
Samrådsmöte Björklövet  

När: onsdagen den 2015-06-03, kl. 17.30 

Var: Björklövets samlingslokal, Sköldstavägen 26, Alvesta.  

Mötet började med att Karolina redogjorde för förslag till detaljplan. 

Frågor och diskussion:  

Finns det inte andra platser att bygga på? Det finns många andra platser som skulle kunna 

bebyggas, exempelvis skogsområdet (vid Vida sim- och sportcentrum) som inte ligger långt 

härifrån, eller vid grusplanen mitt emot torget.  

Båda platserna är diskuterade, problematiken med skogsområdet är att det är sankt. Vad gäller 

grusplanen så har skolan länge diskuterat om de behöver ytan, men politikerna vill bygga 

bostäder där. Så det är en fråga som länge har varit diskuterad och som vi längre fram får se 

vad som beslutas. Härnäst vad gäller bostäder finns förhoppningar om att Sjöparken kan 

bebyggas. Det finns alltså flera andra platser som utreds för bostäder då det idag är brist och 

behövs fler i Alvesta.  

Jag anser att det är för trångt då området är för litet, om det hade varit en ordentlig yta att 

bygga på hade det varit okej, men det är det inte. Området är för litet för att bebygga med två 

stora hus. Vi har redan nu ont om plats och det är ett väldigt fint område som är synd att 

förstöra genom att bygga över det.  

Anledningen till att man väljer att förtäta inne i centrum är flera. Eftersom infrastruktur så 

som ledningar redan finns i närområdet så blir det billigare att bygga på. Just detta område har 

även fördelen att det finns närhet till kollektivtrafik, vilket är positivt för att motverka 

bilberoende samhällen.   

Det är alldeles för högt, ska vi behöva titta upp och emellan husen för att se himmeln? Och 

ska de som bor i de nya titta ner på oss? Den höga bebyggelsen passar inte alls med den 

lägre som finns runt omkring. 

Att bebyggelsen är för hög är synpunkter som vi tar med oss och tittar närmare på. 

Anledningen att bygga på höjden är att få bra ekonomi i byggnationen så det blir lönsamt.  

Hur kommer byggnaderna att se ut, åt vilket håll ska balkongerna finnas, kommer 

parkeringen finnas där den är idag? Jag är kritisk mot gångvägarnas placering i 

illustrationen då de blir precis vid våra uteplatser. 

Det är viktigt att tänka på att den illustrationskarta som vi visat inte är den sanna bilden av hur 

området kommer att se ut. Detaljplanen skapar möjligheter och ger ramarna för byggnationen. 

Men däremot kan Allbohus därefter utforma området så som de väljer, så länge de inte gör 

något som strider mot plankartan. Det vill säga att även om detaljplanen möjliggör för sex 

våningar kan Allbohus välja att enbart bebygga området med två våningar om efterfrågan på 

marklägenheter är hög. Vi kan alltså idag inte svara på frågor som berör byggnadens eller 

områdets utformning i stort. Den utformning som Allbohus väljer redogörs för i bygglovet 

och som också prövas i det skedet.  



Hur är det tänkt med trafiken i området? Det är redan idag ett problem med mopeder och 

bilar som kör på gångvägarna, det kommer att bli ännu värre när fler bor i området. Även 

parkeringen, hur är det tänkt att det ska lösas?  

Allbohus har idag en parkeringsnorm på 0,8, det vill säga att 0,8 parkeringar skapas per varje 

lägenhet. Kommunen bevakar parkeringssituationen i bygglovet, i detaljplanen bestäms att 

parkering ska finnas inom den egna fastigheten, men hur detta löses kan ske på många olika 

vis och som Allbohus själva har ansvar att lösa.  

När är tanken att de ska börja bygga? Det kommer att bli jobbigt att bo mitt i en arbetsplats 

med en massa byggdamm och upplag.  

Det är en lång process fram till dess att byggnation är möjlig. Först ska detaljplanen vinna 

laga kraft, vilket leder till att en byggrätt skapas på området. Allbohus ska därefter söka 

bygglov och först därefter när bygglovet har beviljats kan byggnationen påbörjas. 

Detaljplanen gäller fram tills dess att den ändras på nytt. Allbohus kan därmed välja att söka 

bygglov direkt efter att planen vunnit laga kraft, eller så väntar de. Det beror på vilken 

efterfrågan på lägenheter de har och om de tror att de kan gå med vist på byggnationen idag. 

Ska det finnas en vattendamm i området? Kommer den att inhägnas? Det är en farlig miljö 

för barn om vatten finns i området som de potentiellt kan drunkna i.  

Det kan komma att bli en damm i den södra delen av planområdet. Men med störst 

sannolikhet kommer det inte att finnas vatten där som är varaktigt. Främst är det under skyfall 

då väldigt mycket vatten samlas som dammen kommer att vattenfyllas. Dammen kommer 

med störst sannolikhet inte att inhägnas. Vi har levt med vatten under alla tider och vi har 

många som barn lekt i vattendrag av olika slag. Även om det är en fara och man bör ha 

respekt för vatten så är risken för olycka liten. Dagvattenanläggningar utformas flacka och 

utan höga kanter så det inte ska vara möjligt att ramla ner i dem. Självklart är det även en 

ansvarsfråga för föräldrar att ha uppsikt över mindre barns lek.  

Hur mycket kommer våra synpunkter egentligen att tas i beaktning, spelar det ens någon roll 

om vi inte vill ha denna utveckling som ni föreslår? 

Vi kommer att sammanställa era synpunkter från denna kväll, vilket blir en del av 

beslutsunderlaget som vi presenterar för politikerna innan beslut. Däremot är det även väldigt 

viktigt att ni skickar in era synpunkter nu under samrådstiden så vi officiellt får synpunkter 

som vi kan besvara och som likaså blir en del av beslutsunderlaget. Motivera då era 

synpunkter, tyvärr räcker det inte att enbart säga att vi inte vill att ni bygger. Efter samrådet så 

kommer ni att få era synpunkter besvarade och förslaget kommer igen finnas tillgängligt så ni 

kan se om/hur era synpunkter har tagits i beaktning. Det kallas att planen är utställd för 

granskning. Därefter har ni ytterligare en chans att yttra er. Om detaljplanen antas av 

Nämnden för samhällsplanering kan ni överklaga beslutet och det är då Länsstyrelsen som är 

den första instansen.  

Anteckningar skrivna av 

Karolina Bjers 

Magnus Wigren 


