
Samrådsmöte minnesanteckningar 2018-12-03 

- Detaljplan för del av Moheda 4:206 (Mäster Skölds väg) 

Deltagande: Patrik Karlsson, Karolina Bjers samt 6 närboende 

Lägenheter/småhus 

Hur nära får man bygga? Att ha bostäder och framförallt lägenheter på baksidan anser 

deltagare inte är trevligt. De köpte huset på grund av att det var insynsfri baksida. Hellre 

småhus än lägenheter.  

Trafik  

Hur mycket trafikökning kommer det bli? De som bor på slutet av Mäster Skölds väg kommer 

enligt deltagarna att märka en stor förändring.  

Det finns en skarp kurva längre ner på Mäster Skölds väg som är problematisk och fordon 

kommer med hög fart.  

Om en cykelväg skapas utmed Växjövägen, på vilken sida av vägen kommer denna att 

finnas? Fastighetsägarna ser gärna att cykelvägen blir på den norra sidan av Växjövägen.  

Korsningen Mäster Skölds väg/Växjövägen 

Varför ska korsningen breddas? Det går bra att köra in med lastbil idag. Är det på grund av 

att man ska möjliggöra byggtrafik? Hastigheten kommer att öka ännu mer om man breddar 

korsningen. Om man breddar, åt vilket håll kommer denna breddning att ske? 

Fastighetsägarna intill korsningen äger inte området närmast korsningen som de använder 

för trädgård och är oroade för att kommunen kommer att ta mark i anspråk för breddningen. 

Kommunen tittar på om det finns möjlighet för fastighetsägarna att köpa marken. 

Fastighetsägarna menar att det borde vara mer lämpligt att stänga den östra infarten och ha 

den västra öppen eftersom det finns bättre sikt där.  

Övriga punkter 

Fastighetsägare undrar om det kommer att uppstå risk för befintliga bostäder när schaktning 

sker på andra sidan gatan och marken innehåller silt? Fastigheten har nu en stödmur.  

Kommer fastighetsägarna att få information när bygget av gata kommer att börja och inför 

bygglovet? Det kan vara så att fastighetsägarna själva kommer att vilja göra vissa åtgärder 

innan genomförande av planen och därmed hade det varit önskvärt om de fick veta i förväg 

att arbetet ska börja.  

Finns det möjlighet för fastighetsägare öster om Mäster Skölds väg att köpa mark mellan 

fastighet och planområde där de har avtal om dränering? 

 

 

 

//Anteckningar Karolina Bjers och Patrik Karlsson  


