 32 om Hagmarken i anslutning till

Stora områden söder om Pingärdesvägen
som används av skolan ska bevaras. I det
fall inskränkningar på området görs ska
ny yta beredas.
Handlingarna revideras.

Glömminge som naturligt ansluter till
Se gemensam punkt 7.
skogen öster om mina huvudmän). Det
område som enligt sid 32 i planförslaget
(markerat med grönt med blå ram i bifogad bild över ströv-/ridstigar) skall tillgängligöras för rekreation och besöksnäring framstår som löjeväckande litet för
just dessa ändamål, särskilt om man sätter
det i förhållande till det stora område som
används för promenadstråk idag. Det
räcker inte att bevara och utveckla en sådan liten yta för rekreation och besöksnäring. Området söder om det utpekade besöks- och rekreationsområdet består av
åkermark vilken inte kan tas i anspråk för
vandrings-/ridstig.
Av Länsstyrelsens beskrivning av djurli- Se gemensam punkt 6.
vet i området (föredraget av Helena Lager
från Länsstyrelsen på samrådsmöte den 4
mars 2013) framgår att just stigar/vandrings-leder och ridstigar inte bara
är viktiga för människan utan även för
binas överlevnad. På sid 13 i programmet
hänvisar kommunen själva till ridstigamas
betydelse för de rödlistade arterna. I angiven beskrivning finns även information
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om de 157 rödlistade arter som finns i
området. 2/3 av de rödlistade arterna bygger sina bon just i sand.
Anslutningsväg
I planen beskrivs (sid 23) att vägarna är
Se gemensam punkt 11.
underdimensionerade och av bristande
standard både utmed körbanor och i samband med korsningspunkter. Här tas Sandens väg (som Dahlgången ansluter till)
upp som ett exempel på underdimension
och bristande standard. I detaljplanen
(som är ute för yttrande samtidigt) föreslås
att entreprenören ska stå för majoriteten
av kostnaden för förbättringen av vägen
men att de som har nytta av standardhöjningen också ska vara med och finansiera.
Detta förslag kommer enligt mina huvudmän samfälligheten sätta sig emot. Vägföreningen menar att detaljplanearbetet
måste stoppas till dess att man hittat en
lämplig lösning på vägfrågan för det
tänkta området.
Samtidigt med planprogrammet utreds ett Se gemensam punkt 8.
detaljförslag för Strandskogen 10:6 och
10:7 ett område söder om mina huvudmän
om 34 nya fastigheter där mina huvudmän
som fastighetsägare och delägare i samfälligheten för Sandens väg kommer att yttra
sig om den standardhöjning som krävs för
Sandens väg då kommunen föreslår den
som matarväg. Samfälligheten motsäger
sig bebyggelsen då vägfrågan inte är löst.
Föreslås liknande lösning för detaljplaner
för Dahlgången kommer den enskilda
ägarna i samfälligheten för Dahlgången
sätta sig emot då man inte önskar någon
standardhöjning av vägen. De kommer
inte att bidra till finansiering av vägen.
Mina huvudmän ser Dahlgången som en
direkt olämplig väg för den ökade belastningen som de sex föreslagna fastigheterna innebär. Dels för persontrafiken, dels
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för yrkestrafik som sophantering med
mera. Dahlgången är inte ens en grusväg
utan endast ett av bilar uppkört stycke
mark. Vägen är alltför smal och det finns
inget utrymme för breddning. Sammantaget härvidlag bör tillfart till de nya fastigheterna lösas på annat sätt än genom tillfart via Dahlgången. Anslutning bör ske i
det nya området.
130402, Aledal 3:10
Jörgen och Lena Nilsson
Planprogrammet redovisar:
Syfte. "Huvudsyftet med planprogrammet
är att utreda framtida markanvändning
och möjlighet för tillkomst av ny bebyggelse".
Handläggning. "Ett planprogram skall
föregå detaljplan ..... ", PBL 5 kap 18§,
"Ett planprogram upprättas så att kommunen i ett tidigt skede kan hämta in synpunkter från berörda parter och erbjuda
insyn i processen och möjlighet att påverka. Planprogrammet, som godkänns av
kommunfullmäktige, syftar till att ge riktlinjer för kommande detaljplanearbete
och är inte juridiskt bindande".
Vi som äger Aledal 3:10, och driver en
ridanläggning med omfattande ridverksamhet som upptar hela vår fastighet, blir
starkt påverkade av planprogrammet i dess
nuvarande utformning. Vi har därför flera
erinringar.
En kraftigt ökad exploatering för bostads- Se gemensam punkt 8.
bebyggelse, helt intill vår fastighet och
verksamhet, kommer att få stora begränsande konsekvenser för ridverksamheten. I
planarbetet skrivs att alla parter måste
anpassa sig till varandra. Dock måste det
vara rimligt att kräva att planarbetet tar
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hänsyn till redan etablerade, verkliga förhållanden som vår ridverksamhet. Våra
ridstigar som är en förutsättning för vår
verksamhet, gränsar till den föreslagna
detaljplanen alldeles för nära för att anses
säkra. Säkerheten för våra ridande ungdomar kan vi inte "tumma på". Detta
måste framgå tydligt för att ge rätt information till dem som skall ta ställning till
planen. Det är inte den sedan länge pågående ridverksamheten som hindrar nu
planerade verksamheter, utan den i plan
tillkommande, som skall anpassas till de
förhållanden som gäller för platsen. (står
tydligt i Plan- och bygglagen, samt även i
Översiktsplanen)
I planprogrammet, sidan 33, skrivs:
Se gemensam punkt 17.
"Ridanläggningen erbjuder viktig service i
området och för hela kommunen inte
minst tack vare ridskoleverksamheten.
Den bör ges ordentligt med utrymme och
främjas". Vidare på sidan 37 skrivs: "Ytor
reserveras för ridanläggningen i Aledal".
I dessa delar av planprogrammet beskrivs
ridanläggningen och ridverksamheten som
utåtriktad mot allmänheten och betydelsefull, samt bör ges "ordentligt med utrymme". Det är precis vad vi tycker är
väsentligt för att friktionsfritt kunna fortsätta vår ridverksamhet. Men konsekvenserna av planprogrammet blir ju något helt
annat än vad texten i planprogrammet ger
sken av. Denna skillnad vill vi här betona
tydligt.
Vidare i planprogrammet sidan 44 skrivs:
"Tack vare planen kan verksamheten
kring Aledal säkras genom att ett större
område klassas som område för ridverksamhet". Tyvärr är detta fel. Kartan till
planprogrammet redovisar förvisso ett
stort område som ridverksamhet Men
största delen av detta redovisade område

Ridskoleverksamhetens befintliga markanvändning redovisas tydligare och korrigeras.
Handlingarna revideras.
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utgör vår åkermark för produktion av hästfoder, helt utan ridstigar. Våra viktigaste
ridstigar finns i det skogs- och betesparti
av vår fastighet, som ej utlagts som ridområde, men som i planen beskrivits som
"ströv-, lek och rekreationsområde" för
den nya intillliggande bostadsexploateringen. Hur kan man upprätta en plan,
med ett så tätexploaterat bostadsområde,
att man inte klarar alla funktioner inom
den egna fastigheten, utan att följden blir
att grannfastigheten också påverkas?? Det
blir ju där mark för lek och rekreation
kommer att nyttjas. När denna vår mark
dessutom aktivt används för ridverksamhet kommer säkerheten för ridverksamheten att äventyras och vår ridverksamhet
att skadas. Hänvisar här till egen kartredovisning rörande våra verksamhetsförhållanden. Den biläggs.

Vi har inga realistiska alternativa områden Se gemensam punkt 3.
att anlägga nya ridstigar på. Att be andra
fastighetsägare om rättighet att få anlägga
ridvägar (ridvägavtal) på deras mark är
inget realistiskt alternativ. Vår ridverksamhet kräver att vi kan bibehålla våra
anläggningar och utveckla dem inom egen
fastighet, samt att konflikt med ny verksamhet inte uppstår så att vi tvingas inskränka eller upphöra med ridverksamheten. I plan och bygglagens intentioner
framgår det tydligt att ny verksamhet inte
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skall skapa konflikt med eller tränga undan befintlig verksamhet. Därför anges
begreppet "skyddszon" som kan utläggas
mellan tex. bostäder och häst-/ridverksamhet, så att konflikt inte skall behöva uppstå och de boende inte behöva få
obehag av ridverksamheten.
Ett planprogram skall följa gällande översiktsplan och Plan- och bygglagen.
På sidan 17 i planprogrammet skrivs: "Enligt gällande översiktsplan från 2007 ska
ny bebyggelse alltid utgå från de specifika
förutsättningar som finns på en viss
plats". Detta är också en av Plan- och
bygglagens grundläggande principer. Vi
hävdar därför starkt att om område för
ridverksamhet skall läggas ut i framtida
planer, skall den läggas ut på ett adekvat
sätt på den mark vi äger och aktivt använder till ridverksamhet Ridstigar skall redovisas där de verkligen är belägna, och i
synnerhet till detta vårt betes- och skogsområde söder om exploateringsområdet
där ridverksamhet med ridstigar är så väsentliga.

Ridskoleverksamhetens befintliga markanvändning redovisas tydligare och korrigeras.
Handlingarna revideras.

Vi hävdar även att en skyddszon för boSe gemensam punkt 17.
stadsbebyggelsen läggs in inom exploateringsfastigheten Strandskogen 10:7. Därmed ges bostadsbebyggelsen ett eget lekoch rekreationsområde inom "egen fastighet", och inte inom vår fastighet, där konflikt med ridverksamheten är påtaglig.
Hästar är mycket känsliga för plötsligt
uppdykande personer, vilket kan skrämma
hästarna, som då kan skena eller kastar av
sina ryttare.
Strandskogen 3:8 (5 tomter) När det gäller Se gemensam punkt 3.
den förtätning av bebyggelsen som upptagits i planprogrammet inom Strandskogen
3:8, kan den inte godkännas av oss. Den
ligger helt intill vår hästhage och mindre
än 100 meter från ridanläggningens bygg-
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nader. Vi anser att en bostadsetablering
här kan medföra att vi får direkta klagomål på vår verksamhet från de boende.
Det kommer att skapa hinder för densamma.
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130402, Strandskogen 14:14
Carl-Åke Persson
Det är med såväl sorg som ilska i hjärtat vi
åser hur Mörbylånga kommun, tjänstemän
och politiker, behandlar oss boende längs
med Sandens väg och i Sönnerborg. Undertecknad har med familj bott vid Sandens väg i 22 år, betalat skatt till kommunen och röstat i kommunala val. Inför
vänner och bekanta från övriga Sverige
har vi lovprisat såväl närmiljö som Öland
som sådant och våra gäster har njutit av
sina vistelser hos oss.
Emellertid kan vi inte längre tala särskilt
positivt om Öland när vi informeras om de
pågående planerna gällande expolateringen av Strandskogen 10:6 och 10:7. Att
förstöra ett underbart och fungerande naturområde samt ett lugnt och stilla vandringsstråk med mångdubblad biltrafik för
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att tillfredsställa privata näringsidkares
vinstintressen är inget annat än en skymf
av grövsta rangen. När vi numera omtalar
för våra vänner vad som planeras skakar
dessa givetvis på sina huvuden och undrar
om detta verkligen är Öland och inte en
stackars förort till en medelstor stad någonstans i Sverige. Dessas och vår bild av
Öland är på väg att förvandlas till det
sämre.
Jag och min familj motsätter oss med alla
medel exploateringen av 10:7 och 10:6,
utökningen av villabebyggelse längs med
Sandens väg samt alla planer vad gäller
Sandens väg som genomfartsled, av följande skäl:
Hänsyn till oss medborgare/skattebetalare/väljare mm
Sandens väg ska varken vara en bygata
Se gemensam punkt 11.
eller genomfartsled för tätare biltrafik.
Sandens väg är och ska vara ett vandringsstråk där vi boende möts, träffas, pratar,
umgås, rastar hunden, går med barnvagnar, cyklar, där barn leker lugnt och
tryggt.
För de ansvarigas del på Mörbylånga
kommun är det egentligen bara att lyfta på
häcken, komma hit och med egna ögon
åse hur denna vår nuvarande idyll fungerar, för att kanske bättre förståelse och
hänsyn ska etableras hos makthavare och
tjänstemän.
Krav: Vi kommer på inga villkor att tillåta
de föreslagna förändringarna av Sandens
väg. Inte heller kommer vi och övriga
inom föreningen att tillåta att biltrafik från
ett nybyggt område utnyttjar den väg vi
äger och styr över. Följaktligen accepterar
vi inte exploateringen av Strandskogen
10:6 och 10:7 på de premisser som föreslås.
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Hänsyn till natur och naturvärden
I planprogrammet marknadsförs området Se gemensam punkt 7.
Strandskogen 10:7 och 10:6 med vida
löften om unik natur med skogspartier,
strövområden, vandringsleder mm. I
samma andetag driver man således kalhuggning av ett stort och vackert skogsområde (10:6 och 10:7), en skyddande och
vacker talldunge (längs Sandens väg) samt
blockering av strövområden och vandringsstigar.
Var finns logiken?
De försäljningsargument som kommunen Se gemensam punkt 7.
(av någon anledning) bistår exploatörerna
med faller givetvis platt. Hela områdets
karaktär kommer att förändras utifall planerna drivs igenom, den miljö vi har vistats i och vårdat kommer att skövlas till
gagn för vinstintressen, men till fall för
oss boende, sommar som permanent. Och
likaså för de som är målgruppen för marknadsföringsargumenten.
Krav: Skrinlägg exploateringen av Strandskogen 10:6 och 10:7 samt längs med
Sandens väg. Låt den unika naturen få
vara i fred för oss boende, besökare och
djurliv i olika former. Och låt det öländska
förbli öländskt.
Förfarandet
Den stora (och graverande) frågan är hur Se gemensam punkt 12.
man från kommunens sida har mage att
driva exploateringar av områden där privata vinstintressen ställs rakt mot oss boendes och skattebetalares intressen. Och
där man dessutom fullständigt negligerar
oss boendes synpunkter.
Hur kan detta över huvud taget tillåtas
ske?
Till detta kommer att kommunen driver ett
exploateringsärende ända fram till detaljplan utan att frågan om tillfartsväg är löst.
Den ursprungliga varianten med direkt
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anslutning till väg 136 finns uppenbarligen inte längre som alternativ. Det hela
borde i logikens tecken ha lagts på is så
snart detta besked hade inkommit.
Men icke! Istället stoppar man huvudet i
sanden och driver ärendet vidare som att
ingenting har hänt. Naturligtvis är ett dylikt förfarande fullständigt uppåt väggarna
och gränsar till maktmissbruk.
Frågan är återigen varför man stångar
pannan blodig i sina ansträngningar att
favorisera exploatörerna och samtidigt kör
över oss boende trots att vi i en rad olika
sammanhang med emfas har uttryckt våra
bestämda åsikter i ämnet.
Krav: Det faktum att frågan om tillfartsSe gemensam punkt 2.
väg inte är löst är ännu ett skäl att skrinlägga exploateringen av strandskogen 10:6
och 10:7, Eller möjligen lägga på is tills
andra tillfartsalternativ än Sandens väg
eller Sönnerborgsvägen har presenterats.

