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Detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122  
(Moheda förskola) i Moheda tätort 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

 

SAMMANFATTNING 

Planen har varit utställd för granskning under tiden 2019-02-18 – 2019-03-11. 
Under granskningstiden har 3 yttranden utan synpunkter och 6 yttranden med 
synpunkter inkommit. 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter från närboende och personal vid 
Mohedaskolan berört den planerade förskolans placering, trafiksituationen, på-
verkan på det befintliga grönområdet och möjligheterna till utemiljö för 
Mohedaskolan. Länsstyrelsen framför att den övergripande naturvärdesinvente-
ring som tagits för Moheda tätort ska redovisas i antagandehandlingarna.  

Inkomna synpunkter har inte lett till några större förändringar i planförslaget inför 
antagande men mindre kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen avseende 
naturvärden i närområdet.  

Inkomna synpunkter har närmare redovisats nedan samt här kommenterats och 
bemötts.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att, med stöd av plan- och 
bygglagen 5 kap 27§, anta detaljplanen.  
 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för skoländamål i Moheda i 
anslutning till Mohedaskolan. Målet är att uppföra en ny förskola på platsen för att 
säkerställa lokalbehovet för barnomsorgen i Moheda med långsiktiga och flexibla 
lösningar och som ger förutsättningar till en god utemiljö. Syftet är även att sä-
kerställa allmän platsmark i form av park- och naturmark med möjlighet att er-
sätta och bevara lek-, idrotts och rekreationsmöjligheter i ett skol- och bostads-
nära område. 

 

REDOGÖRELSE FÖR UTSTÄLLNINGEN  

Planen har varit föremål för granskning under tiden 2019-02-18 – 2019-03-11. 
Under granskningstiden har planhandlingarna funnits tillgängliga i kommunhuset, 
Centralplan 1, Alvesta, på Moheda Bibliotek, Allbogatan 17 samt på kommunens 
webbplats www.alvesta.se.  

Samtliga sakägare och remissinstanser har fått fullständiga handlingar.  

http://www.alvesta.se/
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INKOMNA YTTRANDEN I ÄRENDET 

 

Yttranden utan erinran: 

Lantmäteriet 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Yttranden med synpunkter: 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Värends räddningstjänst 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Mohedabor, 19 namnunderskrifter (varav 6 st sakägare)  

Personal Mohedaskolan, 25 namnunderskrifter 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

 

REDOVISNING AV SYNPUNKTER OCH KOMENTARER 

De inkomna synpunkterna redovisas här i sammanfattad form.  

 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen har 2018-12-14 lämnat samrådsyttrande i ärendet. 

Länsstyrelsen konstaterar att planerna kring trafikåtgärder har utvecklats.  

I planbeskrivningen har MKN för vatten har tydliggjorts avseende påverkan kopp-
lat till föroreningar. 

När det gäller naturvärdesinventeringen för Moheda tätort uppger kommunen att 
denna ännu inte är färdigställd. Länsstyrelsen erinrar om att den ska finnas med 
till antagandet. 

Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter. 

Inga överprövningsgrundande frågor berörs. 

Kommentar 

Den övergripande naturvärdesinventeringen för Moheda har redovisats i anta-
gandehandlingarna avseende det aktuella området. Naturvärdesinventeringen 
pekar ut ett område inom/i anslutning till planområde med påtagliga naturvärden. 
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Eftersom detta område bevaras som naturmark och inte påverkas av exploate-
ring bedöms inte detaljplanen riskera att påverka naturvärden negativt. Naturvär-
desinventeringen för Moheda finns i sin helhet tillgänglig via kommunens diarie 
(NFS 2016/184-11). 

 

Värends räddningstjänst 

Räddningstjänsten har inget nytt att tillägga i ärendet utan hänvisar till sitt ytt-
rande från samrådsskedet. 

Kommentar: 

Noteras. Kommunen hänvisar till sitt svar i samrådsredogörelsen.  

 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägarna påtalar att den återkoppling som givits i samrådsredogörelsen 
avseende deras frågeställningar bara hanterar frågor som rör den specifika de-
taljplanen. De skriver att de saknar helhetsperspektivet på hela verksamheten på 
Mohedaskolan och att svaren i samrådsredogörelsen bara är små justeringar för 
att komma runt frågeställningen och kunna besluta om detaljplanen.  

