
Samrådsmöte om detaljplan för del av 

Lekaryd 3:21 m.fl. i Lekaryd  

Mötet hölls 12 oktober 2017 kl. 18:00 i Alvesta kommunhus, Centralplan 1, Alvesta. Inbjudan annon-

serades i Smålandsposten, på kommunens webbplats samt via missiv till berörda fastighetsägare och 

intresseorganisationer. 

Närvaro: 10 personer kom till mötet utöver kommunens 3 tjänstemän. 

Närvarande tjänstemän: Mario Jonjic, Sofie von Elern och Patrik Karlsson på FSP/planering. 

Mario Jonjic hälsade välkommen. Sofie von Elern redogjorde för planförslaget. 

Under mötets gång kom följande frågor och synpunkter upp för diskussion: 

VA 

Hur kommer utbyggnad av Va-nät dras och kommer möjlighet finnas att ansluta fastigheter i norr? 

Fastighetsägare har fått höra av markchef att han inte kommer ha möjlighet att ansluta sig om han 

inte själv betalar ledningsdragning fram till sin fastighet och vill veta om det fortfarande är så. Svar: 

Va-utbyggnaden kommer att utredas vidare. Det som fastighetsägaren fått höra är troligen det som 

gäller för tillfället. Men planerna är fortfarande i mycket tidigt skede och därmed finns inget beslut 

om nytt verksamhetsområde eller dess omfattning. Ny teknik med LTA-system innebär att det är lät-

tare att ansluta fastigheter utan att det behövs självfall hela ledningssträckan.  

Varför är de vattenledningar som byggdes ut i Lekaryd för klena redan för att bygga ut till området? 

Svar: Vattenledningarna är dimensionerade efter ett visst flöde. Ledningarna fungerar inte som de är 

tänkta om man dimensionerar för högt eller lågt. Därav svårt att bygga ut ledningar som tar höjd för 

eventuell utbyggnad i framtiden. 

Kulturmiljö 

Angående den lövträdsbevuxna och betade zonen mellan åkermarken och planområdet(enl. karta 

som visades under presentation av planen) som uttrycktes värdefull för att avskärma ny bebyggelse 

från värdefulla kulturmiljöer i Lekaryd - är den skyddad på något sätt eller kan det bli aktuellt att 

bygga där? Svar: Omfattande bebyggelse i denna zon troligen inte möjligt för riksintressets skull. I så 

fall några enstaka hus som då inte heller kommer innebära att ”skärmeffekten” förloras. 

Sändlista 

Varför har Alvesta SOK, friluftsfrämjandet och kultur- och fritidsnämnden inte har blivit kallade i sam-
rådet? Svar: Vid varje samråd görs en bedömning (utifrån gällande rättspraxis) om vilka som ska an-
ses vara sakägare (mest berörda), men alla har möjlighet att lämna synpunkter. Vi behöver emellertid 
se över rutiner om vilka som kallas. Fritidsförvaltningen är informerade och samtal ska fortsätta med 
dem.  

Intresse för att bosätta sig i området 

Har man undersökt vilket intresse det finns att köpa tomt och bygga hus här? 



Svar: Kommunen har gjort bedömningen att området är attraktivt. I samband med samrådet har 

redan flera intresseanmälningar för tomter kommit in (trots att det ännu inte finns någon officiell 

tomtkö). 

Hanaslöv 

Alvesta SOK lyfter skid- och friluftsverksamheten i Hanaslöv och att framtida klagomål från boende i 

de planerade bostadsområdena kan leda till negativa konsekvenser för verksamheten. Problem som 

lyfts är framförallt snökanonerna - dess närhet till området, risk för buller, risk att snö hamnar på 

bostadstomter och vägar. Även den höga trafiken till Hanaslöv dagtid under vintersäsongen och 

pistmaskiner som kör kvällstid/nattid kan orsaka buller. Att skog tas ner i samband med exploate-

ringen av nya bostadsområden påstås kunna orsaka förhöjda bullernivåer även i Lekaryd by. Andra 

störningar kan bli strålkastare i backen som är tända kvälls/natttid kan orsaka störande ljus och re-

flektioner. Planer finns att utveckla verksamheten i Hanaslöv och man ser oro över att bostäder i 

närheten kan komma att hindra både för befintlig verksamhet och för utveckling. Samtidigt uttrycks 

också positivitet över detaljplaneförslaget då utveckling av bostäder i närområdet även kan stärka 

verksamheten i Hanaslöv. Att kommunalt VA dras till området ger möjlighet för Hanaslöv att ansluta 

sig vilket hade varit mycket positivt. 

Svar: Den tidiga bedömning som gjorts har varit att snökanonerna är tillräckligt längt bort för att inte 

påverka, men detta är frågor vi kommer behöva utreda vidare. Samrådet är till för att lyfta eventuella 

konsekvenser i tidigt skede. Hanaslöv är viktigt för Alvesta vilket även de högsta politikerna framför. I 

den fortsatta planprocessen kommer vi belysa eventuella konsekvenser. Ang ökat buller om skog tas 

ner så har vegetation mycket liten direkt påverkan på bullernivåer, mer än att ge en visuell effekt av 

att man inte upplever bullret lika mycket om man inte kan se källan. Kommunen gärna vill få in mer 

fakta från Alvesta SOK rörande verksamheten; placering och användning av snökanoner (tider, antal 

dygn under säsong mm) för att underlätta vidare bedömningar. 