Ekonomi
Eftersom vårt krav på skrinläggning alt
isläggning är den ekonomiska frågan om
finansiering egentligen enbart teoretisk.
Men i det fall kommunen likväl fortsätta
driva och därmed pulvrisera medborgerliga invändningar och synpunkter, är det
möjligen på plats att ändock kommentera
diverse tokiga idéer om finansiering.
I ytterligare ett ögonblick av förvirring
föreslår man sålunda att de båda berörda
samfälligheterna ska vara med och bekosta förändringar i Sandens väg. Som
information kan här framläggas att denna
vägs standard beslutas vid årsstämmorna
och att den idag håller den standard som
den ska ha. Att därför komma på idén att
vi boende ska betala för något som vi inte
vill ha är ett oerhört märkligt beteende.
Med andra ord kommer vi på inga villkor

Se gemensam punkt 11.

138 (181)

Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Dnr: 10/58
2014-11-25

att bidra med pengar för att nybyggare
från 10:6 och 10:7 eller väster om Sandens
väg ska få en jämnare transport till och
från vina villor.
Bristen på logik
Denna brist på logik är omfattande i planprogrammet och faktiskt förvånande med
tanke på de resurser som måste har lagts
ner i författande av dokumentet som sådant. Att skövla naturområden som samtidigt påstås vara en förutsättning för boendemiljön har redan nämnts. Att föreslå en
ny omväg norr om Röhälla området för att
biltrafiken plötsligt anses bli besvärande
är en annan. På samma gång som man kör
över oss längs med Sandens väg och i
Sönnerborg visar man rörande förståelse
för de boende längs Röhällavägen. Denna
hänsyn är självfallet lovvärd men borde så
klart gälla för båda områdena. En tredje
brist på logik är naturligtvis att detaljplanera ett område utan att ha löst frågan om
tillfartsväg. Och ett fjärde att på ett patetiskt sätt föreslå en genomfartsled där nybyggarna i fråga först ska köra dryga 2 km
norrut och sedan lika långt söderut för att
vara på samma punkt på sin väg till jobbet
i Kalmar.

Jämförelsen haltar.
Väg 958 har en skyltad hastighet på 50
km/h under sommarmånaderna, övriga månader skyltas 70 km/h. Trafikrörelserna
under ett dygn, vid mätning 2012, var i genomsnitt 1 130.
(http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden)
Sandens väg har en skyltad hastighet på 30
km/h. Trafikrörelserna under ett dygn beräknas i genomsnitt uppgå till ca 240. Räknat på 4 fordonsrörelser per dygn och hushåll.

Därför är det tyvärr inte heller någon
Ingen MKB finns upprättad för planprostörre överraskning att man i Miljökonse- grammet.
kvensbeskrivningen till och med har smugit in en i sammanhanget oerhört graverande lögn. Nämligen att samfälligheterna
Sönnerborg och Sanden är överens om att
Sandens väg är lämplig som tillfartsväg
till 10:6 och 10:7.
Hur har man haft mage att i ett officiellt
och kontroversiellt dokument fara med en
dylik grov osanning? Hade det tagits som
ett faktum om vi inte hade upptäckt det? I
själva verket är bara detta ett allvarligt
skäl att skrinlägga exploateringen av 10:6
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och 10:7 och börja om från ruta noll.
Att använda marknadsföringstricket ”bygata” för att utmåla våldtäkten på ett naturligt vandringsstråk dessvärre är också
patetiskt. Vi som bor här sedan 20-50 år är
inte intresserade av att det skapas varken
bygata eller genomfartsled i den miljö
som vi har byggt och vårdat under så lång
tid.
Summering
Det borde finnas andra områden på denna
avlånga vackra ö där exploatering kan ske
med avsevärt mindre åverkan på natur,
boendemiljö och mänsklig hänsyn.
Ta denna gång full hänsyn till alla de
kommentarer som har inkommit från så
många olika håll. Ta i beaktande vad nuvarande boende/medborgare tycker och
tänker. För det är inte gnäll. Det kommer
från hjärtat och folk mår dåligt i själen.
Låt inte vinstintressen och brutal exploatering av en idyll få all uppmärksamhet i era
interna diskussioner.
Låt oss denna gång få våra röster hörda.
Folk är oroliga, folk pratar om att flytta,
folk ser framför sig hur en idyll och deras
liv förstörs.
Vi kommer aldrig att tillåta den utökade
biltrafiken på Sandens väg.
Återgå till ruta ett och ett blankt papper.
Ta en rejäl funderare kring om de föreslagna (och i detta dokument nämnda)
exploateringarna verkligen är de rätta med
hänsyn till boende, natur och miljö
Kom hit och spendera någon timme, se
med egna ögon hur urbota feltänkta exploateringsplanerna är.
Om utifall tillfartsväg kan lösas för 10:6
Se gemensam punkt 11.
och 10:7, reducera antalet nybyggda villor
till max 8 st. På rätt sätt skulle detta kunna
göra att miljön bibehålls i någorlunda
skick. Om tillfartsväg ej kan lösas, lägg
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ner projektet med omedelbar verkan.
Skrinlägg nybyggnationen längs Sandens
vägs västra sida i syfte att bibehålla den
unika karaktären på miljön (som ju så fint
marknadsförs i Planprogrammet).
Lyssna och läs mellan raderna från vägföreningar och privatpersoner. Säkerställ
att Sandens väg samt Sönnerborgsvägen
inte hamnar i samma pinsamma belägenhet som vissa andra enskilda öländska
vägar med vägbommar, trafikhinder och
allt som kan tänkas.
Gå ut och berätta att Mörbylånga kommun
har tagit lärdom, att man respekterar människan och demokratin, att man har lyssnat
och tagit till sig och därmed grävt ner
stridsyxan och att exploateringsplanerna
av 10:6 och 10:7 samt längs Sandens väg
avblåses.
Genom att agera på detta sätt skulle Mörbylånga kommun få många människors
respekt, kanske fler än man tror.

130402, Brostorp 4:7
Johan Sandholm och Rosemarie
Holmström
Vi ansluter i allt väsentligt till den skriNoteras.
velse som utarbetats av Marianne Andersson, Bo Holmer, Hans Tunhov, Clas Halling och Magnus Silfverhielm.
Vi vill dock särskilt framhålla vår oro för Se gemensam punkt 13.
att viktiga ströv- och rekreationområden
går förlorade om fastgheten Brostorp 3:19
bebyggs alltför kraftigt. Det gäller både
skogsområdet söder om Pingärdet men
också området längs Lökenäsvägen. Vi
befarar vidare att den ökade trafiken medför framkomlighetsproblem på väg 958,
både söderifrån mellan Aledal och Röhällakrysset men framför allt utfarten till
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väg 136.
130204, Strandskogen 2:7
Föreningen Björkelund
Naturvärden och exploatering
Vår uppfattning är att det berörda området
innehåller synnerligen höga naturvärden
som så långt det är möjligt bör bevaras.
Det är tydligt att denna uppfattning delas
av planprogramförfattarna. Det framgår på
flera ställen i programmet, bl.a. följande
(s.12 och s.22):
"Programområdet är i stort uppdelat i fält
av planterad tallskog och blandskog med
insprängda betesmarker och sandfält i
väster och öster. Däremellan dominerar
odlad åkermark och betesmarker. Generellt för området gäller att den tomtmark
som finns ligger väl inpassade i den omgivande naturmiljön. Detta gäller såväl de
många skogstomter som finns inom området som trädgårdarna längs Röhällavägen.
Att tomterna knyter an till den kringliggande naturmiljön är en stor kvalitet för
området som helhet. Det bidrar till upplevelsen av naturen och kamouflerar en del
av bebyggelsen. De skogiga tomterna gör
att området som helhet känns mer sammanhängande då natur och tomtmark vävs
samman i trädens kronskikt. Den naturlika
upplevelsen och möjligheten att vandra
eller ströva i nära anslutning till bebyggelse utan att störa de boende eller uppleva bebyggelsen som störande, är en betydande kvalitet i planområdets skogigare
delar."
”Stora delar av programområdet består av
värdefull naturmiljö och unika biotoper.
Det finns omfattande områden med
skyddsvärd natur som gjorts tillgänglig för
besökare och de boende tack vare ridstigar, åkervägar och vägar."
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Planprogrammet ger alltså ett starkt stöd
Se gemensam punkt 4, 7 och 8.
åt intresset av att värna de höga naturvärdena. Mot detta intresse står exploateringsintressena och en avvägning måste
göras. Vår uppfattning är att den avvägning som gjorts i planprogrammet innefattar ett alldeles för stort tillmötesgående av
exploateringsintressena. För att det ska
vara möjligt att bevara och utveckla de
stora naturvärdena i området bör exploateringsgraden minskas avsevärt. I området
väster om Sandens väg bör ny bebyggelse
inte tillåtas alls för att bibehålla ett större
sammanhängande naturområde.
Väg 958 och Sandens väg
Den nya sträckningen av väg 958 kommer Se gemensam punkt 10.
att innebära en fördubbling av asfalterad
yta. Risken är också att biltrafiken ökar
och att hastigheten på väg 958 drivs upp
då vägen får bättre standard. Detta försämrar förutsättningarna för gång- och cykeltrafik på övriga delar av väg 958. I planbeskrivningen (s.6) nämns att Ölandsleden
har sin sträckning utmed väg 958 vilket är
mycket positivt. Även planerna att förlänga cykel- och vandringsleden till Borgholm utan att behöva använda väg 136
nämns i planbeskrivningen. Det borde
vara med fokus på detta (vandring och
cykling) som väg 958 ska utvecklas, inte
på biltrafik. För biltrafiken finns väg 136.
Även Sandens väg bör utvecklas med fo- Se gemensam punkt 11.
kus på gång- och cykeltrafik. En asfaltering och/eller breddning innebär risk för
högre hastigheter och sämre förutsättningar för cykling och promenad. Asfaltering
bidrar också till att förstöra områdets karaktär. Förslaget med mötesplatser ses
därför som ett betydligt bättre alternativ
om något alls ska göras.
Det finns generellt ett stort värde i att låta
vägarna i området behålla sin småskalig-

143 (181)

Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Dnr: 10/58
2014-11-25

het och låga hastighetsbegränsningar.
Detta bidrar till att behålla områdets naturvärde och att öka områdets tillgänglighet för vandring och cykling.
Strandskogen 2:7
Vår fastighet Strandskogen 2:7, liksom
Karta och beskrivning förtydligas enligt
grannfastigheterna Strandskogen 2:2 och yttrande.
2:6, inköptes på 1920-1940-talet av Sten
Handlingarna revideras.
Rudberg. Han är omnämnd i planprogrammet som den markägare som på sin
mark anlade en långgolfbana och en domarring. Marken ägs idag av barnbarn till
Sten Rudberg och, ifråga om vår fastighet,
av en släktförening i vilken ingår barnbarn
och barnbarnsbarn till honom.
Delar av Strandskogen 2:7 är i planprogrammet föreslagen att användas för ridverksamhet. I dagsläget är viss mark utarrenderad till Aledal, den används framförallt för odling. Mycket begränsad ridning
har tillåtits ske i kanten av åkrarna. Hur
arrendet kommer se ut i framtiden vet vi
inte. Utifrån detta ska marken inte ingå i
ridverksamheten utan istället markeras
som jordbruksmark/naturmark. Den stig
som passerar över vår fastighet är framför
allt en promenadstig även om den också
utnyttjas av ridverksamheten. Stigen är i
planbeskrivningen inte helt korrekt markerad, en skiss bifogas med korrekt dragning. I anslutning till stigen har vi en fotbollsplan.

Föreningen hemställer också om att få ta
del av handlingarna i de detaljplaneären-

Berörda sakägare blir alltid inbjudna till
samråd och ges möjlighet att yttra sig i
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den som omnämns i planprogrammet och
att beredas tillfälle att få yttra sig i ärendena innan de avgörs.

samband med planärenden som berör
dem.

