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 SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN 
 

Utökat förfarande 
 

Utökat förfarande ska tillämpas om förslag till detaljplan inte är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planbesked och uppdrag 

Den som vill bygga på mark som inte är planlagd kan ansöka om planprövning hos kommunen. Kommunen ska 
då ge besked inom fyra månader om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. Ansökan om planprövning 
ska även göras om det finns en gällande detaljplan men den tänkta verksamheten inte stämmer med denna 
plan. Nämnden för samhällsplanering beslutar i normala fall om och när en detaljplan ska upprättas. I vissa fall 
beslutar kommunstyrelsen. 
 

Samråd av planprogram 
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska kommunen ange planens 
utgångspunkter och mål i ett program. Planprogrammet ska samrådas och synpunkter sammanställas på samma 
sätt som vid samråd för detaljplan. (Ev. Planprogram har inte varit aktuellt i denna plan.) 

 

Kungörelse 

Innan en detaljplan ställs ut på samråd kungörs förslaget. Kungörelse sker i ortstidningen och anslås på 
kommunens anslagstavla. Kungörelsen ska bland annat innehålla information om vilket område som avses, var 
förslaget finns tillgängligt samt hur och när synpunkter på förslag kan lämnas.  

Samråd av detaljplan 

Ett förslag till detaljplan arbetas fram och skickas ut för samråd till berörda fastighetsägare, hyresgäster, 
intresseorganisationer, myndigheter m fl. Är många berörda ersätts direktutskick av annons i lokaltidning. 
Inkomna synpunkter ska sammanställas i en samrådsredogörelse, vilken bifogas planhandlingarna i nästa skede. 
Planförslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter. Kommunstyrelsen/nämnden för samhällsplanering beslutar 
sedan om granskning av detaljplanen.  

 

Granskning 

Inför granskning ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget. Underrättelsen ska anslås på 
kommunens anslagstavla och vara tillgänglig på kommunens webbplats. Det bearbetade planförslaget skickas ut 
på samma sätt som vid samrådet. Granskningstiden ska vara minst två veckor. Synpunkter lämnas in skriftligen 
inom den tid som anges i underrättelsen. Inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande och 
eventuella redaktionella justeringar görs. Andra ändringar kräver ny granskning. Utlåtandet och handlingar som 
justerats skickas till länsstyrelsen och till berörda som haft skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. 

 

Antagande 

Nämnden för samhällsplanering beslutar i normala fall om antagande av detaljplanen. I vissa fall beslutar 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Beslutet kan överklagas av dem som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda. Hur överklagande skall göras framgår av underrättelsen. Där informeras också om när och till 
vilken instans överklagandet skall ske. 

 

Laga kraft  

Om ingen överklagar beslutet om antagande vinner detaljplanen laga kraft efter tre veckor efter att beslut om 
antagande offentliggjorts.  

  

Här är vi nu 

VAD ÄR EN DETALJPLAN? 

Detaljplan 
Detaljplaner är bindande planer som används för att få byggrätt för byggnader och anläggningar. 
En detaljplan anger bland annat vad mark och vatten får användas till. Det kan vara t ex handel, 
bostäder, industri eller park. Kommunen ansvarar för planeringen och upprättar detaljplaner för 
att garantera olika intressenters insyn och inflytande, möjliggöra medborgarinflytande och få 
bättre beslutsunderlag.  
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1. INLEDNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap 7 § Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900). 

PLANDATA 

Lägesbestämning och areal 

Planområdet är ca 3600 m2 stort och är beläget i centrala Moheda. 

 
Planområdets lokalisering i Moheda tätort. 

Markägoförhållanden 

Alvesta kommun är fastighetsägare till Moheda 4:206, Moheda 4:205 och 
Moheda 4:192. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

I den fördjupade översiktsplanen för Moheda föreslås centrumutveckling inom 
hela det förslagna planområdet. För den norra delen av planområdet föreslås 
torgyta och den södra delen föreslås för parkering. Gångstråket mellan den norra 
och södra plandelen möjliggörs för gång och cykelväg. Moheda är i behov av ett 
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ökat bostadsbestånd i form av flerbostadshus, och därav föreslår planen i stället 
att bostäder ska möjliggöras inom hela planområdet.  

Gällande detaljplaner 

Inom planområdet: 

Marken är idag planlagd med en detaljplan, M 32 (byggnadsplan för centrala 
delen av Moheda) som blev lagakraftvunnen 1981-12-16. I detaljplanen regleras 
marken inom detaljplaneområdet för bostäder, park, väg och parkering.  