Fastighetsägarna hänvisar till den fördjupade översiktplanen för Moheda som 
antogs 2014 och syftar att ge en tydlig vägledning för hur den bebyggda miljön, 
grönstrukturen och infrastrukturen ska utvecklas i Moheda. I denna fastställs rikt-
linjer för hur Skola och barnomsorg skall kunna utvecklas samt för angöring av 
”skolskjuts mm”. Här framställs också under rubriken ”Förbättrade kommunikat-
ioner” att kommunen skall verka för att ”säkra och trygga gång- och cykelvägar 
utvecklas”. Under rubriken ”Trafik och gatumiljöer” anges riktlinjer om att ”utveckl-
ing av gatunätet och gång- och cykelnätet skall ske med säkerhet, trygghet och 
uthållighet som ledstjärnor”. 

Vidare hänvisar fastighetsägarna också till Trafikverkets rekommendationer om 
”Trafiksäkerhet vid skolor kopplat till parkering & angöring”: 
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Vart-
trafiksakerhetsarbete/Skyltfonden/Projekt/Slutforda-projekt/Vagen--
Trafikmiljon/Vagen/Trafiksakerhet-vid-skolor-kopplat-till-parkering--angoring/. I 
trafikverkets rekommendationer anges att ”parkering och angöring bör först och 
främst placeras så att barn som blir skjutsade släpps av så att de inte behöver 
korsa några trafikströmmar”. Fastighetsägarna skriver att i planförslaget tvingas 
barnen och vuxna som går på gång och cykelvägen att korsa vägen. I och med 
enkelriktningen av Banérsgatan så tvingas barnen, vars föräldrar tar denna väg 
med bilen till Mohedaskolan, att korsa vägen när de blir avsläppta. Fastighetsä-
garna skriver också att det var en incident senast förra veckan som kunde slutat 
med att ett barn förolyckades på det aktuella vägavsnittet.  

Fastighetsägarna framför att det i översiktsplanen anges få om ens några kon-
kreta riktlinjer för hur skol- och förskoleverksamheten skall utvecklas i Moheda. 

https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Vart-trafiksakerhetsarbete/Skyltfonden/Projekt/Slutforda-projekt/Vagen--Trafikmiljon/Vagen/Trafiksakerhet-vid-skolor-kopplat-till-parkering--angoring/
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Vart-trafiksakerhetsarbete/Skyltfonden/Projekt/Slutforda-projekt/Vagen--Trafikmiljon/Vagen/Trafiksakerhet-vid-skolor-kopplat-till-parkering--angoring/
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Vart-trafiksakerhetsarbete/Skyltfonden/Projekt/Slutforda-projekt/Vagen--Trafikmiljon/Vagen/Trafiksakerhet-vid-skolor-kopplat-till-parkering--angoring/
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Eftersom fastighetsägarna anser att de svar de har fått i samrådsredogörelsen 
endast försöker komma runt deras och andras synpunkter och inte tar itu med de 
riktiga problemställningarna såsom trafiksituationen och att barnen skall samsas 
på samma yta från de första åren i förskolan ända upp till åk 9, hänvisar de därför 
till att helheten måste tas i beaktande när beslut tas om den specifika detaljpla-
nen.  

Fastighetägarna skriver att de yrkar på att beslut om antagande av detaljplanen i 
ärendet skjuts upp tills den fullständiga planen för hur trafiksituationen i kvarteren 
kring Mohedaskolan skall lösas är klarlagda.  

Vidare framförs i yttrandet att fastighetsägarna själva, personal på Mohedaskolan 
och andra har angett konkreta riskbeskrivningar för barnen och dessa måste tas 
på allvar av Samhällsbyggnadsnämnden och av politikerna. Måste det hända en 
allvarlig olycka med barn inblandade för att det skall tas på allvar?  