130402, Glömminge Hembygdsförening
I samband med föreningens årsmöte nyligen framförde flera mötesdeltagare oro för
att det planprogram, som omtalats i press
och vid informationsmöten under den senaste tiden, allvarligt kommer att påverka
den boendemiljö som för många innevånare i Glömminge varit en viktig anledning till val av bostadsort. Vi talar närhet
till Kalmarsunds fina badplatser, ängar,
åkrar och lundar med fri sikt, lätt tillgängliga skogsområden för allehanda friluftsaktiviteter allt inom bekvämt avstånd till
fots eller per cykel. Rimlig trafik på det
enkla vägsystemen gör att vi t.o.m. kan
låta våra yngsta ta del av omgivningarna
på egen hand. Ridande ungdomar kan förflytta sig mellan olika naturliga ridområden och allt detta skapar en hög livskvalitet för oss alla. Eftersom väg 136 varit en
svårforcerad gräns för de yngsta skolbarnen har de senaste årens blygsamma ökning av villor med barnfamiljer längs,
främst Röhällavägen och i Saxnäs, inneburit en märkbar ökning av biltrafiken
morgon och kväll. Det är föräldrar som
föredrar att ”bila” sina telningar till
Glömmingeskolan framför att låta dem
själva ta sig över den ”äventyrliga” väg
136. Eftersom den enda tänkbara bilvägen
mellan de föreslagna tomtområdena söder
om Pingärdet och längs Sandens väg till
Glömmingeskolan är Röhällavägen och
att det troligen/förhoppningsvis blir
många barnfamiljer i de planerade områdena kommer de privata skolskjutsarna att
bli omfattande. Detta, tillsammans med
den övriga trafikökningen som byggnationerna skapar, kommer att medföra en

Planprogrammet har för avsikt att stärka
möjligheterna för oskyddade trafikanter
att röra sig i området tack vare förbättringar i vägnätet och framför allt i gångoch cykelvägnätet.
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mycket riskfylld trafiksituation för alla
berörda och jag kan inte tro att någon
inom planeringsgruppen är villig att ta på
sig ansvaret att medvetet skapa förutsättningar för en kaotisk trafiksituation.
I området omedelbart söder om villabebyggelsen längs Pingärdesvägen finns två
fortfarande fungerande jordkällare från
1800-talet. Dessa utgör en inte oväsentlig
del av den kulturhistoriskt värdefulla bygd
vi lever i och vi som bor i Glömminge
anser att de är värda att bevara som en del
av vårt kulturarv. Det mista man kan begära är att dessa upptas som en del i den
helhetsbedömning som kommer att göras,
inför det svåra beslut som skall fattas,
beträffande planeringen av området. En
förlängning av den gång-och cykelväg
som nu finns mellan Röhällavägen och
Pingärdet mot Sandens väg skulle passera
i omedelbart väster om källarna och skapa
ett mycket trevligt inslag i vägbilden.

Beskrivna jordkällare markeras på kartan.
Kommunen anser det viktigt att bevara
dessa i den mån det är möjligt.
Handlingarna revideras.

Området mellan väg 136 och Rödhällavägen söder om Pingärdet utgör en stor tillgång för Glömmingeskolans friluftverksamhet och flera gånger i veckan går små
grupper med lärare och elever längs Röhällavägen för att utnyttja den fina och för
elever i de lägre klasserna också den
mycket spännande skogsmiljön som landborgskantens omgivningar erbjuder. Detta
måste också, enligt vårt förmenande,
vägas in i samband med besluten om områdets utnyttjande.

Stora områden söder om Pingärdesvägen
som används av skolan ska bevaras. I det
fall inskränkningar på området görs ska
ny yta beredas.
Handlingarna revideras.

Glömminge hembygdsförening vill på
detta sätt klargöra att vi på det bestämdaste motsätter oss en utbyggnad av de i
planen föreslagna områdena UTAN att
FÖRST ha LÖST de förutsägbara TRAFIKPROBLEMEN på ett GODTAGBART sätt samt att de för oss Glömmingebor kulturhistoriskt värdefulla om-

Noteras.
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rådet söder om Pingärdet bevaras i största
möjliga mån liksom att dess betydelse för
främst skolans friluftsarbete beaktas.
130402, Strandskogen 3:16
Bernt och Birgitta Andersson
Börjar med natur där vi själva inventerat
Noteras.
en del av insektslivet och uppmärksammat Se gemensam punkt 6.
den otroliga artrikedomen med många
rödlistade arter. För att skydda ett så unikt
område bör det finnas möjligheter till arternas vidareutveckling och reträttvägar.
Här finns ett område, Strandskogen 10:6
och 10:7 som skulle vara perfekt för att
hjälpa till att hålla uppe mångfalden i insektslivet, med rätt skötselplan. Även ridanläggningen bör kunna dra nytta av
området.
När det gäller Aledals ridcenter, varför
Se gemensam punkt 17.
begränsa deras verksamhet? Nu när man
ser hur stort ungdomsintresset är för hästar. De stora tävlingar som hålls på Aledal
med hästintresserat folk från hela landet
genererar säkert en del inkomster till
kommunen. Vi tycker att Aledals ridcenter
behandlats illa med löften som inte hållits.
Detta påverkar ridcentrat mycket negativt,
och i framtiden även insektsfaunan. Aledal var ju trots allt först på plan och borde
ha visats mer hänsyn.
På mötet i Glömminge 2013-03-04 framkom det att Kent Ingvarsson var så dåligt
insatt i ärendet att han inte visste vem ägaren till Strandskogen 10:6 och 10:7 var.
Eller var det en skenmanöver? Oroande
för eventuellt framtida beslut.
Ägaren till Strandskogen 10:6 och 10:7
har säkert betalt en rejäl summa för marken. Har alla möjligheter att köpa och
avsätta marken till något slags naturom-

Se gemensam punkt 6.
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råde prövats? Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och EU, alla kan kanske dra sitt strå
till stacken även markägaren. Det vore
positivt för de flesta berörda i området om
det avsattes till något slags naturobjekt.
Det är allas vår skyldighet att spara fauna
och florarika marker, så att även nästkommande generationer gess möjligheter
till att få uppleva samt samla på sig kunskap och rätt förutsättningar för att bevara
och utveckla mångfalden i naturen.

130402, Strandskogen 2:2
Kerstin Kärnekull
Från Källheden/Strandskogen 2:2/Anneka Se gemensam punkt 8.
Andersons dödsbo vill vi lämna följande
synpunkter. Vi har tidigare framhållit att
planprogrammet bör omfatta ett begränsat
antal tomter för nybebyggelse bl.a. med
tanke på
- den unika naturmiljön i planområdet
och dess närhet, särskilt på Källheden
- vikten av att etablerade verksamheter
som den på Aledal kan bibehållas och
utvecklas
- risken för att trafiken på väg 958 ytterligare ska öka, något som den landskapsskyddade vägen inte tål och som påverkar alla boende efter vägen.
- skadorna som redan uppstått på de biotopskyddade stenmurarna efter väg 958
genom vägverkets s.k. skötsel. Mer trafik betyder mer snöröjning mm som i
sin tur skadar stenmurarna ytterligare.
Vi anser att det är glädjande att Källhedens mark betecknas som ett område med
höga naturvärden i samrådshandlingarna.
Källheden är en unik gård, vars marker
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brukats obrutet sedan 1920-talet genom
betning av får och hästar. Den sandiga
hedmarken som upptar en stor del av
Källhedens yta har tack vare detta blivit en
av Ölands värdefullaste lokaler för insekter, svampar och växter. Inom Källheden
eller i dess närhet finns mer än 100 rödlistade arter, framförallt skalbaggar och
steklar, men också växter och svampar.
Söder om Källheden ligger Aledal med
sitt lantbruk, hästhållning och ridverksamhet. Samarbetet mellan Källheden och
Aledal i form av bete, slåtter mm är en
nödvändig förutsättning för att den unika
miljön ska kunna bibehållas. Den värdefulla miljön kräver skötsel och den enklaste, billigaste och bästa sättet att få till
detta är via ett fungerande verksamhet
som den som idag bedrivs på Aledal.
Vi värdesätter att planen vill värna de na- Se gemensam punkt 8.
turvärden och vattenskyddsvärden som
finns i området. Dock oroas vi mycket av
den kraftiga utbyggnad som ritats in i områdets sydöstra del vid Sandens väg. En
utbyggnad som helt skulle förändra
Strandskogens karaktär.
Källhedens och Aledals naturvärden är
Se gemensam punkt 6.
beroende både av kringliggande områden
och av ständig skötsel. Att bara se till
vissa centrala värdekärnor och tillåta bebyggelse på stora ytor riskerar att gradvis
svälta ut de befintliga värdena. Moderna
gräsmattor i en villabebyggelse torde ha
ytterst begränsat värde för att stödja dessa
värden.
En ytterligare faktor som behövs för att
vidmakthålla nuvarande värden är kontinuerlig hävd och påverkan av betande
djur. Eftersom betena är mycket lågavkastande har de ett mycket begränsat värde
för den som föder upp matproducerande
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djur. De flesta djur behöver då tillskottsfoder, men, det får man inte tillföra på
dessa marker. Hästar är därför mycket
lämpade. Alla djur kräver dessutom kontinuerlig tillsyn För markernas skötsel är
det därför en mycket viktig faktor att det
idag finns ett livskraftigt företag i närheten med just hästar.
För att skydda områdets naturvärden är
Se gemensam punkt 17.
det alltså av avgörande betydelse att driften på den hästhållande fastigheten fortsätter och att den inte försvåras av denna
eller andra planer i området. Vi anser inte
att problematiken kring långsiktigt bevarande av naturvärdena beaktas väl av planförslaget. Planprogrammet och angränsande planer måste ta mer hänsyn till den
unika naturmiljön och detta mycket
skyddsvärda område genom att också ge
verksamheten vid Aledal goda förutsättningar och tillräckligt med mark som kan
användas utan konflikter med andra intressen.
Men det räcker inte med att enbart skydda Se gemensam punkt 7.
de värdefullaste områdena. Det behövs ett
stödområde, omland i form av åkrar, hagar, tallskog och impediment som skapar
förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Källheden kan inte överleva omgivet
av villatomter utan måste vara en del av
ett levande jordbrukslandskap.
I planprogrammet illustreras viktiga grön- Se gemensam punkt 4.
områden och gröna korridorer. Vi vill föreslå att Källheden sandhed förbinds med
den föreslagna korridoren med två ”gröna
pilar”, den redovisade mot sydost men
också med en mot nordost upp mot vattenskyddsområdet (s 31). På så sätt kan stödområdet förtydligas och förstärkas. Den
sporadiskt placerade bebyggelsen norr om
Källheden får därför inte förtätas.
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Följande åtgärder bör prioriteras:
- Ett tillräckligt stort och sammanhängSe gemensam punkt 7.
ande område bör fredas från bebyggelse
för att naturvärdena ska kunna bibehållas
- Vattenskyddsområdet bör utökas såväl i Se gemensam punkt 4.
västlig riktning som söderut mot Källhedens sandhed, något som kan bidra
till att skydda kontakten mellan flora
och fauna på Källheden och naturområdena inom vattenskyddsområdet.
- Ingen ytterligare bebyggelse (utöver den Se gemensam punkt 7.
befintliga sporadiska) bör tillåtas mellan
Källhedens sandhed och de obebyggda
markerna i norr för att inte försämra
möjligheten för spridning och kontakt
av sällsynta växter och djur inom ett
större område.
- Gröna korridorer ska finnas mot nordost Se gemensam punkt 7.
och sydost från Källheden mot den föreslagna nordsydliga grönkorridoren,
- Hänsyn tas till Aledals behov av att
kunna driva och utveckla sin verksamhet vilket också innebär att ny bebyggelse måste begränsas i omfattning och
utformas så att den inte påverkar verksamheten negativt.

Se gemensampunkt 8.

130402, Strandskogen 2:2
Kerstin Kärnekull
Vi instämmer helt i de synpunkter som
Noteras.
Föreningen Björkelund, Strandskogen 2:7
har lämnat i sin skrivelse daterad den 30
mars 2013 i avsnittet "Naturvärden och
exploatering" och vill lägga dessa som ett
komplement till det yttrande vi lämnat.
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130402, Strandskogen 1:51, 1:52 och
1:53
May Pettersson, Pär & Linda Iwarson,
Johan Arnér & Sofie Roslund
Vi bor på Pingärdsvägen och har tagit del
av det tillsända planprogrammet samt
även deltagit vid samrådsmötet i Glömminge föreningshus. Nu är det så att vi
ifrågasätter starkt det lämpliga i ytterligare
bebyggelse söder om Pingärdsvägen mellan Glömminge och Strandskogen. Först
och främst ställer vi oss tveksamma till
huruvida det kommunala avloppet skulle
vara dimensionerat för att klara en ytterligare belastning. Vi har vid tillfällen då det
regnat mycket upplevt att våra avloppssystem blir överbelastade. Det har vid några
tillfällen varit så att avrinningen ner i avloppet varit så dålig att badrummet översvämmats när ett badkar ska tömmas.
Samt att vattnet haft svårt att rinna undan i
toaletten så att vattnet nästa gått upp till
bredden. Det är inte beroende på dåliga
ledningar i huset utan problemen har försvunnit någon dag efter att regnandet slutat. Dessa problem lär ju knappast bli
mindre om det ska kopplas på ytterligare
fastigheter på samma avloppssystem. Vi
vill därför ha svar på huruvida ni har räknat på detta och om ni har tänkt en utbyggnad av avloppssystemet för att det
ska klara ytterligare belastning.
Om det nu är så att ni har en bra lösning
på avloppsproblematiken och att det inte
skulle innebära några problem för ytterligare bebyggelse så har vi en del invändningar mot den plan som ni lagt fram för
området direkt söder om Pingärdsvägen,
mellan Glömminge och Strandskogen. Vi
anser att den plan som ni lagt förslag på är
mindre väl genomtänkt och inkonsekvent.