Närmast utanför planområdet:  

Närmast planområdet i väster återfinns detaljplan M 58, lagakraftvunnen 2017-
09-26, som möjliggör för bostäder. 

 

Gällande detaljplaner inom och kring planområdet. 

Kommunala beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2021-12-07 (SBN § 89) samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att upprätta och samråda om förslag till detaljplan. 
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2. PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Befintlig bebyggelse 

Marken på planområdet är inte bebyggt idag. Planområdet består av hårdgjorda 
ytor som bland annat nyttjas som parkeringsplatser. 

Mark och vegetation  

Mestadels hårdgjorda eller grusade ytor.  

Geologiska förutsättningar 

 

Jordartskarta på planområdet. 

Planområdet utgörs till största del av isälvssediment och till liten del av glacial 
silt enligt SGU 2021. Området bedöms lämpligt att bebygga. 

Gator och trafik 

Kvarteret omges av fyra gator; Torpsbruksvägen i väster; Slätthögsvägen i söder; 
Storgatan i öster och Kyrkogatan i norr. 

Service, närmiljö och tillgänglighet 

Planområdet återfinns inom Mohedas centrala delar och har således närhet och 
god tillgänglighet till den service som erbjuds på orten. 

Teknisk försörjning 

Området ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt VA. 
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Ledningsrätter  

Då ledningsrätter för tele (0764–00/32, 0764–87/49) och för starkström (0764–
96/6) ligger inom kvartersmark i detaljplanen har markreservat för underjordiska 
ledningar (u) lagts ut för att bibehålla ledningsrätterna i befintliga sträckningar. 
Rättigheterna kommer därför inte att påverkas i samband med planens 
genomförande. 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 

Om man vid markarbeten eller annat arbete skulle påträffa fornlämningar finns 
anmälningsplikt enligt 2 kap. 5 § kulturmiljölagen (1988:950). 

Strandskydd 
 
Planområdet ligger inom strandskyddat område för Mohedaån. En ny detaljplan 
upprättas, vilket gör att strandskyddet återinträder. Syftet med detaljplanen 
fordrar att strandskyddet upphävs inom den del som berörs. Som särskilt skäl 
åberopas enligt 7 kap 18 c § miljöbalken, att området redan är ianspråktaget på 
ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften (befintligt 
nyttjande som parkeringsplats). 

Förorenad mark 

Enligt Länsstyrelsens MIFO-inventering finns ingen förorenad mark 
dokumenterad inom planområdet.  

Den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett om området tidigare ansetts 
förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening 
på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön, i enlighet med 10 kap 11 § Miljöbalken. 

Radon 

Enligt Alvesta kommuns översiktliga radonriskkartering ligger planområdet inom 
normalriskområde. 

Störningar 

Buller 

Buller definieras som allt oönskat Ijud och kan upplevas som störande i 
ljudmiljön, samt kan påverka den fysiska hälsan om rekommenderad maximal 
ljudnivå överstigs. I Sverige används främst två olika mått för att beskriva buller. 
Det första är ekvivalent Ijudnivå (Leq), vilket är ett mått på medelljudnivån under 
en viss tidsperiod, exempelvis ett dygn. Det andra är maximalljudnivån (Lmax), 
som är den högsta tillfälliga Ijudnivån som förekommer under en viss tidsperiod, 
exempelvis ett dygn. Trafikbuller redovisas vanligen i enheten decibel A, dB(A).  
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Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader är gällande för 
denna plan; "Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för 
bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är i 
stället 65 dBA".  

Planområdet ligger i centrala Moheda. Torpsbruksvägen befinner sig till väst om 
planområdet,  Kyrkogatan i norr och till öst om planområdet går Södra 
Stambanan samt Storgatan. Nämnda källor leder till de bullerstörningar som 
berör planområdet. 

Bullerkartläggningen för Moheda tätort (inmätt 2015 två meter över mark) visar 
att de yttersta delarna av båda byggrätterna överskrider maxvärdet för vägbuller 
närmast omslutande vägar och att båda byggrätter överskrider maxvärdet för 
buller från järnväg år 2030. För ekvivalentnivå överskrids värdena inte.  

 

Maximal bullernivå, väg. 
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Maximal bullernivå, järnväg. 

 

Ekvivalent bullernivå, 2030. 

Läs mer om buller i samband med förslaget under rubriken Hälsa och säkerhet 
nedan.  