Djurhållning 

Vilka konsekvenser kommer detaljplanen få för djurhållning? Boende i närheten av planområdet 

lyfter att de har hästar som betar i närområdet. Svar: Det är svårt att säga. Det direkta närområdet 

ägs av Alvesta kommun så vi styra eventuellt arrende för bete där. Den betesmark som syftas till i 

frågan ligger längre ifrån bostadsområdena och mindre troligt att det kommer innebära störningar 

för boende, men vi kan inte lova något. Information till fastighetsägare om djurhållning och jordbruk i 

närmiljön kommer behövas.  

Diskussion om lukt från gödselbrunnen i trevägskorsingen lyftes som ett troligen större problem än 

hästar.  

Omfattning bebyggelse 

Varför antalet hus? Innebär i princip en fördubbling av Lekaryds befolkning. Kommer inte få samma 

karaktär som i övriga Lekaryd (mer villaområde istället för radby). Svar: Karaktären blir inte helt den-

samma då inte husen byggs upp utmed befintlig väg. En landsbygdskaraktär eftersträvas genom bl a 

större tomter. Utformningen av området och antal fastigheter beror på ett flertal förutsättningar. 

Den ekonomiska frågan bland annat viktig och det är svårt att räkna hem utbyggnad av VA, vägar 

mm med ett fåtal nya fastigheter.  



Kommer området mellan de områden som ingår i planförslaget att bebyggas? Svar: Området är inte 

aktuellt i planläggningen, dels på grund av att bebyggelse kan störa siktlinjer från kyrkomiljön i Leka-

ryd och därmed skada riksintresse och dels på grund av markförhållandena. 

Upplåtelseform 

Blir det enbart småhus eller finns även möjlighet till hyresrätter, t ex för äldre som önskar att bo kvar 

i Lekaryd utan att behöva äga sitt boende? Svar: Hyresrätter är inget som omöjliggörs i planen så 

länge de håller sig till planbestämmelserna. I så fall kan det vara aktuellt med marklägenheter i par-

hus eller liknande. 

Trafik 

Boende i närområdet påpekar att det kommer bli en ökad mängd trafik genom området. Redan idag 

stora problem under tiden Hanaslöv har öppet. Bilar som parkerar fel, långa köer mm. Ambulansen 

kommer ibland inte fram till Hanaslöv p g a situationen. Troligt att många kommer gena genom Leka-

ryd. Vägarnas kapasitet bör utredas. Svar: Det är viktigt att trafiksituationen i Lekaryd lyfts oavsett 

detaljplanen. 

Tidplan, överklagande, etappindelning 

När i tid kommer området byggas? Det är svårt att säga. Om planarbetet flyter på smidigt skulle tom-

ter troligen kunna börja säljas om ett år. Processen kan av olika anledningar försenas, t ex om detalj-

planen överklagas. Utbyggnadstakten av vatten- och avloppsledningsnät styr möjligheten att bygga.  

Har vem som helst möjlighet att överklaga? Detaljplanen får överklagas av den som är berörd av 

planen och som senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodo-

sedda. Överklagandet måste komma in senast 3 veckor efter antagande, innan den vunnit Laga kraft. 

Kommer det bli en etappindelning? Planerna är i ett för tidigt skede för att avgöra. 

Uppvärmning 

Hur kommer de nya bostäderna värmas upp? Kommer krav ställas på t ex bergvärme? Uppvärm-

ningssätt är inget som kommer att regleras i detaljplanen utan blir upp till varje fastighetsägare. Det 

är inte troligt att fjärrvärmenätet byggs ut till planområdet. Vedeldning kan regleras i föreskrifter och 

det är inte troligt att det kommer bli huvudvärmekälla i nya bostäder utan i sådana fall som ”myseld-

ning”. 

Utveckling av Lekaryd 

Representant från sockenrådet påpekar att den föreslagna utvecklingen av bostäder i Lekaryd är 

positiv. Det innebär att värdet på fastigheter kommer att öka och vara positivt för kommunen och 

service. Man lyfter att många unga vill flytta till Lekaryd idag, bland annat med anledning av föräldra-

kooperativet Bullerbyn som finns i Lekaryd. Det är troligt att de föreslagna bostadsområdena kom-

mer resultera i att många barnfamiljer flyttar in vilket ger ett ökat tryck på Bullerbyn vars verksamhet 

kan behöva utvecklas. 

 

 



 

Mötet avslutades. 

Ev. synpunkter på detaljplaneförslaget (helst skriftliga) ska lämnas till Alvesta kommun, FSP, 

342 80 Alvesta eller mailadress samhallsplanering@alvesta.se senast 23 oktober. 

Dessa minnesanteckningar kommer att redovisas på hemsidan. 

anteckningar av Sofie von Elern 

mailto:samhallsplanering@alvesta.se

