
Samrådsmöte om detaljplan för del av 

Moheda-Ryd 5:122 (Moheda förskola) 

Mötet hölls den 3 december 2018 kl. 17:30 i Mohedaskolan, Banérsgatan 15, Moheda. Inbjudan 

annonserades i Smålandsposten, på kommunens webbplats samt via missiv till berörda 

fastighetsägare. Under mötet presenterades även detaljplan för del av Moheda 4:206 (Mäster Skölds 

väg), se separata minnesanteckningar. 

Närvaro: 14 deltagare kom till mötet (varav 8 var där för Moheda förskola och 6 för Mäster Skölds 

väg) utöver kommunens 4 tjänstemän. 

Närvarande tjänstemän: Karolina Bjers, Patrik Karlsson och Sofie von Elern på FSP/planering, Carsten 

Wulf på utbildningsförvaltningen. 

Patrik Karlsson hälsade välkomna. Karolina Bjers och Sofie von Elern redogjorde för planförslagen. 

Diskussioner utfördes därefter i grupper för respektive detaljplan. 

Under mötets gång kom följande frågor och synpunkter upp för diskussion angående planförslaget 

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

Trafik 

Trafiksäkerheten lyftes av mötesdeltagarna som en viktig aspekt som behöver utredas mer. Det 

påpekades att det redan idag råder stora problem med trafiken i området till följd av 

hämtning/lämning vid Mohedaskolan. Särskilt ser man problem vid korsningarna 

Repslagaregatan/Banérsgatan och Växjövägen/Repslagaregatan.  Det framfördes att det är en farlig 

trafiksituation för skolbarn som går/cyklar samt att det blir problem för boende att ta sig ut från sina 

fastigheter. Med den planerade förskolan befarades att det kommer bli värre.  

Kommunens planer att förse Banérsgatan med separat gång- och cykelväg togs emot positivt men 

det ifrågasattes om det finns tillräckligt utrymme och om det kommer göra det svårt att svänga in 

och ut från förskolans angöringsyta. Dessutom påpekades att det inte räcker att förlänga cykelvägen 

från Repslagaregatan, utan att det även är viktigt med passagen över korsningen vid Repslagaregatan 

i förlängningen till Banérsgatan, så att denna blir en trafiksäker skolväg.  

En fråga fördes fram angående om det finns några trafikmätningar över dagens trafiksituation vid 

Banérsgatan samt hur stor påverkan förskolan kommer ha på trafiken. Det ifrågasattes även om det 

kommer finnas tillräckligt med parkeringsplatser för personalen till förskolan. 

Mötesdeltagarna föreslog att enkelrikta Banérsgatan alternativt anlägga en vändplan i höjd med 

förskolan och hindra möjligheten att fortsätta köra på Banérsgatan norr om förskolan. 

Kommunen tar med sig synpunkterna kring trafiken i det fortsatta planarbetet och kommer utreda 

behovet av trafiksäkerhetsåtgärder vid Banérsgatan.   

  



Placering 

Placeringen av förskolan ifrågasattes av flera av deltagarna, framförallt med hänsyn till 

trafikproblematiken som lyfts ovan samt förlusten av lekmiljö för eleverna på Mohedaskolan (se 

nedan). Vilka vinster finns det med att förlägga den nya förskolan i anslutning till Mohedaskolan?  

Deltagarna hade hellre sett att förskolan placerades vid Vegby och menar att det kan vara en fördel 

att samla den mesta av förskoleverksamheten i Moheda där. Det påpekades att det finns stora ytor 

där i anslutning till sporthallen, vilket skulle kunna lösa ytbehov för förskola, parkering och utemiljö. 

Dessutom påpekades av deltagarna att majoriteten av föräldrar tar bilen för att hämta och lämna och 

då skulle en central placering och spridning av förskoleverksamheten inte ha någon betydelse.  