Väster om väg 958 löper kommunens
stamledningar. Dimensionen på dessa
vatten- och spillvattenledningar är fullt
tillräcklig för föreslagen nybyggnation.
Problem i avloppsledningarna längs
Pingärdesvägen kan bero på brister i det
lokala ledningsnätet.
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Det är främst 3 punkter vi vill trycka på:
Vi anser att det bör bli ett nytt område
Se gemensam punkt 13.
med hus istället för att direkt bygga ihop
de nybyggda husen med det befintliga
området på Pingärdsvägen. Att behålla
bygatskänslan väster ut från väg 958 efter
Glömminge tycker vi kan vara en bra idé
då den västra sidan idag har lite bygatskänsla. Den östra sidan om vägen i
skogen efter Pingärdsvägen tycker vi det
däremot ej passar in med ”bygatehus”
längs vägen. Längs denna sida finns idag
ingen bygatskänsla att bygga vidare på.
Öster om väg 958 är det idag 2 villakvarter innan skogen där den planerade bebyggelsen skulle ske. Därför anser vi att
om det ska följa tidigare bebyggelse känns
det mest naturligt om det blir ett nytt villakvarter.
Vi anser att ett naturområde bör lämnas
Se gemensam punkt 13.
bakom våra hus. Detta till fördel för både
befintliga fastigheter samt för husen i det
nyplanerade området. Även med tanke på
den årligen återkommande näktergalen är
detta en bra lösning. Idag är det 2 bostadsområden i Glömminge som är uppbyggda
på liknande vis. Först kommer villakvarteret vid Segrells väg och sedan villakvarteret vid Pingärdsvägen. Däremellan är det
ett grönområde med lite skog och lekplats/gräsmatta. Lämpligtvis bör det då
vara ett naturområde/grönområde mellan
villakvarteret med Pingärdsvägen och det
eventuella nya villakvarteret.
Vi ser dock gärna ett mer vildvuxnare
naturområde mellan Pingärdsvägen och
det nytänkta området bl.a. pga näktergalen
och för att bevara skogkänslan i Glömminge.
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Vi anser att det nya området bör se ut lik- Se gemensam punkt 13.
nande den planskiss vi medsänt, dvs att
det nya villakvarteret får en väg ut på väg
958 som ligger någonstans mellan
Pingärdsvägen och Sandens väg i mitten
av den befintliga skogen. Förslagsvis
skulle man kunna göra ett villakvarter
kring en väg går runt igenom hela det nya
kvarteret. Ifrån denna väg skulle man sedan kunna ha en väg söderut till den eventuellt nya B2-bebyggelse uppe på backen
öster om Sandens väg. Se medskickad
planskiss. Dessutom kan man med fördel
låta cykelvägen som går parallellt med
väg 958 i Glömminge fortsätta söderut till
Strandskogen.
Att vägen till det nya området ska gå via
Pingärdsvägen eller alternativt från väg
958 direkt upp bakom våra hus på
Pingärdsvägen känns som några mindre
väl genomtänkta alternativ. Då skulle våra
hus bli omgivna av vägar och då vi har
barn känns detta ytterst olämpligt.

154 (181)

Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Dnr: 10/58
2014-11-25

Sammanfattning:
Med andra ord bör hela området öster om Se gemensam punkt 8.
väg 958 söder om Pingärdsvägen mellan
Glömminge och Strandskogen vara ett B1område. Skippa alltså B3-området öster
om väg 958 men behåll B3-kilen väster
om väg 958. Lämna ett naturområde mellan villakvarteret på Pingärdsvägen och
det nya villakvarteret, precis som det är ett
grönområde lämnat mellan villakvarteret
Segrells väg och Pingärdsvägskvarteret.
Låt dessutom den befintliga cykelvägen
som går parallellt med väg 958 i Glömminge fortsätta parallellt med väg 958 till
Strandskogen. Då följer man nuvarande
bebyggelse på bästa sätt och och ni lär
möta mindre motstånd från fastighetsägarna i området.
130402, Strandskogen 10:11
Peter och Susanne Undestam
När man ser detta planförslag kan man
inte annat än undra om kommunen är
osams med oss i Strandskogen.
Ex 1. Aledals ridcenter har gång på gång Se gemensam punkt 17.
påpekat problemen med att det byggs för
nära deras verksamhet. Nu vill ni fylla på
och bygga in dem ännu mer.
Har ni överhuvudtaget läst Aledals tidigare skrivelser? Gå tillbaka i arkiven till
90-talet och fram till i dag och läsa hur illa
de har behandlats av er.
Ex 2. Sandens och Sönnerborgs vägföreningar får läsa i planprogramet att de har
godkänt Sandens väg som utfart för
Standskogen 10:6 10:7. Detta har vi aldrig godkänt! Det har vi varit emot hela
tiden. Vi fick även höra av Bengt Johansson att – ”Går vi inte med på det här, blir
det som kommunen vill ändå.”

MKB finns inte upprättad för planprogrammet.
Se gemensam punkt 12.
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Ex. 3. Vi Strandskogen 10:11 har påpekat Se gemensam punkt 8.
redan från första början olämpligheten
med att bygga så många hus på 10:6 10:7
och för varje gång vi påpekat det har det
kommit till fler hus.
Är det detta som ni folkvalda politiker
menar med lyhördhet, öppen diskussion
och att man kan påverka era beslut?
Det står i planförslaget att Öland är av
Se gemensam punkt 7.
riksintresse för ett rörligt friluftsliv. Med
denna plan blir det stopp för det i hela
området. I norr närmast Glömminge planeras 25 tomter, 10:6 10:7 35 tomter, där
emellan 20 tomter. Vem vill friluftsströva
i ett villakvarter? Man stänger av och
klämmer in de stigar som finns så att de
som rider, går med hundar, motionerar,
och promenerar får ursäkta sig för intrång
hos de tilltänkta boende.
Man har inte heller tänkt på de viltarter
Se gemensam punkt 7.
som passerar igenom i östvästlig riktning.
Om nu kommunen tycker naturvärdena är
värda att bevara, varför överdriver man då
hela planen. Bara för att länsstyrelsen har
accepterat det område som nu sparats till
skyddsvärd mark, betyder det inte att
kommunen inte får öka skyddsområdet
och känna ansvar och en plikt att bevara
detta område för de hotade arterna.
Är inte försiktighetsprincipen att föredra.
Det går inte att i efterhand ändra ett misslyckande.
Det känns som om man har hastat ihop ett Se gemensam punkt 12.
planförslag för att exploatören av 10:6
10:7 ska kunna genomföra sitt groteska
projekt.
Att använda Sandens väg och Sönnerborgs Se gemensam punkt 2 och 11.
vägen för att mata 10:6 10:7 är inte möjligt bl.a. för att Sönnerborgs vägen är för
smal redan i dag och går inte att brädda.
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Sandens väg har vid anslutningen mot 958
flera utfarter vilka inte heller går att bygga
bort. Att sedan lägga över kostnader för
vägbyggen på våra vägföreningar för
vägar ingen vill ha känns kriminellt.
Vi 10:11 är mot byggnationen på 10:6
Noteras.
10:7 och anser att planförslaget kom till på
grund av det! Därför motsätter vi oss
planförslaget för Strandskogen 14:1 m.fl.
Mörbylånga Kommun.
130402, Strandskogen 15:1 och 16:1
Ulrika Sjöholm-Andersson
Enligt planprogrammet enl. ovan ingår
Se gemensam punkt 4.
mina fastigheter (Strandskogen 15:1 och
16:1) i vad som nämns Inre vattenskyddsområdet i vilket det föreslås att ”Inga nya
bostäder ska tillåtas inom nya inre vattenskydd.”(Planprogram s. 33)
Jag förstår att det är viktigt att skydda det
inre vattenskyddsområdet för en kraftig
exploatering, men anser inte det vara
lämpligt att inte tillåta någon ny bebyggelse överhuvudtaget.

Noteras.

* Fastigheterna Strandskogen 15:1 och
Se gemensam punkt 15.
16:1 har varit i familjens ägo sedan 1950talet. Det finns önskemål om att i framtiden kunna bebygga fastigheterna med fler
byggnader så att vi, när barnen blir större,
kan tillbringa vår tid där tillsammans. Eftersom flertalet fastigheter i byn under alla
år bebyggts med flera byggnader vore det
utifrån likabehandlingsprincipen märkligt
om ny bebyggelse inte tillåts alls.
* I planprogrammet nämns att ”Ny byggnation ska följa de befintliga bebyggelsestrukturer som finns i respektive område”
vilket är positivt. Det torde förhindra exploatering i Strandskogen som exempelvis

Noteras. Byggrätt avgöras i detaljplan
men precis som planprogrammet säger så
ska ny bebyggelse följa befintliga bebyggelsestrukturer och ha en exploateringsgrad som står i paritet med omgivande
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skett i Saxnäs, där byggnaders andel av
strukturers.
total tomtstorlek är mycket stor samt stilen
på flertalet byggnader inte är i harmoni
med existerande bebyggelse i Strandskogen/Röhälla.
* Att det ställs krav på anslutning till
Noteras.
kommunalt vatten och avlopp vid byggnation inom hela det inre vattenskyddsområdet känns naturligt.
Lökenässkogen är ett promenadområde
Se gemensam punkt 7.
som används av flertalet boende i området, varför tänkt exploatering kommer att
påverka mångas friluftsliv negativt. Att ha
rekreationsområdet i vår närhet är givetvis
en förmån, men också djurlivet kan
komma att påverkas negativt av en exploatering.
130402, Brostorp 3:4
Margareta Hedskog
Mörbylånga Kommun föreslår ett planprogram som syftar till exploatering av
cirka 100 tomter för fastigheter i och omkring Röhälla, samt en kort väg parallellt
med Röhälla bygata.

Se gemensam punkt 8.

Som boende är jag starkt emot denna stora Se gemensam punkt 10.
exploatering som planläggs. Byggnationer
och ny planlagd väg parallellt med Röhälla bygata förstör fina ströv- och lekområden samt unik Öländsk natur och djurliv.
Dessutom verkar hela denna exploatering
ogenomtänkt och kommer skapa problem
med både transport och logistik.
Jag är också emot utbyggnad av Sandens
väg, då denna används till rekreation och
promenader.

Se gemensam punkt 11.

Enligt Samrådshandling Dnr 10/58 2012- Se gemensam punkt 9.
12-18 finns det planer på en förbifart förbi
Glömminge som innebär att förutsättning-
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arna för väg 136 förändras radikalt. Vilka
konsekvenser får detta för förslagen i
planprogrammet? Med denna förbifart
borde man kunna använda ”gamla 136:an”
som utfart vid Sönnerborg. Man bör avvakta någon form av utbyggnad i området
innan beslut fattas om nya vägar och bostäder i området.
Om utbyggnad startas innan man har en
Se gemensam punkt 2, 6 och 9.
genomtänkt infrastruktur kommer hela
området påverkas starkt av tung trafik och
lastbilar/byggtransport, både på Röhälla
bygata samt på Sandens väg. Redan nu är
Röhälla bygata starkt trafikerad delar av
året och man bör utreda om sänkt hastighet till 30 under sommarhalvåret vore en
tänkbar lösning. Dvs då skulle viss trafik
välja att köra 136:an, vilket skulle underlätta för boende då vägen redan är smal.
Stora delar av programområdet består av Se gemensam punkt 6 och 7.
värdefull naturmiljö och unika biotoper.
Här finns ett 60-tal rödlistade arter, framförallt steklar och skalbaggar, men också
ett flertal växter. I området bakom Brostorp 3:4 finns bland annat lärkfalk, ugglor,
korpar och rådjur. Länsstyrelsen framhåller att stora delar av planområdet består av
skyddsvärda naturområden och initierar en
utredning för att fastställa vilka områden
som kan bli särskilt intressanta för skapande av naturreservat. Det borde vara
lämpligt att invänta denna utredning innan
man fattar beslut om planprogrammet.
För mig och min familj, som har bott här i Se gemensam punkt 7.
över 60 år, är det viktigt att bo i ett område med natur som har ett rikt utbud av
växt - och djurliv samt rekreation och
strövområden och där stora asfalterade
vägar saknas. Min och min familjs förhoppning är att även i fortsättningen få
uppleva detta i Strandskogen/Röhälla.
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130402, Strandskogen 9:42
Kerstin och Sören Hellner
Vi delar till fullo de synpunkter som lämnats av Sandens Samfällighet och den
informella samrådsgruppen för Röhälla
som bland annat företräds av Marianne
Andersson.

Noteras.