Under den senaste tiden skriver fastighetsägarna att de påpekat ett flertal brister 
i området såsom gatubelysning ur funktion, markeringen för gång och cykelvägen 
på Repslagaregatan saknas. Eftersom asfalteringen efter grävningsarbeten på 
samma gata inte är slutfört så finns det många hål i vägbanan på samma väg 
som skapar risker. Fastighetsägarna menar att det påverkar deras förtroende 
kring om riskerna i trafiken tagits på allvar i arbetet med detaljplanen.  

Placering  

Fastighetsägarna anser att placeringen av förskolan skall omprövas. I svaren i 
samrådsredogörelsen hänvisar kommunen till att yta/barn är inom gällande rikt-
linjer. Fastighetsägarna anser att en av fördelarna med att bo i en mindre tätort är 
att slippa en tät bebyggelse. De hänvisar också till det faktum att boende i 
Moheda inte har tillgång till de många sport- och fritidsanläggningar som finns i 
centralorten Alvesta samt att deras barn av ekonomiska skäl inte har samma 
möjligheter som barnen i centralorten har. Med anledning av detta så anser fas-
tighetsägarna att man skall ta tillvara på de möjligheter som utemiljön kring 
Mohedaskolan har och ge barnen större ytor att vistas på utomhus.  

Kommentar: 

Det aktuella planförslaget har utarbetats utifrån en helhetsbedömning om lämplig 
mark för ny förskola med hänsyn till bland annat befintlig och planerad bebyggel-
sestruktur, infrastruktur och grönstruktur. I avvägningen har hänsyn även tagits 
till förutsättningar som markförhållanden, markföroreningar, buller, artskydd, mm. 
Den fördjupade översiktplanen för Moheda, som ger vägledning om lämplig mar-
kanvändning på övergripande nivå, har varit en viktig utgångspunkt men ytterli-
gare fördjupning kring avvägning mellan olika intressen har därefter gjorts vid 
framtagandet av detaljplanen.  

Vid bedömning om platsen är lämplig för lokalisering av en förskola har särskild 
vikt har lagts vid ett antal aspekter. Dels att lokaliseringen ska möjliggöra en god 
spridning av förskoleverksamheten på orten och ett bostadsnära läge, så att fler 
barn i Moheda ska ha nära till förskola. Dels att lokaliseringen ska skapa goda 
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förutsättningar för spännande utemiljöer inom och i anslutning till förskolefastig-
heten, men också ta hänsyn till att de som nyttjar områdena idag, d v s skolele-
ver och allmänhet, fortfarande ska ha tillgång till gröna miljöer av god storlek och 
kvalitet.  

Att trafiksituationen går att lösa på ett trafiksäkert sätt har också varit en viktig 
aspekt i arbetet. De trafikåtgärder som planeras i form av gång- och cykelväg och 
enkelritning av Banérsgatan samtidigt som trafikflödet i området förändras i sam-
band med ombyggnationer vid Mohedaskolan bedöms säkerställa att det finns 
förutsättningar för en god trafiksituation i området. Kommunen har sökt statsbi-
drag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och cykelväg på det aktuella 
vägavsnittet. Om bidragsansökan beviljas fortsätter kommunen med projektering 
och genomförande, men oavsett bidrag avser kommunen vidta ändamålsenliga 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder inför ett genomförande av detaljplanen.  

Även verksamhetens perspektiv har vägts in i bedömningen genom delaktighet 
från utbildningsförvaltningen. En viktig synpunkt har varit att möjliggöra flexibla 
lokaler som går att utnyttjas för både förskola och skola vid ett förändrat lokalbe-
hov.  

Den samlade bedömningen kommunen gör är att det aktuella området är lämpligt 
för förskola. Ett beslut att anta detaljplanen innebär emellertid inte att detaljpla-
nen kommer att genomföras, utan att det aktuella planområdet möjliggör för för-
skola. Beslut om investering behöver fattas av kommunfullmäktige, varpå även 
lokaliseringen ska beslutas.  