Översvämningsrisk 

Vattenansamlingar uppgår till maximalt 0,2 m på hela planområdet enligt 
skyfallskarteringen. Bedömningen är att det inte finns risk för översvämning vid 
kraftigt skyfall. Större delar av planområdet uppgår till maximalt 0,1 m 
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vattendjup enligt lågpunktskarteringen. Ingen översvämningsrisk bedöms 
föreligga. 

 

Skyfallskartering av planområdet.  

 

Lågpunktskartering av planområdet. 
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3. PLANFÖRSLAG 

BEBYGGELSEOMRÅDEN  

Användningsbestämmelser: 

Följande markanvändning föreslås tillåtas inom planområdet: 

B – Bostäder 

Egenskapsbestämmelser: 

Som högsta nockhöjd (h1) för den södra byggrätten i planområdet föreslås 12 
meter. 

Som högsta byggnadshöjd (h2) för den norra byggrätten föreslås 8 meter, vilket 
är översättning av den äldre byggrätten inom området (HB II), som har en 
bestämmelse för bebyggelse i två våningar. 

Exploateringsgraden (e1) bestäms till 50 % av fastighetsarean inom 
användningsområdet för den södra byggrätten. 

u-områden (u1) skapas för att skydda ledningsrätter. 

Prickmark tillskapas där byggnader inte bör uppföras. I nordöstra delen och 
norra centrala delen skapas prickmark för att reglera den norra byggrättens läge 
och i nordväst och centralt i området för att skapa en kvartersstruktur. Prickmark 
tillskapas även på u-område för att säkerställa tillgång till ledningar. 

Övriga egenskapsbestämmelser 

Utfartsförbud är belagt på den södra byggrätten för att styra trafiken till den 
befintliga utfartsplaceringen i det nordvästra hörnet på byggrätten. 
Bestämmelsen u1; Markreservat för underjordiska ledningar ligger på 
spillvattenledningar på planområdet. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät  

Den norra delen av planområdet angränsar till Kyrkogatan och Storgatan och den 
södra delen angränsar till Torpsbruksvägen och Växjövägen. 

Parkering 

Parkering tillgodoses inom den egna fastigheten.  
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Utfarter 
Den norra delen av området har sin utfart mot Storgatan i sydväst. 

Den södra delen av området har sin utfart mot Torpsbruksvägen i nordöst. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Dagvattenhantering 

Dagvatten tas om hand lokalt på planområdet genom brunnar och kan anslutas 
till befintliga dagvattenledningar inom planområdet. Mängden dagvatten som 
ansamlas bedöms inte att öka med detaljplanens genomförande på grund av att 
planområdet idag utgörs av asfalt, som är ett material utan infiltrationsförmåga.  

Vatten och avlopp 

För försörjning av vatten och spillavlopp är det möjligt att ansluta till kommunalt 
vatten och avlopp. 

Elnät 

Alvesta Elnät AB ansvarar för elförsörjningen inom området.  

Avfall 

Återvinning och avfallshantering ansluts till befintligt system som Alvesta 
Renhållnings AB (ARAB) ansvarar för. 

Uppvärmning 
 
Befintliga fjärrvärmeledningar finns inom centrala Moheda. Det är möjligt att 
koppla nytillkommen bebyggelse till fjärrvärmenätet. 
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4. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

MKN för luft 

Luftföroreningar har i spridningsmodeller (Luftvårdsförbundet Kronoberg 2016) 
på Växjövägen i Moheda tätort bedömts enligt tabell nedan och således inte 
överskridit gällande miljökvalitetsnormer för luftföroreningar.  

  Växjövägen (årsmedel) MKN Miljömål  
NO2 2 µg/m3 40 µg/m3 20 µg/m3  
PM 10 9 µg/m3 40 µg/m3 15 µg/m3  
Bensen 0,5 µg/m3 5 µg/m3 1 µg/m3  
     

Planförslaget medför viss ökad mängd trafik till och från området, men ökningen 
beräknas mestadels bestå av omfördelning av resande från andra delar av 
Alvesta kommun och bedöms totalt sett generera något mer trafik. Planens 
genomförande bedöms inte medföra risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormer för luft.  

Uppmätta värden är under fastställda riktvärden (preciseringar) i miljömålet 
Frisk luft. 

Bedömning: Ej betydande påverkan. 

MKN för vatten 

Planområdets recipient är Lekarydsån: Danssjön- Stråken, som (enligt 
redovisning i VISS, hämtad 2022-04-01) har måttlig ekologisk status. 
Bedömningen är att Lekarydsån ska uppfylla kvalitetskravet för god ekologisk 
status 2033. Salen uppnår ej god kemisk ytvattenstatus på grund av kvicksilver, 
benso(a)pyrene och bromerad difenyleter som undantas från kvalitetskraven.  