Vi vill särskilt trycka på nedanstående
Se gemensam punkt 11.
punkter mot att Sandens väg utnyttjas som
matarväg för den föreslagna utbyggnaden
av Strandskogen 10:6 och 10:7
Sandens väg är en viktig del i ett sammanhängande rekreationsområde som
nyttjas inte bara av de boende i området
utan av hela planområdet, samt till avsevärd del även av boende i Glömminge och
Lökenäs.
Stora miljöförsämringar för de boende
längs Sandens väg avseende såväl buller
som avgasutsläpp och trafiksäkerhet.
Förutsättningarna att driva planärendet för
Strandskogen 10:6 och 10:7 har radikalt
förändrats sedan Trafikverket motsatt sig
anslutning till väg 136. Det förefaller oss
märkligt och förvaltningsmässigt inkorrekt, att Mörbylånga kommun förbehållslöst ”tar parti” för en enskild exploatör
med förslag till lösning som får så stora
negativa konsekvenser för så många boende i närområdet.
130403, Strandskogen 14:16, 1:15 och
14:3
Christer Ekvall
I planprogrammet sid.ll Områdesskydd (7 Se gemensam punkt 4.
kap MB ) Stora delar av Strandskogens
vattentäktsområde ligger inom inre och
yttre vattenskyddsområdet
"Ingen ny bebyggelse tillåts inom det inre
vattenskyddsområdet.
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"Sid 33 Bebyggelse sista raderna
"Inga nya bostäder ska tillåtas inom nya
vattenskydd."
Dessa intentioner om att skydda den fram- Se gemensam punkt 4.
tida vattenförsörjningen är nödvändig
men enl. gällande översiktsplan av den
2007-06-18 står det "Ny bebyggelse inom
primärt vattenskyddsområde skall ske med
restriktivitet". Detta paradoxala förhållande, om en viss möjlighet att få bygga,
har skapat en spekulationsvåg för tomtjobberi och exploatering som aldrig förr
och vad som alltid utelämnats är en väl
planerad infrastruktur. I mitt fall har
Lantmäteriet beslutat att slopa servitutsrätten för mina båda fstgh Strandskogen
14:16 och 1:15 för att ingå i en gemensamhetsanläggning.
Underlaget för detta beslut är ett icke giltigt förhandslov från 2009-10-21 Dnr
2009/925. byggnadernas placeringar med
in och utfarter eller nödvändiga ledningsdragningar om hur dessa kommer att beröra vägen saknas redovisning. En av fastigheterna har begärt utfart för tung trafik
vilket kommer att kräva orobasning och
förstärkning av vägen. Fördelningen av
kostnaderna är ej fastlagda och för mitt
vidkommande är den befintliga vägen
tillräcklig för mina fastigheters behov.
Detta är ett exempel på hur en enskild
kommuninnevånare kan komma i kläm i
samarbetet mellan kommun och myndighet till förmån för exploatörer om rättelse
ej sker.
Bilaga l. För kännedom.

Se gemensam punkt 14.

Sid 41 Teknisk försörjning första stycket.
Med tanke på vattentäktens stora betydelse är kommunens ställningstagande att
ingen ny bebyggelse bör tillåtas inom det
inre vattenskyddsområdet i Strandskogen.
All tillkommande bebyggelse ska anslutas

Se gemensam punkt 5.
Verksamhetsområde innebär att kommunen har rätt att tvinga fastighetsägare att
ansluta till kommunalt VA. Kommunen
har också skyldighet att bygga fram er-
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till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen överväger att inrätta ett verksamhetsområde vars gräns är tänkt att sammanfalla med gränsen för det inre vattenskyddsområdet Dagvattnet förutsätts
kunna omhändertas lokalt. Vad innebär
ordet "verksamhetsområde" för mina fastigheter?

forderliga ledningar till tomtgräns.

Betr. Strandskogen 14:3 belägen på EkSe gemensam punkt 11.
valls väg 12. Denna fastighet är direkt
beroende av Sandens väg och dess samfällighet Jag instämmer helt med samfällighetens synpunkter på detaljplan för
Strandskogen 10:6, 10:7 från 2008-07-05
Om samfälligheten skall ombildas efter
plangenomförandet hävdar jag på det bestämdaste att kostnaderna för utbyggnaden
av vägen for att tåla den ökande trafiken
helt ska åvila exploatörerna enl. dagens
andelsfördelning.
130403, Strandskogen 1:20
Agneta Lillieroth
Jag vill börja med att säga att jag delar
synpunkterna med och stödjer de två yttrandena i ärendet, dels från Samrådsgruppen från Röhälla och dels det från Clas
Halling.

Noteras.

Infrastrukturen
Jag vill med min skrivelse understryka
Se gemensam punkt 10.
vikten av att ha en fungerande infrastruktur till och från området innan man börjar
planera i detalj för nya bostadsområden.
Som det är i dag, och som också påpekas i
planprogrammet, är väg 958 och Röhällavägen mycket smala genom planområdet.
De är och har varit dimensionerade som
byvägar som har asfalterats. Men inget
övrigt har gjorts för att klara den allt mer
intensiva trafiken – inte bara av personbilar – utan numera också av tunga lastbilar

162 (181)

Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Dnr: 10/58
2014-11-25

och bussar. De två vägarna har blivit en
populär genväg för att slippa köerna på
väg 136 och för att komma närmare bron.
Den stora bebyggelse som planeras och
som påbörjats i Saxnäs har ytterligare fyllt
på trafikflödet på de två vägarna.
Nu planeras för ett hundratal tomter som Se gemensam punkt 8.
ska bebyggas och som kommer att innebära ytterligare en stor belastning på de
smala vägarna. Även om det planeras en
liten omfart norr om Röhällavägen, mynnar den ut på Röhällavägen längre österut
och bilarna ska trots allt ut på väg 136 i
Glömminge. Och det vet vi alla som bor i
Röhälla hur svårt det är att ta sig ut på väg
136 under sommarhalvåret och vid storhelger. Det drabbar ju även yrkestrafiken.
Även om Sandens väg förstärks, breddas
och asfalteras måste hela det utvidgade
bostadsområdet ta sig ut via Glömminge
eller använda Röhällavägen och väg 958
för att komma söderut. Det är otroligt
synd att den gamla bebyggelse som finns
utmed dessa två vägar ska få ytterligare
trafikbelastning med allt vad det medför
för livet där.

Se gemensam punkt 2.

Jag önskar därför att man i kommunen tar Noteras.
tag igen i frågan om infrastrukturen och
försöker lösa den innan man planerar nya
stora bostadsområden och förtätningar.
Det finns plats för fler hus inom området,
men för dem behövs bättre tillfarts- och
frånfartsvägar. Det kan inte bara vara
fråga om att få in så många tomter som
möjligt. Några måste ju också vilja bo där
och se möjligheterna att bo där även trafikmässigt.
Ny bebyggelse
Det jag också oroar mig för är att man,

Se gemensam punkt 7.
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som i Saxnäs, börjar med att kalhygga och
röja marken i väntan på bebyggelse. Det
har stått så i många år nu. Risken är att
man inom det nu planprogrammerade området gör på samma sätt – röjer all skog i
väntan på att några ska vilja exploatera
och bygga hus där. Det finns sådana tomter utmed Röhällavägen och det ser kalt
och trist ut.
Jag vill också peka på behovet av ny beSe gemensam punkt 8.
byggelse – om det verkligen är undersökt.
Tittar man på Saxnäs, där man planerat för
ett stort antal bebyggda tomter. Det har
varit tomter där till salu under många år
men efterfrågan verkar inte vara så stor
som man trott. Tomterna är obebyggda
och många hus är till salu i området. Varför inte fylla på det området som redan är
planerat och klart innan man börjar planera nästa stora område? Det är ju ett område som dessutom ligger närmare bron
och pendling till Kalmar.
Framför allt får ett sådant förfarande inte Se punkt 7.
ske i Lökenässkogen – en lövskog med
mycket djur- och växtliv och som är ett så
uppskattat strövområde. En skövling och
tät bebyggelse där vore oerhört sorgligt
och kortsiktigt. Dessutom finns risken att
tomterna kommer att stå där kala och obebyggda.
Jag är inte motståndare till fler hus i om- Se gemensam punkt 8.
rådet. Det finns tomter där hus skulle
kunna smälta in i befintlig bebyggelse.
Det är mängden tomter som jag oroar mig
för och framför allt för att det saknas infrastruktur att ta hand om områdena.
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130403, Röhälla 1:9
Jan Rinaldo
1/ kommunikationer, vägsträckningar//trafikarbetet
Bef vägsträckning från Glömminge, anProgrammet syftar till att redovisa en
slutning till väg 136, genom Röhälla med helhetsbild av trafiken och föreslå rimliga
anslutningsvägar från Sönnerförbättringar.
borg/Sandens väg och Lökenäs till Aledal
har sedan länge passerat "bäst-föredatum" m.a.o ökat trafikarbete, alltför
höga hastigheter, större och tyngre fordon
osv. Demografin bland boende har förändrats till framförallt yngre och fler cyklister
och många promenerande med barnvagnar. Trafiksituationen i dagsläget är ett
ständigt orosmoment och stor säkerhetsrisk. Bebyggelse, hus och biotoper, "tillåter inte" den vägstandard som behövs. En
helt ny vägsträckning måste göras, en
ringväg, kanske redan söder om Aledal
med lämplig anslutning till Glömminge
och/via väg 136. Härigenom avlastas även
den s.k "gentrafiken" norr ifrån på väg
mot/till Färjestaden. Detta förutsättningslösa "omtag" kan då med fördel ske i direkt samråd mellan kommun, vägverk/trafiksäkerhetsverk/,
NTF/Motormännen, lokala samfälligheter,
boende etc. All vidare planering i området
läggs vilande tills denna problematik funnit en samförståndslösning. Säkerhetstänkandet måste genomsyra både planering
som praktik. Omgående måste emellertid
en hastighetsreduktion genomföras på bef
'bygata" till 30km/tim. Det s.k Röhällakrysset kan då med fördel få ett "fyrvägsstopp" får att därmed minimera många
"möteskonflikter" och förebygga allvarliga tillbud och olyckor.
2/ grundvatten/vattentäkt
Området för det s.k planprogrammet inne- Se gemensam punkt 4.
håller grundvattentäkt, inre och yttre. I
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många sammanhang ansett som ett synnerligen "skyddsvärt" område av stor vikt
för framtida vattenförsörjning som kanske
kräver extraordinär hänsyn vad gäller
miljö, bebyggelse och trafik. Innan någon
vidare planering görs måste en "ny" vattendom befästas och utgöra grunden och
ramverket får ett fortsatt planarbete avseende trafikmiljö och bebyggelse. Försiktighetsprincip ska råda!
Allt annat måste vara underordnat detta
med miljö och konsekvensbeskrivningar.
Eljest blir det som att kasta in jästen först
när degen redan är i ugnen.
3/ skyddsvärd miljö, biologi, biotoper
I områdesbeskrivningar framkommer
önskvärdheten att med omsorg värna biologisk mångfald och befintlig särart i den
unika öländska faunan och naturen. Med
denna utgångspunkt etableras samrådsgrupper med Länsstyrelsen naturvårdsenheten, naturvårdsverk lokala föreningar,
fältbiologer, ornitologer etc.

Se gemensam punkt 6.

4/ kultur
Det öländska kulturlandskapet är unikt
Se gemensam punkt 8.
med historiska traditioner i flera dimensioner. Detta visas ex i "Lökenäs historia"
där skeenden redovisas så långt tillbaka
som 1500-talet och Kalmarunionen. Den
unika kulturen, dess historia bl.a radbymiljön som finns måste värnas och särbehandlas. Ett möjligt tillfälle att introducera
en ny kulturchef i det "lokala rummet",
dess historik och "arkeologi" då i samarbete med hembygdsföreningen och lokala
föreningslivet
5/ Övrigt och kommentarer
I kommunens policydokument finns portalparagrafer om närdemokrati och medbestämmande, för ett ökat inflytande.
Detta lovvärda syfte är en reell möjlighet
att i ett medborgarperspektiv påtagligt

Se gemensam punkt 12.
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påverka sin närmiljö. Detta kan då lämpligen ske i samrådsgrupper och samarbete
tillsammans hembygdsföreningar, byalag
o föreningsliv för alla förändringar i lokalsamhället. Förändringar måste få "ta tid".
"Utveckling" blir ju inte bättre bara för att
det ska ske skyndsamt när det går åt "fel
håll". Den öländska miljön, biologiska
särarter, unika kulturen, biotoper är väl
värda ömsint behandling för successiv
"utbyggnad", ej exploatering, i ett tidsperspektiv som tar fasta på miljö- och konsekvensbeskrivningar som arbetas fram enl
ovan med och i en lokal samverkan.
6/ Avslutningsvis
Speciellt de båda första punkterna har
tydlig bäring på folkhälsoaspekten vilket
starkt betonas i kommunens policydokument Boende och fastighetsägare måste
beredas reell möjlighet till information
och "medverkan" i en process som så påtagligt kan förändra framtiden och livssituationen.

Se gemensam punkt 12.

130403, Brostorp 6:16
Kjell och Margareta Åkesson
Vi ansluter oss till det yttrande som läm- Noteras.
nats av samrådsgruppen för Röhälla ( Marianne Andersson m.fl).
Vi vill härutöver framföra följande som vi
anser är viktigt.
Att kommunen väljer att ta fram Planpro- Se gemensam punkt 12.
gram och Detaljplan för delvis samma
område samtidigt, med samrådsmöten och
synpunkter samtidigt kan inte vara riktigt.
Detaljplanen bör inte komma förrän Planprogrammet är klart.
Ca 100 nya tomter torde inte motsvara
något överskådlig efterfrågan. Antalet
tomter är för högt i förhållande till befint-

Se gemensam punkt 8.
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lig och planerad infrastruktur.
Att bebygga område B3 väster om Röhällavägen norr om Sandens väg är klart
en förtätning som förstör en väsentlig naturupplevelse.

Se gemensam punkt 8.