 

Mohedabor, 19 namnunderskrifter (varav 6 st sakägare) 

I ett yttrande från ”Mohedabor” framförs följande synpunkter på gransknings-
handlingarna: 

Mohedaborna är överens om att det behövs en utbyggnad av förskolan i Moheda 
med är kritiska till placeringen av flera olika skäl: 

1. Dagens miljö med gräsplanen, backen och skogen tillsammans är en mycket 
uppskattad yta, som skapar förutsättningar för många aktiviteter för barn och 
ungdomar i Moheda. Den används för dagliga skolverksamheten (Åk F-6) för lek 
och spel under raster. Området används också för utomhuslektioner samt även 
av föreningarna i samhället för olika ändamål. Spontana fritidsaktiviter uppstår 
också här. Området är förvisso slitet och behöver rustas upp och moderniseras 
för att bli ännu mer attraktivt. Om en förskola byggs på denna plats försvinner en 
stor del av denna gröna yta och med det de aktiviteter som utförs där. Moheda-
borna vill veta hur dessa ytor och möjligheter skall ersättas och vilka fördelar nya 
ytor har jämfört med de befintliga.  

2. Kommunen har angett att det kommer att skapas nya ytor för barnens aktivite-
ter under utvecklingen av byggnationerna av Mohedaskolan. I gruppen Moheda-
bor finns stor erfarenhet inom skol- och förskoleverksamhet och det är för oss 
svårt att förstå hur alla olika åldrar skall kunna samsas på dessa ytor. Detta har 
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inte utretts i handlingarna för den aktuella detaljplanen. De mindre förskolebar-
nen har andra behov och förutsättningar än de större skolbarnen (Åk F-9) och vi 
anser att dessa behov inte går att kombinera på samma plats och under samma 
tidpunkt enligt kommunens förslag till detaljplan. Mohedaborna vill se hur detta 
har utretts och vilka konsekvenser det får.  

3. Mohedaborna skriver att de självklart kritiska till trafiksituationen, som alla in-
blandade. Det anges i checklistan för betydande miljöpåverkan att “viss ökning 
av trafik till och från förskola kan ske”. En ny förskola med 120 barn där flertalet 
av föräldrarna lämnar sina barn med bil, sannolikt skapar mer än endast “viss” 
ökning av trafiken. Alvesta Kommun framhåller i Översiktsplanen för Moheda 
tätort att kommunen skall verka för säkra och trygga gång- och cykelvägar. 
Såsom anges i Alvesta Kommuns Trafikstrategi är en hög andel boende utanför 
tätorterna vilket gör att bilen är en förutsättning för resor till och från arbeten och 
barnomsorg. Att då utöka verksamheten inne i bostadskvarteren kan omöjligen 
gynna trafiksäkerheten eller miljön. Mohedaborna yrkar på att hela kvarterets 
trafiksituation skall utredas för att barnens och allmänheten trafiksäkerhet skall 
säkerställas och att beslut i detta ärende skall skjutas upp tills den är utredd.  

4. Alternativa placeringar. Vilka andra platser har utretts? Planområdet för detalj-
planen är bara en avgränsad del av det område som idag nyttjas av skola, före-
ningar och allmänhet. Mohedaborna anser att placeringen av en ny förskola 
måste göras med ett större helhetsperspektiv. De ser heller inte hur fler barn på 
mindre yta är mycket positivt ur ett barnperspektiv såsom angivits i checklistan 
för betydande miljöpåverkan. Att det byggs en permanent förskola i Moheda och 
området rustas upp är naturligtvis bra ur ett barnperspektiv, men detta kan nås 
på bättre sätt med en annan placering.  

5. Barnens åsikter. Mohedaborna framför att enligt planen skall detta som sagt 
vara mycket positivt ur barnperspektivet. Men såvitt de vet har inte skolbarnen 
tillfrågats eller fått vara med och uttrycka sina åsikter så här långt i processen. 
Enligt barnkonventionen har barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla 
frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder 
och mognad. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som be-
döms vara barnets bästa.  

Kommentar: 

Ett genomförande innebär att den allmänna grönytan blir mindre, men ytor för 
park- och natur bevaras inom planområdet och möjlighet finns här att höja kvali-
teten i de befintliga kvarvarande parkytorna eller uppföra nya ytor för lek och 
bollspel för att ersätta de befintliga. Planförslaget reglerar inte i detalj hur de all-
männa grönytorna ska utformas men pågående planer finns att anlägga nya lek-
redskap och en basketbollplan i området vilket skulle innebära en satsning på 
upprustning av platsen.   