Dagvatten tas om hand genom brunnar och dagvattenledningar på planområdet 
för att förhindra påverkan på sjöns status.   

Bedömning: Ej betydande påverkan. 

Miljömål 

Planen bedöms få positiva effekter på miljömålet God bebyggd miljö samt 
Generationsmålets strecksats God hushållning med naturresurserna genom att 
planområdet tar i anspråk redan hårdgjord mark och planerar för bostäder, vilket 
tillgodoser bostadsförsörjningsbehovet i Moheda. Planen medför även att 
centrumläget ökar i attraktivitet för framtida förtätning. 

Bedömning: Ej betydande miljöpåverkan. 
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Riksintressen 

Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Mörrumsån som är ett 
vattendrag av riksintresse. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt av den 
beskrivna tilltänkta användningen på planområdet. 

Bedömning: Ej betydande påverkan. 

Natur- och kulturmiljö 

Moheda kyrka ligger direkt väster om planområdet och den tidigare prästgården 
återfinns på grannfastigheten. Ny bebyggelse bedöms inte påverka 
kulturmiljövärdenas koppling negativt.  

Bedömning: Ej betydande påverkan. 

Visuell miljö och landskapsbild 

Den visuella miljön förändras efter planens genomförande genom att platsen 
kommer att kännetecknas av flerbostadshusbebyggelse och få en tätare 
bebyggelsestruktur till skillnad från landskapsbilden innan planens 
genomförande som kännetecknas av asfalterade parkeringsytor. 

Hälsa och säkerhet 

Buller  

Under rubriken Platsens förutsättningar ovan redovisas en del av den 
översiktliga bullerkartläggningen för Moheda tätort. Närmaste trafikstråk som 
bedömts vara betydande källor till trafikbuller är Torpsbruksvägen, Kyrkogatan. 
Storgatan och Södra stambanan.  

Eftersom planen möjliggör placering av en byggnad i den sydöstra delen av 
planområdet och en placering av en byggnad mot nordöst i den norra delen av 
planområdet kan tysta sidor väst om byggnaderna verka bullerdämpande (se 
illustration). Därigenom möjligggörs en uteplats som uppnår bullerkraven. 
Planområdet bedöms som lämpligt för bostäder och en ytterligare 
bullerutredning bedöms ej krävas i samband med planprocessen. 

 



  
 Samrådshandling 

Dnr: 2021–157   
2023-01-23 

 

 

13 

 

Placering för att uppnå bullerkriterier vid en uteplats till väst om huskropparna. 

Resurshushållning 

Hårdgjorda ytor i form av parkeringsplatser ersätts av bostadsbebyggelse, 
kvartersmark och utemiljöer. Planen utnyttjar redan ianspråktagen mark och 
möjliggör förtätning, vilket är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 
miljöbalken. Planområdet ligger inom befintlig infrastruktur; vatten och avlopp, 
gata samt fjärrvärme. Detta gör att ny mark ej behöver tas i anspråk för ny 
infrastruktur. 

Socialt perspektiv 

Uteplater för de boende möjliggörs genom exploateringsgraden.  
Kvartersstrukturen möjliggör social rörelse i kvarteret. Den sociala hållbarheten 
främjas av närheten till kollektivtrafik och service; exempelvis matvaruaffär, 
lekplats, förskola och skola som kan nås i närområdet via gång- och cykelvägar. 
Kollektivtrafik via buss och järnväg är lättillgängliga och nåbara på gångavstånd. 
Detta ökar ger möjlighet till jämställda transportmöjligheter och hållbart 
resande.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget kommer att innebära att fler bostäder byggs i Moheda. Eftersom 
Alvesta kommun äger fastigheterna på planområdet bedöms försäljning och 
exploatering av bostadsrätter leda till positiva ekonomiska effekter för Alvesta 
kommun. Planens genomförande bedöms ha möjlighet att leda till positiva 
ekonomiska effekter för verksamheter i Moheda centrum eftersom 
befolkningstillväxten kan bidra till ökad köpkraft.  
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UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Bedömningen är att planförslaget är förenligt med bestämmelserna i 3, 4 och 5 
kap miljöbalken samt grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- 
och vattenområden enligt 3 kap Miljöbalken. Planområdet är lokaliserat i 
Moheda tätort och bedöms vara lämpat för den exploatering som föreslås. 
Gällande riktvärden för vägbuller bedöms värden inte överskridas, Riktlinjer för 
järnväg uppnår bullerkraven, eftersom det finns möjlighet för byggnader att 
placeras på den östra sidan som överskrids, vilket skapar en tyst sida och 
möjliggör uteplats. Planområdets berörda farligt gods-led Södra stambanan 
bedöms inte påverkas negativt av detaljplanen. Bedömningen är att riksintresset 
för järnvägen Södra stambanan inte kommer att påverkas samt att riksintresse 
för vattendrag, Mörrumsån inte kommer att påtagligt påverkas. Inom 
planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Vad gäller 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap Miljöbalken är bedömningen att planförslaget 
inte medför ett överskridande av gällande normer.  
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5. GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Planskeden 