Omdragningen av Röhällavägen bör ske
Se punkt 6.
enligt ritning i planförslaget, ej längre
österut mot Sandens väg. Omdragningen
av vägen bör ske inom något år och finansieras av Trafikverket.
Bebyggelse av Strandskogen 10:6 och
Se gemensam punkt 11, 6 och 17.
10:7 ska inte ske eftersom området saknar
realistisk tillfartsväg och området har stora
naturvärden för såväl insekter som hästar
och människor.
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Gemensamma punkter
1. Avstånd till väg 136
Kravet på byggnadsfritt område stämmer väl överens med bebyggelsestrukturen i
området och med utpekat fornlämningsområde.
I beskrivning och behovsbedömning anges att ett byggnadsfritt avstånd till väg
136 på 50 meter ska hållas för att riktvärde för buller vid fasad och uteplatser ska
kunna uppnås. Föreslagen bebyggelse enligt planprogrammet är inte planerad
närmare väg 136. Programkartan revideras för att bättre illustrera kommunens
intentioner.
Handlingarna revideras.
2. Anslutning till väg 136
Kommunen strävar efter ett öppet vägnät. Återvändsgator och säckgator i änden
på långa matargator är inte att föredra. Nya anslutningar till väg 136 ska undersökas i den fortsatta planprocessen. Inom programområdet föreslås alternativa anslutningar till väg 136 i norr och i söder.
Dessa föreslagna anslutningar illustreras i handlingarna.
Trafikverket förespråkar enligt bifogat brev daterat 2010-06-07 (bilaga C) att
Sönneborgsvägen används för anslutning till väg 136 i stället för en ny anslutning
längre söderut.
Handlingarna revideras.
3. Skyddsavstånd
Skyddsavstånd ska hållas till gårdscentrum och till områden där djur stadigvarande vistas. Betesmarker, ridområden och ridstigar kan inte anses kräva skyddsavstånd.
De föreslagna 5 tomterna söder om Aledal ligger i direkt anslutning till rasthagar
för hästar i Aledals ridskoleanläggning.
Dessa 5 föreslagna tomter utgår.
Handlingarna revideras.
4. Strandskogens vattentäkt
Strandskogens vattentäkt är en av kommunens viktigaste. En av anledningarna
till att planprogrammet har tagits fram är för att reda ut i vilken utsträckning ny
bebyggelse kan tillåtas inom vattenskyddsområdet. Under flera år har vattentäktens kapacitet utretts och nya gränser för skyddsområden har arbetats fram.
Av vad som framkommit av utredningarna kan nu kommunen slå fast att det inte
är möjligt att tillåta någon nybyggnation inom det framtida primära och sekundära skyddsområdet. Gränserna för vattenskyddsområdet är ännu inte fastställda
varför de föreslagna gränserna redovisas. Av handlingarna ska det däremot tydligt framgå att det är de fastställda gränserna som ska gälla för framtiden.
Kommunen anser att det inte är möjligt att invänta arbetet med vattenförsörjningsplan och revidering av vattenskydd eftersom det nu behövs planeringsun-
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derlag för att förhindra oönskad byggnation i området.
Med dagens ganska omfattande kunskap kan bebyggelseområden och infrastruktur föreslås med försiktighet utan att vattenförsörjningen påverkas negativt.
Förslaget innebär att en ny väg kan komma att anläggas inom sekundärt skyddsområde.
Handlingarna revideras.
5. Inventering enskilda avlopp
Ett verksamhetsområde finns för delar av bebyggelsen i Strandskogen.
Enligt en inventering av enskilda avlopp, gjord under försommaren 2014 inspekterades 23 enskilda avloppsanläggningar inom befintligt vattenskyddsområde.
Samtliga avloppsanläggningar inom vattenskyddsområdet bedöms sakna tillräcklig rening. Vid en föreslagen utvidgning av vattenskyddsområdet skulle ytterligare 3 enskilda avloppsanläggningar komma att ligga inom vattenskyddsområde.
2 av nuvarande 23 enskilda avloppsanläggningar inom vattenskyddsområde ligger dessutom inom kommunens verksamhetsområde.
Inventeringen som är gjord visar på ett behov av att revidera verksamhetsområdet
för Strandskogen och arbetet med detta har påbörjats.
Handlingarna revideras.
6. Rödlistade arter
Idag finns inget riksintresse för naturvård i området trots att kunskapen om områdets unika naturvärden har funnits sedan tidigt 1900-tal.
Undersökningar, inventeringar och rapporter har inte förhindrat igenväxning och
bebyggelse. Eftersom länsstyrelsens planer snarare handlar om restaurering av
naturtyper än bevarande av befintliga värden anser kommunen det möjligt att
planläggning kan föregå länsstyrelsens arbete.
Sedan kommunen påbörjade arbetet med gällande översiktsplan antagen 200706-18 har det varit känt att det fanns intresse att utöka bebyggelsen söder om
Sönneborgsområdet. I detta skede kunde länsstyrelsen enkelt bevakat detta
skyddsvärda område. Samma år 2007 påbörjades arbetet med en detaljplan för
området söder om Sönneborg som var ute på samråd under 2008 då länsstyrelsen
var samrådspart och skrev i sitt yttrande: I den nu aktuella detaljplanen har
kommunen tänkt på dessa hotade arter och gjort en god ansats genom att bl a ha
öppna vegetationsridåer. Området som idag till stora delar är tallbevuxet skulle
förmodligen, som kommunen också antyder, gynnas av att tallbeståndet glesas ut.
Det ändå viktigt att dessa öppna ytor inte få växa igen. För att gynna dessa hotade arter i det nu aktuella området, är det viktigt att vid ev byggnation inte belägga grusgångar och grusvägar med asfalt. Vissa gynnsamma skötselåtgärder
kan med fördel arbetas in i planbestämmelserna. Vidare kan särskilda restriktioner för naturområde också tillföras i bestämmelserna.
Tidigare i år var det samråd avseende revideringen av kommunens översiktsplan
Översiktsplan 2014, Även i detta arbete var länsstyrelsen samrådspart och nu 7 år
senare skriver de istället i sitt yttrande: Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande
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för planprogrammet över Strandskogen 14: l m.fl . 2013-04-17 (d.nr. 402-123713) meddelat att Aledal-Röhälla kommer att föreslås som riksintresse för naturvården. Kommunen kommer framöver att få förslag till avgränsning och beskrivning på formell remiss. I avvaktan på denna har Länsstyrelsen gjort en preliminär avgränsning av det område där vi i dagsläget bedömer att det finns naturvärden som särskilt behöver framhållas i samband med översiktsplanearbetet (se
skrafferat område i kartan nedan).

Kommunen vill också värna de sandgynnade arter men anser att presenterad
avgränsning skiljer sig från hur länsstyrelsen tidigare valt att yttra sig i ärenden
i området. Kommunen presentera därför sin version av i vilka områden som
naturvärdena kan anses vara det högst prioriterade intresset. I den av kommunen föreslagna avgränsningen så undantas vissa delområden i ytterkanterna av
det större område som länsstyrelsen föreslår i sitt yttrande. Detta eftersom
kommunen anser att andra intressen på sina håll väger tyngre än naturvärdena.
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Som länsstyrelsen skriver i sitt tidigare yttrande kan kommunen med planbestämmelser styra utformningen av föreslagen bebyggelse och med information
kan de boende tillsammans skapa ett bostadsområde som kan fungera som skydd
för beskrivna värden med bättre förutsättningar för de rödlistade arterna.
Handlingarna revideras.
7. Naturområden
Viktiga naturområden har, efter vad kommunen uppfattat, pekats ut i samförstånd
med Länsstyrelsen. Redovisningen av naturområden har främst syftat till att säkra
naturen för de rödlistade arterna. Det finns dock andra mycket stora naturvärden
med ett rikt djurliv inom området. Naturvärden sammanfaller ofta med områden
som människor använder för rekreation. Strövstigar som skapar gränszoner och
skolans aktivitetsområde i gläntor. Kommunen har dock observerat vikten av att
inte bebyggelse tillåts för nära dessa populära strövstigar eftersom de då tenderar
att blockeras och på så sätt försvåras framkomligheten.
Kommunens intention är att stora naturområden ska bevaras. Föreslagna exploateringsområden har redovisats generellt där det angivna antalet bostäder ger en
indikation om kommunens tankar om ett lågexploaterat område.
Efter samrådet har föreslagen exploatering halverats vilket innebär att än mindre
konflikt föreligger mellan naturvärden och bebyggelse.
Illustrationen av tänkta exploateringsområden förtydligas, viktiga rekreationsområden och strövstigar redovisas tydligare.
Handlingarna revideras.
8. Exploateringsgraden
Ny kunskap om vattenförekomst, vattentäkt och framtida vattenförsörjning tillsammans med höga naturvärden och inkomna synpunkter i samrådet har resulterat i en minskad föreslagen exploatering.
Förändringarna har gjorts enligt följande:
-

All föreslagen bebyggelse inom kommande primärt och sekundärt vattenskyddsområde utgår.

-

Område B3 i väster minskas väsentligt och kvar blir ett mindre område
längst i norr.

-

Område B2 i söder utgår.

-

Område B2 i öster minskas och kvar blir ett område i sydost. Området har
stöd i gällande översiktsplan antagen 2007. Detaljplaneläggning av området pågår.

-

Område B3 i öster minskas kraftigt och ny bebyggelse föreslås enbart i
anslutning till befintlig bebyggelse.

-

Område B1 minskas något.

Med dessa förändringar föreslås ca 50 nya bostäder i stället för samrådsförslagets
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100. Utbyggnadstakten i området kan komma att ske i samma takt som i dagsläget. Planprogrammet syftar till att ge kommunen ett fungerande planeringsunderlag för den tillkommande bebyggelsen som bygger på en bedömning av markens lämplighet.
Programhandlingarna kompletters med riktlinjer för gestaltning för att tydliggöra
anknytning till befintlig bebyggelse.
Handlingarna revideras.
9. Förbifart Glömminge
Sträckan utmed väg 136 mellan Algutsrum och Borgholm finns med i den nuvarande regionala transportplanen för Kalmar län 2020 - 2025.
En eventuell förbifart förbi Glömminge skulle förändra förutsättningarna för
vägnätet i området. Det är dock inte klart att åtgärder på sträckan innebär en förbifart, det är inte heller klart hur en sträckning av en eventuell förbifart skulle se
ut eller om det blir en 2 + 1 sträcka förbi programområdet. Detta försvårar ett
resonemang om utfarter på väg 136.
Kommunen förutsätter dock att standarden på anslutningarna till väg 136 i och i
anslutning till programområdet beaktas i samband med den regionala transportplanen.
10. Föreslagen ny vägdragning norr om väg 958
Den föreslagna nya vägen är klämd mellan Strandskogens vattenskyddsområde
och värdefull jordbruksmark. Kommunen gör med stöd av utredningarna för vattenskyddsområdet bedömningen att vägåtgärder inom det sekundära skyddsområdet kan göras utan att påverka vattentäkten negativt.
Målet är att i så stor utsträckning det är möjligt spara områden med höga naturvärden och jordbruksmark vid planläggning av ny väg. Privata fastigheter, stenmurar och transformatorstationer ska också i görligaste mån undvikas.
Den i programhandlingarna illustrerade vägen ska ses som en symbol och ingen
exakt utstakning. Den exakta vägdragningen görs i detaljplaneskedet, då bestäms
också frågan om huvudmannaskap.
I och med att exploateringen så kraftigt har minskat i det reviderade planprogrammet kan det bli svårt att klara finansieringen av föreslagen ny vägsträckning.
Kommunen behöver därför lämna öppet för alternativa lösningar.
Symbolen för vägdragningen revideras och alternativa lösningar presenteras.
Handlingarna revideras.
11. Sandens väg
En flytt av anslutningen Sandens väg till väg 958 är ej aktuell. Kommunen bedömer att utrymme finns för förbättringar i korsningens nuvarande läge.
En ny väg väster om Sandens väg är inte heller aktuell eftersom det skulle innebära ianspråktagande av brukningsbar jordbruksmark.
Kommunen gör en annan avvägning än den som framkommit i samrådet av hur
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stora negativa konsekvenser den ökade trafiken får.
Om alla obebyggda fastigheter bebyggs och en etablering kommer till stånd enligt reviderat planprogram beräknas trafiken öka från de idag beräknade trafikmängderna ca 240 fordonsrörelser per dygn till ca 350 fordonsrörelser per dygn.
Detta innebär en relativt stor procentuell ökning men trafikmängderna kommer
fortsatt vara små och hastigheten fortsatt vara låg vilket gör att kommunen bedömer att beskrivna problem inte kan uppstå.
Karaktären av lugn gata förändras ringa, förutom att gruset kan komma att ersättas med asfalt, det går att hävda att rekreationsmöjligheterna ökar med en asfaltering av vägen. Andra trafikslag på hjul kommer att få ökad framkomlighet.
Ett kommunalt övertagande av Sandens väg skulle däremot fullt ut förändra karaktären på gatan eftersom kommunen kräver en vägbredd på 7 meter och en asfalterad yta på minst 5,5 meter. Att kommunen arbetar på att överta huvudmannaskapet på Lökenäsvägen beror på vikten av att säkra att besökare kan komma till
den kommunala badplatsen.
Ny bebyggelse på fastigheterna Strandskogen 10:6 10:7 förutsätter en omförhandling av befintliga samfällighetsföreningar. Detta kan ske med stöd av en lagakraftvunnen detaljplan. Det innebär att när den nya bebyggelsen kommer till
stånd kommer Sandens väg också vara dessa boendens egna väg och de nya invånarna i Strandskogen kommer vara delaktiga i beslut om ekonomi och skötsel.
Kostnader för förbättringar för Sandens väg är ej utredda.
Men det är inte rimligt att för skattebetalarnas medel bekosta en väg som en så
liten andel av invånarna har nytta av.
Kommunen kan inte förstå hur en standardhöjning av vägen skulle kunna påverka
de boende negativt. Vägen kommer fortsatt vara mycket lågtrafikerad och vid en
asfaltering minskar underhållskostnaderna.
Kostnaderna för en standardhöjning betalas av exploatören.
Handlingarna revideras.
Kommunen anser att förbättringar av Sandens väg är en fullgod lösning av trafikfrågan för tillkommande fastigheter på Strandskogen 10:6 10:7 enligt reviderat
planprogram.
12. Planprocessen
I en planprocess med normalt förfarande skickas ett planförslag ut för att hämta
in synpunkter från berörda två gånger.
Första gången allmänheten får se kommunens planer är vid det så kallade samrådet. De skarpa linjerna och den tydliga skrivningen till trots är det enbart ett utkast. Mycket jobb läggs ner innan planen skickas ut för att få med så många
aspekter som möjligt redan i detta skede. Samrådsmöte hålls för att ge möjlighet
för kommunen att förklara vad planförslaget innebär. Men de enda som är experter på sitt eget område är de som bor i området alltså är de boendes synpunkter
av stor vikt liksom möjligheten att diskutera dessa vid samrådsmötet. De synpunkter som skriftligen kommer in är de formella yttrandena mot vilka kommu-
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nen ska göra en rimlig avvägning av olika intressen och revidera förslaget efter
denna avvägning.
Därefter skickas planförslaget ut på vad som kallas granskning eller enligt tidigare lagstiftning utställning. Här ska kommunen hämta upp eventuella nya synpunkter och bättre förklara varför vissa synpunkter inte har blivit tillgodosedda.
Därefter kan planförslaget antas av kommunfullmäktige.
Ett planprogram ska föregå en detaljplan i det fall det är nödvändigt enligt PBL 5
kap 18 § (1987:10).
I fallet Detaljplan för Strandskogen 10:6 10:7 bedömde kommunen att det inte
var nödvändigt med ett planprogram eftersom detaljplanen hade stöd i gällande
översiktsplan. Arbetet med detaljplanen startade 2007 och planförslaget var ute
på samråd 2008.
2009 inkom ytterligare 2 planansökningar i området och kommunen hade då haft
flera förhandsbesked att ta ställning till.
2009 beslutade dåvarande miljö- och byggnadsnämnden att ett planprogram
skulle upprättas för att ange utgångspunkten för kommande bebyggelse eftersom
önskade exploateringar var många fler och saknade stöd i översiktsplanen.
Samråd för planprogrammet och ett andra samråd för detaljplanen för Strandskogen 10:6 10:7 sammanföll under våren 2013. Kommunen ansåg att det skulle
underlätta för de boende att få se båda planerna parallellt och beklagar att det i
stället ställde till med viss förvirring och ilska.
När det reviderade programförslaget är godkänt av kommunfullmäktige ska det
ligga till grund för framtida planering och byggande i området. Detaljplan för
Strandskogen 10:6 10:7 revideras och ska i nästa steg skickas ut till berörda på
utställning för att ännu en gång inhämta synpunkter. Om det under utställningstiden inte kommer in synpunkter som gör att kommunen anser att planförslaget
ska revideras ytterligare antas detaljplanen av kommunfullmäktige.
Det är inte önskvärt att processen tar så lång tid eftersom överblicken över processen går förlorad. Men området är mycket komplicerat med många motstående
intressen som kommunen har sammanvägt.