En fråga uppkom även om det på den aktuella fastigheten som planläggs går att skjuta förskolan 

längre söderut. En annan deltagare undrade om det var möjligt att skjuta förskolan längre österut på 

fastigheten. 

Placeringen bedöms lämplig för en geografisk spridning av förskolor inom tätorten samt möjligheten 

till samutnyttjning av lokaler med Mohedaskolan vilket ger en flexibilitet och långsiktighet, t ex vid 

förändrade behov/barnkullar. En geografisk spridning av förskolor samt den aktuella centrala 

placeringen i tätorten ger också en större möjlighet att ta sig till förskolan gående/cyklande.  

En sydligare placering inom aktuell fastighet försvårar möjligheterna att spara det värdefulla 

kuperade tallskogspartiet, och skulle försvåra och fördyra byggnation till följd av behov av sprängning 

av berg mm. En östligare placering försvårar möjligheten för angöring från befintliga vägar och skulle 

kräva att ta i anspråk mycket yta för infart/angöring.   

Utemiljö/lekyta 

På mötet påpekades det att platsen som föreslås för förskola idag används som utemiljö av 

Mohedaskolan. Dessutom används gräsplanen även aktivt utanför skoltid och denna yta skulle 

behöva ersättas. Grässlänten och slänten från tallskogspartiet är östra Mohedas pulkabackar, vilka 

skulle gå förlorade om förslaget genomförs. Deltagarna framförde att planförslaget därmed innebär 

en betydande förlust av lekyta. Samtidigt kommer ombyggnationerna av Mohedaskolan, bland annat 

med ny sporthall och parkering, innebära att ännu mer av skolgården går förlorad. Detta sågs som ett 

problem bland deltagarna då man menar att det finns brister i skolans utemiljö idag och att slitaget 

på omgivande skogspartier är stort. Med tillkommandet av förskolan kommer ännu fler barn behöva 

dela de ytor som finns. För förskoleverksamheten kan det dessutom bli svårt att nyttja de omgivande 

naturområdena om skolbarnen håller till där. Att kommunen planerar en ny lekplats och baketbollyta 

som ska kunna samutnyttjas mellan skola och allmänhet lyfte en av deltagarna kritik kring, eftersom 

det skulle kunna innebära att skolpersonalen inte kan köra bort personer som sitter där och röker.  

En fråga ställdes angående vilka riktlinjer det finns för storlek på utemiljö för skola och förskola, och 

om planförslaget verkligen uppfyller detta.  

Kommunen lyfter att det i samband med ombyggnationerna av Mohedaskolan även kommer frigöras 

yta där de befintliga paviljongerna finns, en yta som t ex kommer kunna användas till bollplan. Tyvärr 

har dock inte planeringen nu och historiskt av Mohedaskolans tomt varit optimal ur ett 

utemiljöperspektiv. Rekommenderade riktlinjer för friyta/utemiljö är för förskola 40 kvm/barn och 



grundskola 30 kvm/barn (riktlinjer som dock inte är bindande, utan vägledande). Dessa riktlinjer 

uppfylls gott och väl nu och med planerad förskolebyggnation, och ännu bättre räknat med 

omgivande naturområden. Den planerade utemiljön för förskolan är väl tilltagen. Att det dessutom 

finns kompletterande naturmiljöer i direkt anslutning bedöms positivt, även om de också kan komma 

att nyttjas av skolan.  

Återvinningsstation 

En fråga ställdes om vilken plats återvinningsstationen planeras flyttas till. 

Utredning av möjlig placering kommer påbörjas under planarbetet. En plats som diskuterats är 

gräsytan mellan Växjövägen och Banérsgatan i höjd med Mohedaskolan. 

 

Mötet avslutades. 

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

342 80 Alvesta eller mailadress samhallsplanering@alvesta.se senast 17 december 2018. 

Dessa minnesanteckningar kommer att redovisas på hemsidan. 

anteckningar av Sofie von Elern 
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