Planförslaget sänds ut för samråd under januari 2022.  

Därefter ska planförslaget ställas ut för granskning innan ett slutligt planförslag 
kan antas. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor 
efter den tidpunkt då planen antagits. Berörda har möjlighet att lämna 
synpunkter i samrådsskedet och i granskningsskedet. 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är satt till 5 år. Genomförandetiden räknas från det 
datum planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
planens bestämmelser att gälla fram till den tidpunkt då detaljplanen ändras 
eller upphävs. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

Verkan på andra detaljplaner 

Vid lagakraftvunnen detaljplan ersätts delar av äldre detaljplaner av 
markregleringar enligt föreliggande planförslag. 

Ansvarsfördelning 

 
Ansvarig 

 
Åtgärder 

 
Alvesta kommun 

 

• Upprättar detaljplan 

• Ansöker om fastighetsreglering 

• Genomför detaljplanen 

 
Exploatören 

 

 

• Ansöker om fastighetsreglering 

• Fastighetsägaren har inom kvartersmark ansvar 

för genomförandet av förslaget enligt planens 

bestämmelser samt den fortsatta skötseln inom 

området. 

 



  
 Samrådshandling 

Dnr: 2021–157   
2023-01-23 

 

 

16 

Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal avses inte upprättas. 

Ekonomiska frågor 

Exploatören bekostar fastighetsreglering och genomför detaljplanen.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Konsekvenser på fastighetsnivå  

 
Illustration av konsekvenser. 
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Fastighet 
(inom planområdet) 

 

 
Sammanfattning av konsekvenser 

Moheda 4:192 
 

Moheda 4:192 blir en byggrätt och ändras från 
kvartersmark med parkeringsändamål till kvartersmark 
med bostadsändamål. 

Moheda 4:205  
 

Delen som är öst om den befintliga byggrätten HB på 
Moheda 4:205 tillfaller Moheda 4:206 för att göra den 
nya byggrätten mer ändamålsenlig. Delen får en 
byggrätt och regleras från allmän platsmark med 
parkerings- och parkändamål till kvartersmark med 
bostadsändamål. 
 

 
Moheda 4:206 

 
Norra och centrala delen av Moheda 4:206 blir en 
byggrätt och regleras från allmän platsmark med 
parkerings- och parkändamål till kvartersmark med 
bostadsändamål samt tillfaller Moheda 4:205. Den 
centrala delen prickas. 
 
Västra delen av Moheda 4:206 ändras från allmän 
platsmark med parkerings- och parkändamål, tillfaller 
Moheda 4:224 och ändras till kvartersmark med 
bostadsändamål. 
Marken prickas. 
 
Södra delen av Moheda 4:206 regleras från allmän 
platsmark med parkerings- och parkändamål, tillfaller 
Moheda 4:93 och ändras till kvartersmark med 
bostadsändamål. 
Marken prickas. 

 
Fastighet 
(utanför planområdet) 
 

 
Sammanfattning av konsekvenser 

Moheda 4:224 Västra delen av Moheda 4:206 med sin nuvarande 
användning allmän platsmark med parkerings- och 
parkändamål regleras över till Moheda 4:224 och 
ändras till kvartersmark med bostadsändamål. 
 
Marken prickas. 



  
 Samrådshandling 

Dnr: 2021–157   
2023-01-23 

 

 

18 

Moheda 4:93  
 

Södra delen av Moheda 4:206 ändras från allmän 
platsmark med parkerings- och parkändamål och 
regleras över till Moheda 4:93 och ändras till 
kvartersmark med bostadsändamål. 
 
Marken prickas. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER  

I samband med upprättade av detaljplanen har Emil Malm, Trafikingenjör, 
Simon Ljungdahl, VA-ingenjör samt Anna Gäskeby, Exploateringsingenjör 
medverkat.   

Alvesta                  2023-01-23 
 

Cecilia Runer  

Planarkitekt 
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