13. Utvidgning av Glömminge samhälle
Den tätortsutveckling planprogrammet föreslår med en utvidgning av villabebyggelsen i Glömminge samhälle är bra ur samhällsplaneringssynpunkt.
Områden med höga rekreations- och naturvärden finns söder om Glömminge,
dessa beskrivs mer ingående tillsammans med de kulturhistoriskt intressanta
jordkällarna. Föreslagen bebyggelse ska i så liten utsträckning det är möjligt inkräkta på dessa värden.
Den nya villabebyggelsen föreslås anslutas dels till Pingärdesvägen dels till väg
958. Ett öppet vägnät underlättar också snöröjning och de lågt trafikerade gatorna
inom villakvarteren lämpar sig väl för en blandning av alla trafikslag.
Trafikökning från föreslagen bebyggelse beräknas till ca 60 fordonsrörelser/dygn.
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Trafikmängderna kan inte anses medföra betydande negativa konsekvenser.
Handlingarna revideras.
14. Vattendom och dom 3934-07
En vattendom reglerar vilka uttag kommunen får göra av vatten i brunnar inom
vattentäkten.
Brunnarna där uttag av vatten görs säkras genom att vattenskyddsområde instiftas. Med dessa vattenskyddsområden följer särskilda skyddsbestämmelser.
Skyddsbestämmelserna i detta fallet instiftats av dåvarande Vattendomstolen
1986 (DVA 71/1986).
Kommunen försökte i aktuell dom 3934-07 lämna negativt besked på ett förhandsbesked i strid mot båda gällande översiktsplan och de särskilda skyddsbestämmelserna med hänvisningen att byggnation av fyra nya bostadshus för permanentboende så nära en befintlig uttagsbrunn för dricksvatten innebär en uppenbar risk för föroreningar som kan skada grundvattnets kvalitet. Domen föll ut
till sökandens fördel för att de dokument kommunen hade att tillgå som planeringsunderlag klart ansågs visa att kommunen inte avsåg att förhindra bostadsbebyggelse eftersom de bland annat reglerade hur avloppsanläggningar skulle utföras.
Länsstyrelsen skriver i sin dom: Bestämmelserna för det aktuella vattenskyddsområdet fastställdes år 1986. Grundvatten anses dock vara mer skyddsvärt idag
än för drygt 20 år sedan. Emellertid har inte någon förändring av skyddsbestämmelserna gjorts. Det förhållandet att kommunen anser att stor restriktivitet
skall tillämpas vid verksamheter inom skyddsområdet omöjliggör inte byggnation
av enbostadshus.
Vattenskyddsområdet för Strandskogens vattentäkt håller på att revideras därmed
behöver en ny vattendom sökas och nya skyddsföreskrifter upprättas.
Men för att förtydliga kommunens ställningstagande att ytterligare skydda vattentäkten behövs planeringsunderlag så som ett planprogram.
15. Befintlig bebyggelse inom vattenskyddsområde
Kommunen har ingen ambition att lägga en död hand över befintlig bebyggelse
inom primärt och sekundärt skyddsområde. Tillbyggnad, ombyggnad, friggebodar och attefallhus kommer tillåtas.
Gestaltningen är dock mycket viktig och programhandlingarna kommer i ord och
bild förtydligas med områdets särarter och bebyggelsestrukturer och kulturhistoriskt intressant bebyggelse.
Däremot har kommunen ingen möjlighet att reglera takvinklar, fasadmaterial och
färgsättning utan detaljplan.
Handlingarna revideras.
16. Påverkan på Aledals ridskoleanläggning
Kommunen är väl medveten om den roll Aledals ridskoleanläggning spelar inte
bara för en stor andel av kommunens unga utan även för de höga naturvärdena i
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området.
Däremot delar inte kommunen bedömningen att en exploatering av den föreslagna omfattningen påverkar ridskoleaktiviteten negativt.
I och med ett reviderat förslag med minskad exploatering uppstår en skyddszon
på ca 20 meter till föreslagen bebyggelseområde och stora områden lämnas obebyggda inom fastigheterna 10:6 och 10:7.
Kommunen avstår från att föreslå en utvidgning av ridskoleverksamheten i planprogrammet men påtalar verksamhetens behov av ytor och den gynnsamma effekt hästnäringen har för områdets rödlistade arter.
Handlingarna revideras.

Sammanfattning
-

Länsstyrelsen anser att en full utbyggnad enligt planprogrammet kan antas
medföra betydande miljöpåverkan på miljön, människors hälsa och på hushållningen av mark och vatten. Planområdet är beläget inom grundvattenförekomsten Strandskogen. Strandskogen utgör en av kommunens viktigaste vattenresurser och har också pekas ut som regionalt betydelsefull i vattenförsörjningsplanen för Kalmar län. Länsstyrelsen kräver att en inventering av enskilda avlopp
inom programområdet ska göras och att planprogrammet ska invänta arbetet
med revidering av vattenskyddsområde och vattenförsörjningsplan.

-

Vidare framför länsstyrelsen att Strandskogen 10:6 och 10:7 ligger dels i direkt
anslutning till kärnområdet för rödlistade arter vid bildemonteringen dels mitt
emellan de två områdena och utgör därmed en viktig spridningskorridor mellan
kärnområdena och att en exploatering enligt planprogrammet kan komma att
skada länsstyrelsens möjlighet att återskapa dessa värden. De slår också fast att
jord- och skogsbruk är av nationell betydelse och får endast tas i anspråk för att
tillgodose ett allmänt samhällsintresse samt att skyddsavstånd till befintlig
djurhållning bör ses över.

-

Myndigheterna anser det inte lämpligt med fler anslutningar till väg 136 och
påminner om ett byggnadsfritt område på 30 meter och att riktvärden för buller
genererade av trafiken på väg 136 ska hållas vid fasad på tillkommande bebyggelse. Väg 136 utgör rekommenderad färdväg för farligt gods och närhet till
bebyggelse och till skyddsområde till vattentäkt gör att man kan behöva utreda
hur en olycka kan komma att påverka bebyggelse och vattentäkt. Trafikverket
vill påminna om att föreslagen ny vägdragning för väg 958 i norra delar av
planområdet inte finns med i nuvarande länstransportplan.

-

E.ON beskriver regionnätsluftledningarna 50 kV Linsänkan-Degerhamn. För
att säkerställa att luftledningen uppfyller starkströmsföreskrifternas krav på
minsta avstånd mellan fasledare och närmsta byggnadsdel är det nödvändigt att
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ett 30 meter brett område lämnas utan byggnation.
Med anledning av diskussionen kring magnetfälts eventuella hälsorisker vill
E.ON Elnät påtala myndigheternas försiktighetsprincip.
-

Yttranden från privatpersoner som inkommit i samrådesskedet är till stor del
mycket kritiska och anger främst att programförslaget möjliggör en alltför tät
exploatering. Framför allt är det oro för exploateringens påverkan på trafikmängder på det undermåliga befintliga vägnätet och på området höga naturvärden som anges som skäl till varför en exploatering i den omfattning som samrådsförslaget presenterar inte är möjlig.
Att tillkommande bebyggelse skulle förändra den befintliga byggnadsstrukturen i området har också framförts som farhåga.
Men det har också inkommit synpunkter om önskad ytterligare exploatering av
och tillbyggnader på den egna fastigheten.
Kritik har framförts för det som anses vara en sned fördelning mellan vilka fastighetsägare som får möjlighet att stycka sina fastigheter och vilka som inte får
denna möjlighet.

-

Det anges i inkomna yttranden att programförslaget innebär en allt för kraftiga
minskningen av populära strövområden och naturområden söder om Glömminge tätort, i Lökenässkogen och både öster och väster om bebyggelsen längs
Sandens väg. Vidare tycker många att djurlivet är mer omfattande och finns på
fler ytor än vad som beskrivs i handlingarna där stor fokus ligger på de rödlistade insektarterna.

-

Invånarna är också oroliga över att de marker som de rödlistade arterna gynnas
av exploateras bort i programförslaget och att exploatering enligt planprogrammet begränsar Aledals verksamhet. Ridskoleverksamheten beskrivs inte
bara som nödvändig för kommunens unga utan också för de rödlistade insektsarterna.

-

Programförslagets trafiklösningar har risats och rosats. Förslaget att leda trafiken norr om bebyggelsen utmed väg 958, Röhällavägen, har mottagits väl även
om flera synpunkter har framkommit på den redovisade sträckningen. Att använda Sandens väg och Pingärdesvägen för anslutning till bebyggelseområden
har däremot väckt mycket ilska och anses vara fullkomligt absurda lösningar.
Särskilt yttranden om olämpligheten att använda Sandens väg har uttryckts i
mycket stora ord.

-

Kartmaterialet har många gånger misstolkats och ansetts otydligt.

-

Planprocessen har väckt mycket ilska, oro och irritation.

-

Kommunen reviderar på grund av vattenskyddsområdet programförslaget och
halverar den föreslagna bebyggelsen.
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-

Kommunen avvisar länsstyrelsens krav på att invänta arbetet med vattenförsörjningsplan och revidering av vattenskydd eftersom behovet är stort av ett
planeringsunderlag för att förhindra oönskad byggnation i området.
En inventering av enskilda avlopp är gjord. Under försommaren 2014 inspekterades 23 enskilda avloppsanläggningar inom befintligt vattenskyddsområde.
Samtliga avloppsanläggningar inom vattenskyddsområdet bedömdes sakna tillräcklig rening.

-

Kommunen anser att en spridningskorridorer mellan de av länsstyrelsen utpekade viktiga naturområdena säkras med en minskad exploatering och föreslår
för länsstyrelsen ett område för riksintresse för naturvård. Även populära strövområden och stigar lämnas större utrymme i och med en minskad exploatering.

-

Ingen jordbruksmark ska tas i anspråk för bostäder. I det fall en ny bilväg anläggs kommer kommunen sträva efter att minimera påverkan på brukningsbar
jordbruksmark. Skyddsavstånd ska hållas till brukningscentrum och till området där djur stadigvarande vistas.

-

Kommunens ställningstagande är att myndigheternas krav på byggnadsfritt område längs väg 136 stämmer väl överens med bebyggelsestrukturen, rekommenderade bullernivåer och fornlämningsområden.

-

Kommunen strävar efter ett öppet vägnät och föreslår förbättrade eller nya anslutning till väg 136 i programområdet norra och södra del. Kommunen förutsätter att åtgärder på anlutningspunkter längs väg 136 sträckan Borgholm – Algutsrum finns med i regionala transportplanen för Kalmar län 2020 – 2025.

-

E.ON elnät har tagit fram ledningarnas beräknade magnetfältsbidrag. Kommunens riktvärden enligt gällande översiktsplan uppnås ca 30 meter från ledningens mitt. Kommunen anser dock att den bästa åtgärden för att minimera magnetfälts eventuella hälsorisker är att E.ON gräver ner ledningarna.

