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Anteckningar från samrådsmöten angående: 

Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet 

 

Mötet hölls 

- tisdagen den 10 februari 2015, kl. 18.00 i lokal Salen, kommunhuset, Alvesta 

 

Missiv om samråd inklusive inbjudan till samrådsmöte har skickats enligt sändlista. Inbjudan 

har också annonserats i Smålandsposten tisdagen den 3 februari. 

 

Närvarande: 
- 4 st fastighetsägare samt 2 föreningsrepresentanter 

 

Närvarande tjänstemän och politiker: Magnus Wigren, Patrik Karlsson, Elinor Bjärnborg 

från FSP, Hagart Valtersson och Anita Lindstedt från NFS samt Tomas Hedenvik från KS. 

 

Mötens öppnande Magnus Wigren hälsar välkommen 

Bakgrund och innehåll Patrik Karlsson redogör för vattenverksamhet, bakgrund till arbetet 

i Sjöparken samt innehåll i samrådshandlingarna. 

  

Synpunker/diskussioner  

Varför genomförs inte 

planer som kommunen 

har? 

Behövs en tidsaxel för allmänhet att förstå när saker ska ske. 

Byggrätten har diskuterats länge och nu återigen en idé på samråd. 

Det parkeras hej vilt i området med risk för oljeläckage, dammar 

sköts inte och växer igen och grönytor med gräs börjar inte växa. 

Döda buskar förfular området och folk genar över planteringar. 

Snygga till parkeringsytan som blomsteräng så länge. Det eldas 

även skräp vid parkens grillplatser. 

 Kommentar: Det tar tid från idé till färdig byggnad. Nu är vi i 

inledningen av en exploateringsfas och tillståndet är ett måste för 

att få bebygga platsen enligt plan. Parkeringsfrågan ska lösas när 

parkeringsavgifter hanterats i KF; om det införs på 

långtidspakeringen stängs även kvartersmarkens tillfartsväg. 

Skötselfrågor noteras och tas med och förmedlas till ansvariga 

inom förvaltningen. Kostnader för anläggande av en äng måste 

vägas mot att den blir tillfällig. 

Hitta annan plats för 

båtiläggningsplats och 

småbåtshamn? 

Det är mycket grunt på platsen vilket kräver muddring och 

liknande åtgärder. Dessutom måste trafiken för småbåtshamnen 

passera genom parkens gångstråk för att komma till 

iläggningsplatsen, vilket utgör en trafikfara framför allt för barn. 

Dessutom måste man se till så att man inte bygger anläggningar 

som omöjliggör en framtida större muddringsåtgärd i Salens norra 

bassäng. Sammantaget behöver man titta på en annan lokalisering. 

 Kommentar: Åtgärder för att göra viken farbar ingår i samrådet. I 

visionen om Sjöparken ingår att möjliggöra för en livfull stadspark 
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med aktiviteter och mer vattenkontakt för allmänheten. I det 

arbetet kan en småbåtshamn ge förutsättning för mer människor i 

rörelse och större tillgänglighet. Dock är det ingen kommunal 

angelägenhet att bygga en småbåtshamn – det krävs en exploatör 

eller gemensamhetsanläggning. Vi tar med oss synpunkterna och 

tittar på hur stor en hamn/iläggningsplats bör vara, hur den kan 

utformas mer trafiksäker samt även lokaliseringsfrågan. 

Varför placera en 

byggnad så nära vattnet 

och inom område hotat 

av översvämning? 

Kvartersmarken är helt inom nuvarande dimensionerade 100-

årsflöde. Dessutom inom bullerpåverkat område. Är platsen 

verkligen lämplig? Vill någon bo så nära järnvägen? 

 Kommentar: Byggrätten har hanterats i och med framtagandet av 

detaljplan. Det finns förutsättningar att bebygga marken, bland 

annat genom lägsta nivå för golv och med viss markuppfyllnad vid 

hussockel Hur detta ska göras på miljömässigt bästa sätt hanteras 

i tillståndsprocessen. Exploateringsintresse finns. 

Åtgärder i parken Kan man anlägga en badplats och lekplats i parken och börja med 

att ta bort vassen. Sandstränder är bra för fåglar. Ni behöver dock 

tänka på blågrönalger om det finns en utpekad badplats. Städa upp 

udden (Grundet). 

 Kommentar: Det är inte aktuellt med anläggande av en större 

badplats just nu, eftersom sjön har problem med dy och att vi bör 

genomföra muddring först. På sikt kan en badplats i Sjöparken 

diskuteras. Vassåtgärder ingår i samrådshandlingarna. Större 

åtgärder på udden är inte aktuellt, mer än möjligen 

naturvårdsinsatser. Vi skulle kunna snygga upp stigen och sätta 

upp informationsskyltar om naturvärdena på platsen. Idéerna tas 

med om olika former av aktiviteter för framtida parkutveckling. 

Fosforläckage och 

muddring 

Varför inte göra en rejäl muddring av Salens norra bassäng? 

 Kommentar: Arbetet har initierats, genom att kommunen aktivt 

arbetar för att minska fosfortillförsel uppströms (exempelvis tillsyn 

av avlopp) och samarbete om projekt inom Mörrumsåns vattenråd. 

Det är ett långsiktigt arbete som krävs. Fördröjningsytor 

uppströms Lekarydsån (norr om Alvesta) kan bli aktuellt på sikt; 

detta har pekats ut i Översiktsplan 2008. 

Risk för vibrationer i 

byggskedet 

Oro finns för att vibrationer i byggskedet ska påverka befintliga 

byggnader. Sådana skador hävdas ha uppstått vid arbete i 

Sjöparken. 

 Kommentar: Pågående ärende om eventuellt uppkomna 

vibrationsskador i samband med anläggningsarbete finns och de 

ärendena får ha sin gång. Inför eventuell pålning och arbete enligt 

tillstånd för vattenverksamhet ska dessa frågor belysas och risker 

minimeras samt situationen för befintliga byggnader bevakas. 

Detta ämnas ingå i ansökningshandlingarna. 

Finansiering Hur ska bygget finansieras? 
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 Kommentar: Kommunen är fastighetsägare men inte tänkt att vara 

exploatör. En markanvisning är tänkbar och viss gemensam 

finansiering av allmänna platser kan tänkas.  

  

  

Mötens avslutande Patrik Karlsson och Magnus Wigren redogör för fortsättningen av 

processen. Samrådet pågår till den 6 mars, då skriftligt inkomna 

synpunkter sammanställs och skickas till Länsstyrelsens inför 

beslut om betydande miljöpåverkan. 

 

 

Eventuella synpunkter ska lämnas till Alvesta kommun, FSP, 342 80 Alvesta eller mailadress 

samhallsplanering@alvesta.se senast 6 mars. 

Dessa minnesanteckningar kommer att redovisas på hemsidan. 

 

 

 

Anteckningar 

 

Patrik Karlsson (sammanställning) och Elinor Bjärnborg 

FSP/plan 
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