Kommunen bedömer att planförslaget gott och väl ger förutsättningar för tillräck-
liga friytor för såväl förskola som skola, där utrymme ges både för skilda friytor för 
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respektive verksamhet samt kompletterande park- och naturmiljöer i anslutning 
till verksamheterna.  

De trafikåtgärder som planeras i form av gång- och cykelväg och enkelritning av 
Banérsgatan samtidigt som trafikflödet i området förändras i samband med om-
byggnationer vid Mohedaskolan bedöms säkerställa att det finns förutsättningar 
för en god trafiksituation i området. Kommunen har sökt statsbidrag för trafiksä-
kerhetshöjande åtgärder för gång- och cykelväg på det aktuella vägavsnittet. Om 
bidragsansökan beviljas fortsätter kommunen med projektering och genomfö-
rande, men oavsett bidrag avser kommunen vidta ändamålsenliga trafiksäker-
hetshöjande åtgärder inför ett genomförande av detaljplanen. 

Det aktuella planförslaget har utarbetats utifrån en helhetsbedömning om lämplig 
mark för ny förskola med hänsyn till bland annat befintlig och planerad bebyggel-
sestruktur, infrastruktur och grönstruktur. I avvägningen har hänsyn även tagits 
till förutsättningar som markförhållanden, markföroreningar, buller, artskydd, mm. 
Den fördjupade översiktplanen för Moheda, som ger vägledning om lämplig mar-
kanvändning på övergripande nivå, har varit en viktig utgångspunkt men ytterli-
gare fördjupning kring avvägning mellan olika intressen har därefter gjorts vid 
framtagandet av detaljplanen.  

Vid bedömning om platsen är lämplig för lokalisering av en förskola har särskild 
vikt har lagts vid ett antal aspekter. Dels att lokaliseringen ska möjliggöra en god 
spridning av förskoleverksamheten på orten och ett bostadsnära läge, så att fler 
barn i Moheda ska ha nära till förskola. Dels att lokaliseringen ska skapa goda 
förutsättningar för spännande utemiljöer inom och i anslutning till förskolefastig-
heten, men också ta hänsyn till att de som nyttjar områdena idag, d v s skolele-
ver och allmänhet, fortfarande ska ha tillgång till gröna miljöer av god storlek och 
kvalitet. Att trafiksituationen går att lösa på ett trafiksäkert sätt har också varit en 
viktig aspekt i arbetet.  

Den samlade bedömningen kommunen gör är att det aktuella området är lämpligt 
för förskola. Ett beslut att anta detaljplanen innebär emellertid inte att detaljpla-
nen kommer att genomföras, utan att det aktuella planområdet möjliggör för för-
skola. Beslut om investering behöver fattas av kommunfullmäktige, varpå även 
lokaliseringen ska beslutas.  

Kommunen bedömer att barnperspektivet har beaktats i planförslaget genom 
placering av förskola i ett bostads- och naturnära läge med goda möjligheter till 
spännande utemiljöer samt genom att trafiksäkerhetshöjande åtgärder ska vidtas 
i anslutning till planområdet. Närhetsperspektivet är en viktig aspekt ur ett barn-
perspektiv, för att möjliggöra mer resande till gång och cykel. Om planförslaget 
genomförs kan det vara lämpligt att barn involveras i planeringen av exempelvis 
utformningen av förskolans utemiljö.   

 

Personal Mohedaskolan (25 namnunderskrifter) 

Personal från Mohedaskolan framför följande synpunkter på detaljplaneförslaget: 
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 Den redan begränsade ytan för lek och utomhuspedagogik kommer att 
försvinna. 

 Det som av förskolan planeras att användas till utevistelse används idag 
av både låg- och mellanstadiet vilket innebär att många barn i olika åldrar 
ska samsas på samma yta. 

 Trafiksituationen är ansträngd som den är nu och personalen befarar att 
den kommer att bli betydligt värre om bygget genomförs. 

 Det som förslås i granskningshandlingen överensstämmer inte med sko-
lans befintliga plan för nybyggnation när det gäller trafiksituation och par-
keringsmöjligheter. 

 Personalen anser inte att det är utvecklande för barn och elever att vistas 
på samma område från att de är 1 år till 16 år.  