-

Angående ökade trafikmängder på Sandens väg och på Pingärdesvägen anser
inte kommunen att ökningen av trafiken är så omfattande att den påverkar vare
sig upplevelsen, säkerheten, bullernivåer eller luftkvalitén.
För bebyggelsen söder om Pingärdesvägen föreslås också en anslutning till väg
958.

-

Handlingarna kommer revideras dels till följd av den minskade exploateringen
dels för att förtydliga kartmaterial och formuleringar.

-

Kommunen har lagstiftning att följa för hur planprocessen ska gå till.

Handlingarna revideras enligt följande
-

Behovsbedömningen och kommunens ställningstagande revideras i enlighet
med de inkomna synpunkterna.
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-

Programmets syfte och huvuddrag omformuleras.

-

Vattenskyddsområde enlig 7 kap MB beskrivs tydligare, både de gällande och
de föreslagna.

-

Väg 136 är ett riksintresse enligt 3 kap MB.

-

Kommunen tydliggör föreslagna exploateringsområdens påverkan på grundoch ytvattenförekomsten.

-

Föreslagen exploatering halveras.
Handlingarna anpassas efter minskningen vilket innebär nya förslag på åtgärder
på vägar, trafikmängder, naturområden och tekniska försörjning. Bedömningen
av exploateringarnas konsekvenser på befintliga förhållanden och värden anpassas också efter det nya förslaget.

-

Programhandlingarna uppdateras gällande revidering av vattenskyddsområdet,
vattenförsörjningsplan och inventering av avlopp.

-

Programhandlingarna kompletteras med information om de olika bebyggelsestrukturernas särarter och med en beskrivning av kolerakyrkogård och befintliga
jordkällare.

-

Skolans aktivitetsområde, bad och rekreation beskrivs mer utförligt och tydligare.

-

Områdets rödlistade arter och naturvärden utöver rödlistade arter beskrivs tydligare. Hur ianspråktagande av mark påverkar rödlistade arter och övriga naturvärden förtydligar i handlingarna.

-

Skogen bullerdämpande effekt, förekomsten av förorenad mark och närheten
till djurhållning förtydligas.

-

Handlingarna kompletteras med information om luftledningen för starkström
och räddningstjänstens behov av brandposter och framkomlighet.

-

Beskrivningen av trafiken, gator, stigar och stråk förtydligas.

-

Programhandlingarna korrigeras vad gäller beskrivningen av påverkan från väg
136 och cykeltrafiken och det privata initiativet för lekplatsen vid Sönneborgsvägen

-

Redovisningen av befintlig markanvändning och stråk och stigar förtydligas och
korrigeras.
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Förvaltningens förslag till beslut
1. Den 2014-11-25 upprättade samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter
godkänns som sin egen.
2. De 2012-12-18 upprättade och 2014-11-25 reviderade programhandlingarna
godkänns.
3. Programhandlingarna ska tillsammans med samrådsredogörelsen utgöra
underlag för detaljplaner inom programområdet.

Ylva Hammarstedt
Arkitekt SAR/MSA
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Planprogram Strandskogen
MÖTESANTECKNINGAR

Mötesanteckningar från samråd angående planprogram Strandskogen
Måndag den 4 mars kl 18.00 i Glömminge Föreningshus
Närvarande:
Marie-Christine Svensson, Stadsarkitekt
Kent Ingvarsson, Kommunalråd
Bengt Johansson, Exploateringschef
KG Johnsson, Teknisk chef
Anton Svensson, Planarkitekt
Magdalena Andersson, Miljöhandläggare
Helena Lager, Naturvårdshandläggare Länsstyrelsen i Kalmar
70 övriga deltagare enligt deltagarförteckning
Kent Ingvarsson hälsar välkomna och inleder mötet. Marie-Christine Svensson
berättar om bakgrunden till projektet, om kommunens organisation och om
planprocessen.
Fråga: Vilken juridisk styrka har ett planprogram?
Svar: Ett planprogram är som en förstudie. Utifrån planprogrammet tas sedan
beslut om detaljplaner.
Fråga: Kommer inlämnade synpunkter på planprogrammet att beaktas senare i
kommande detaljplaner?
Svar: Syftet med samrådet för planprogrammet är att ta in och beakta synpunkter
innan planprogrammet färdigställs. Yttranden ska lämnas skriftligt senast den 18
mars. Alla yttranden kommer att sammanställas, i sin helhet, i en
samrådsredogörelse. För de områden där detaljplaner blir aktuella kommer
ytterligare samråd hållas.

T:\PLANER\Detaljplaner\Strandskogen 14,1 mfl, Planprogram\PROGRAM\samråd\samrådsredogörelse\Samrådsmöte 20130304\Mötesanteckningar 20130304.doc

Adress
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga
Besöksadress: Trollhättevägen 4

Telefon
0485-470 00 (vx)

E-post
kommun@morbylanga.se

Hemsida
www.morbylanga.se

Org nr
212000-0704

Konto
Pg 3 26 14-0
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Fråga: En kallelse om samråd angående detaljplan för Strandskogen 10:6 m.fl.
har skickats ut. Varför hålls samråd om detaljplan innan planprogrammet är
klart? Hur tas hänsyn till synpunkter?
Svar: Den specifika detaljplanen har varit på gång länge och är en av
anledningarna till att planprogrammet behövde upprättas. Både planprogrammet
och detaljplanen är fortfarande i ett tidigt skede och alla har möjlighet att lämna
synpunkter på båda. Någon detaljplan kommer inte att antas innan
planprogrammet är färdigt.
Fråga: Hur ser tidsplanen ut?
Svar: Det beror till stor del på vilka yttranden som inkommer. Eventuellt kan
detaljplanen 10:6 m.fl. tas upp till fullmäktige till sommaren och sedan
utställning, då det blir möjlighet att lämna yttrande ännu en gång.
Fråga: Hur får politikerna synpunkterna?
Svar: Genom samrådsredogörelsen. Alla synpunkter scannas in och bifogas.
Fråga: Sandens vägförening anser att hänsyn inte har tagits till lämnade
synpunkter kring vägfrågan.
Svar: Det kommer en mängd olika synpunkter och kommunen försöker få en
helhetsbild över området. I nuläget kan inte besked ges om vilka synpunkter som
kommer tas hänsyn till.
Presentationen fortsätter genom att Anton Svensson berättar om gällande
översiktsplan för kommunen och syfte med planprogrammet samt visar kartor
över området.
Fråga: Vad avses med inre respektive yttre vattenskyddsområde?
Svar: KG Johnsson förklarar att Strandskogen är en av de bästa vattentäkterna i
kommunen och är mycket viktig för samhället. Högre krav ställs på
verksamhetsutövare i det inre vattenskyddsområdet, som är närmare källan.
Fråga: Varför ser vattenskyddsområdets avgränsning ut som den gör? Varför så
stort område?
Svar: När nuvarande vattenskyddsområden togs ut tog man till större områden
än vad som kanske gjorts om de hade skapats idag. En ny genomgång och nya
gränsdragningar kommer framöver. Kommunen kan dock inte gå in och ändra
gränsdragningarna, utan det är lagstadgade gränsdragningar som kommer gå
genom en ny process med hårdare krav. Tanken är att få med Röhälla i
vattenskyddsområdet, eftersom vattnet rinner västerut.
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Fråga: Vilka detaljplaner finns i området och hur hanteras de i det nya
planprogrammet?
Svar: De kan komma att revideras.
Fråga: När bestäms storlek på byggnation o.s.v.?
Svar: Det bestäms i arbetet med detaljplaner.
Anton Svensson fortsätter presentationen med att visa områden med planerad ny
bebyggelse i planområdet. Bebyggelsestrukturen i området har setts över och det
finns några olika typer i olika delområden. Det finns också områden som har
höga naturvärden, som ej bör bebyggas, där länsstyrelsen arbetar med att bilda
naturreservat, vilket Helena Lager kommer att berätta mer om.
Fråga: Hur ska trafikfrågan lösas? Trafikmatning?
Svar: Det är en fråga som utreds i detaljplaneskedet.
Fråga: Hur har lämpligheten för ny bebyggelse i området bedömts? När det
gäller området kring Aledal finns löften om område som ej ska bebyggas, ett
skyddsavstånd till hagar? Hur tas hänsyn till Aledals ridverksamhet?
Svar: Områdena med höga naturvärden gynnas av ridverksamheten som hjälper
till att hålla landskapet öppet och dessa områden undantas ny bebyggelse.
Fråga: Hur många hus kommer att byggas per år? Finns någon bedömning?
Svar: Det är svårt att bedöma, det beror på detaljplanerarbetet. Allt kommer inte
att byggas samtidigt. En gissning är ca 10-15 hus/år. Planprogrammet visar att
det är lämpligt med max 100 nya hus inom området och visar på vilka områden
som kan bli möjliga för nybyggnation.
Fråga: Inom området Strandskogen 10:6, 10:7 där det pågår detaljplanerarbetet
finns också höga naturvärden?
Svar: Helena Lager förklarar att länsstyrelsen pekat ut större områden där det
kan finnas vissa arter och vissa ytor med öppen sand, som på sikt kan utvecklas.
Anton Svensson visar förslag på hur vägarna i området kan användas samt
förslag på ny vägdragning i norra delen av området, för att undvika trafikökning
genom byn. Det finns många synpunkter kring vägfrågan som diskuteras ivrigt
under mötet. Bl.a. är Sandens vägförening missnöjd med föreslagen
vägdragning, det finns synpunkter om att vägförslaget är dåligt för miljön
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eftersom det leder till längre körsträckor för många och synpunkter om säkerhet
och barn i området.
Bengt Johansson informerar om att det funnits annat förslag på trafiklösning men
att Vägverket inte godkänt detta.
Fråga: Fråga om förbifart Glömminge?
Svar: Det är en lång process och troligen blir det inte aktuellt före år 2021.
Fråga: Lökenäsvägen? Hur löses situationen där?
Svar: Planarbete pågår, ej avslutat.
Helena Lager från länsstyrelsen ges därefter möjlighet att informera om områdets
höga naturvärden och berättar om vilka värdekärnorna är och vilka arter man kan
finna där. I vissa områden finns extremt höga naturvärden och vissa arter finns
bara här i hela Nordeuropa. Naturvärdena är beroende av störning som bete och
tramp så att öppen sand blottas och där har ridningen i området bidragit. Arbete
med att bilda naturreservat pågår och kontakt med markägare kommer att tas
inom kort.
Fråga: Det pratas mycket om insekter, men vilken hänsyn tas till fåglar och
däggdjur i området?
Svar: De mosaikområden, med öppna ytor, buskar och träddungar, som behöver
utvecklas för att bevara de rödlistade insekterna är också gynnsamma för många
andra djur, däribland många fåglar.
Fråga: Går det att få länsstyrelsens presentation om detta?
Svar: Ja, hör av er till Helena Lager så ordnar hon det.
Fråga: Finns andra alternativa vägförbindelser exempelvis mot nedre vägen mot
Färjestaden?
Svar: Vi har tittat på olika förslag, men det är svårt, miljöaspekterna kommer
också in. Vill undvika ny vägdragning genom områdena med höga naturvärden.
Fråga: Hur blir det vid Vidhallsvägen i villaområdet? Hänsyn måste också tas
till oss som bor där och det är viktigt att det blir luft mellan tomterna.
Fråga: Mycket frågor som rör Trafikverket för anslutning mot väg 136. Viktigt
för att göra området attraktivt. Diskussion med Trafikverket?

Bilaga B
5 (6)

Svar: Vi får se vad vi kommer fram till under hösten.
Synpunkt: Höga kulturmiljövärden, äldre hus som bör bevaras, finns i området.
Bör göras en inventering.
Fråga: Ni säger att det inte blir någon byggnation inom inre
vattenskyddsområde? Vad gäller för befintliga tomter och byggnader?
Svar: Befintliga fastigheter får underhållas och tillåts byggas till, friggebod är
ok.
Fråga: Är det säkert att alla nya områden kommer att bebyggas?
Svar: Nej det är inte säkert.
Fråga: räcker det inte att utgå från stränga bestämmelser inom inre
vattenskyddsområde, måste väl inte lägga en död hand på området?
Svar: Det är av högsta prioritet att skydda ert dricksvatten långsiktigt.
Fråga: Blir det tvång på anslutning till kommunalt VA?
Svar: Ja på sikt blir det så.
Fråga: När är hela projektet färdigt?
Svar: Det är egentligen inte ETT projekt, utan olika bitar i området som är
möjliga. Alla kanske inte blir detaljplanelagda.
Synpunkt: Ägare till 14:1 håller med om att vattnet bör skyddas men kritisk till
ordningen som kommunen jobbar efter. Bra att planen påbörjats men upplever att
man ej fått svar på sina frågor som skickats skriftligen tidigare.
Fråga: Varför inte kräva att alla ansluter till kommunalt avlopp för att skydda
vattentäkten? Det kanske möjliggör bostäder på fler tomter?
Svar: Det utreds i detaljplanearbetet.
Synpunkt: Jörgen på Aledal är emot detaljplanen för 10:6, 10:7 p.g.a. närheten
till ridverksamheten. Ingen ersättning ges. Aledals ridverksamhet bjuder in
allmänheten och är ett viktigt allmänt intresse.
Kent Ingvarsson avslutar mötet och informerar om att alla yttranden också
lämnas till politikerna och vägs också samman med yttrandena angående
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detaljplanen för 10:6, 10:7. Naturen är också en viktig fråga för kommunen att
värna om.

Mötesanteckningar förda av Magdalena Andersson, miljöhandläggare
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