Kommentar: 

Kommunen bedömer att den aktuella fastigheten intill Mohedaskolan är lämplig 
för förskola. Vidare bedöms ett genomförande av planförslaget skulle ge fortsatt 
goda möjligheter för lek och utomhuspedagogik och gott och väl tillräckliga friytor 
för såväl förskola som skola, där utrymme ges både för skilda friytor för respek-
tive verksamhet samt kompletterande park- och naturmiljöer i anslutning till verk-
samheterna. De trafikåtgärder som planeras i form av gång- och cykelväg och 
enkelritning av Banérsgatan samtidigt som trafikflödet i området förändras i sam-
band med ombyggnationer vid Mohedaskolan bedöms säkerställa att det finns 
förutsättningar för en god trafiksituation i området. Kommunen har sökt statsbi-
drag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och cykelväg på det aktuella 
vägavsnittet. Om bidragsansökan beviljas fortsätter kommunen med projektering 
och genomförande, men oavsett bidrag avser kommunen vidta ändamålsenliga 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder inför ett genomförande av detaljplanen. 

Den övergripande plan för hur trafiksituation och parkeringsmöjligheter kan lösas 
som presenteras i planhandlingarna baseras på Allbohus aktuella planer för om-
byggnationer inom Mohedaskolans fastighet samt de förslag på trafiksäkerhets-
åtgärder vid Banérsgatan och parkeringsmöjligheter som utarbetats av Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Fastighetsägare NN, fastighet XX 

Fastighetsägarna framför i sitt yttrande ett antal synpunkter och frågor avseende 
planförslaget. 

Fastighetsägarna ställer sig positiva avseende följande aspekter: 

 Fastighetsägarna tycker det är mycket bra att det skall byggas en perma-
nent förskola istället för den nuvarande barack-/modullösningen.  

 För övrigt håller fastighetsägarna med i stort, de andra positiva aspekter 
de hittar och har hört om ryktesvägen. 
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Fastighetsägarna skriver att de håller med om de flesta negativa åsikter de har 
läst om i handlingarna, så som:  

 Den ökande trafikbelastningen och säkerheten. Fastighetsägarna skriver 
att folk inte kör i 30km/h. 

 Var skall de skolbarn som vistas i det berörda området i nuläget vara? 

 Hur blir det med fotbollsplan? 

 Bevarandet av grönområdena. 

 Avsaknad av miljöombytet mellan förskola, låg-, mellan- och högstadiet 
när allt i stort sätt är på samma plats. 

Följande frågor ställs i yttrandet: 

 Om det blir komplikationer angående översvämningsrisken, kommer be-
rörda fastighetsägare få hjälp med problemlösningen? 

 Var kommer miljöstationen att hamna? 

 Var kommer pulkabacken att hamna? 

 Blir det någon ny fotbollsplan i gräs? 

 Vilka begränsningar finns för att säkerställa grönområdena avseende de 
komplementbyggnader som kan bli möjliga? 

 Skall den så kallade tennisplanen fixas till? 

Synpunkter: 

 Gång- och cykelvägen bör läggas på sidan mot förskolan för att säkra upp 
ytterligare för skolbarnen. 

 Säkerställa begränsningar för komplementbyggnader som kan bli möjliga 
för att säkerställa grönområdena. 

 Flytta in skolområdet öster ut så att fotbollsplanen kan behållas. 

 Öka naturområdet i söder för att säkerställa grön- och skogsområdet. Till-
låt endast instängsling för att säkerställa förskolebarnens säkerhet. 

 Öka gångområdet i norr (utöka parkområdet) och plantera träd, buskar 
och häck mot de fastigheterna.   

Fastighetsägarna framför att det sammanfattningsvis är emot placeringen och 
kartlösningen.  

Kommentar: 

De trafikåtgärder som planeras i form av gång- och cykelväg och enkelritning av 
Banérsgatan samtidigt som trafikflödet i området förändras i samband med om-
byggnationer vid Mohedaskolan bedöms säkerställa att det finns förutsättningar 
för en god trafiksituation i området. 

Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget skulle ge fortsatt 
goda möjligheter för stora grönytor och utemiljöer för såväl skola, förskola och 
allmänhet, både inom skolans och förskolans egna fastigheter och med komplet-
terande ytor inom allmän platsmark.   
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Ett genomförande av planförslaget skulle innebära att den befintliga gräsbollpla-
nen ersätts med mark för skoländamål. Möjlighet att ersätta ytor för lek och boll-
spel har dock identifierats i den del av grönområdet som bevaras som allmänt 
tillgänglig parkmark. Pågående planer finns att uppföra lekredskap och basket-
bollplan på platsen som bland annat ska kunna nyttjas av elever vid Mohedasko-
lan. Basketbollplanen kan då komma att ersätta den befintliga tennisplanen. Yta 
för fotbollsspel kan komma att uppföras inom Mohedaskolans fastighet. Allmänna 
gräsytor för fotbollsspel finns även på andra platser i Moheda. Behovet av mark 
för förskola bedöms väga tyngre än bevarandet av gräsbollplanen i dess befint-
liga läge.  

Det har identifierats en möjlighet att vid genomförande av detaljplanen utnyttja 
massor som uppkommer vid byggnationen av förskola till en kulle för pulkaåk-
ning. Var dessa massor i så fall skulle kunna placeras är inte utrett ännu utan 
möjligheten får utredas i samband med genomförande av detaljplanen. Behovet 
av mark för förskola väga tyngre än bevarandet av pulkabacken i dess befintliga 
läge.  

Planförslaget har utformats för att säkerställa ett bra omhändertagande av dag-
vatten inom planområdet. Om enskild fastighetsägare upplever att den egna fas-
tigheten påverkas av översvämning från kommunens mark bör kontakt tas med 
kommunens tekniska enhet inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Om planförslaget genomförs behöver miljöstationen flyttas till en annan plats i 
östra Moheda men exakt placering är inte beslutad ännu. En plats som kan bli 
aktuell är inom de befintliga gräsytorna mellan Växjövägen, Skolgatan och 
Banérsgatan.  

Att mark inom område för skoländamål regleras med korsmark för att enbart möj-
liggöra komplementbyggnader syftar till att möjliggöra för mindre förrådsbyggna-
der som kan behövas för förskolans uteverksamhet. Området ska dock i första 
hand bevaras som friyta. Inom större del av skogspartiet i den södra delen skyd-
das naturen dessutom genom krav på marklov för fällning av större träd. 

Den detaljerade placeringen och utformningen av gång- och cykelväg utmed 
Banérgatan är inte beslutad. Att en västlig placering föreslås i planhandlingarna 
beror på att detta har bedömts lämpligt ut trafiksäkerhetsperspektiv för att und-
vika att gång- och cykelvägen på flera platser korsas av fordon som ska angöra 
vid förskolan angöringsyta.  

Placeringen av förskolefastigheten utmed Banérsgatan har bedömts lämplig för 
att säkerställa goda angöringsmöjligheter. Att istället flytta förskolefastigheten 
österut inom planområdet har inte bedömts lämpligt då mer mark kommer be-
höva ianspråktas för in- och utfarter samt att risken blir större att barn vid 
Mohedaskolan och andra personer som nyttjar park- och naturmiljöerna behöver 
korsa trafikerade vägar för att nå områdena.  

Del av natur-/skogsområdet i den södra delen av planområdet ligger inom före-
slagen fastighet för förskola. Målet är att detta område ska bevaras som skogs-
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parti inom förskolegården, vilket säkerställs i planförslaget genom att förskole-
byggnad inte får uppföras i dessa delar samt att större träd skyddas genom krav 
på marklov för fällning.  

Att öka bredden på park-/gångområdet mellan förskolefastighet och befintliga 
bostadsfastigheter utmed Klockmakarevägen skulle riskera att ta i anspråk mer 
av skogspartiet i den södra delen för att inrymma förskolebyggnad och angö-
ringsyta. Kommunen bedömer att det är av större betydelse att bevara skogspar-
tiet. Möjlighet finns att förse parkområdet med mer vegetation. Detta regleras 
emellertid inte i detaljplanen.    

 

Sammanfattning och förslag till beslut: Se inledningen. 
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Sofie von Elern   

Planarkitekt 


