
  
 
       

   
 

 

   

      

 

  

 

  

 

 

 

  

 

   

 

     

 

 

~ Vetlanda 
2020-01-10 

2013/TK007.56 

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort – särskilt utlåtande 

Sammanfattning 

Granskning om planförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomfördes under perioden 7 oktober till 2 december 2019. 

Information om granskningen annonserades i ortstidningen 5 oktober 2019. Information om granskning skickades till granskningskrets enligt bifogad 

sändlista. Granskningstiden förlängdes med två veckor då en webblänk till kartmaterialet inte fungerade under de första dagarna. Under 

granskningstiden var planförslaget tillgängligt på följande platser: 

Tekniska kontoret, Vetlanda 

Infocenter, Vetlanda (nuvarande kontaktcenter) 

Vetlanda bibliotek, Vetlanda 

Kommunens hemsida (vetlanda.se) 

Särskilt framtagen webbsida för FÖP Vetlanda (kommun.vetlanda.se/fop) 

Under granskningen inkom 20 yttranden från bland annat myndigheter och privatpersoner. Dessa redovisas i sin helhet i tabellen nedan tillsammans med 

kommentar från kommunen. 

Yttrandena har genererat endast redaktionella ändringar till planförslaget. Planförslaget är beräknat att antas i kommunfullmäktige den 19 februari 2020. 

Bifogat antagandehandlingarna finns Länsstyrelsens granskningsyttrande i sin helhet. Länsstyrelsen har inga kvarstående invändningar mot upprättat 

förslag till fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort. 

https://vetlanda.se
https://2013/TK007.56


     

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

Länsstyrelsen i 

Jönköpings län (2019-

10-28) 

Statliga och mellankommunala frågor 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken behandlas på ett 

tillfredsställande sätt i fördjupningen 

av översiktsplanen. 

Miljökvalitetsnormerna för luft och 

vatten behandlas på ett 

tillfredsställande sätt. 

Mellankommunala frågor behandlas 

på ett tillfredsställande sätt. 

Frågor som rör hälsa och säkerhet 

samt risken för olyckor, översvämning 

och erosion behandlas på ett 

tillfredsställande sätt i planen. 

Noteras Nej 

Region Jönköpings län 

(2019-11-19) 

Region Jönköpings län anser att förslaget till fördjupad 

översiktsplan för Vetlanda tätort utgör en god grund 

för att utveckla tätorten så att den möter framtida 

möjligheter och utmaningar. Region Jönköpings län 

delar kommunens bild av vikten att satsa på hållbara 

transportslag och verka för nödvändiga 

infrastruktursatsningar. 

Noteras Nej 

Region Kronoberg 

(2019-10-22) 

Region Kronoberg har beretts tillfälle att yttra sig över 

förslaget till fördjupad översiktsplan för Vetlanda 

tätort. Förslaget, som varit föremål för samråd, 

Frågan kommer att behandlas i 

den kommande 

kommunomfattande 

översiktsplan som är under 

Nej 



     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

behandlar utvecklingen av Vetlanda tätort mot 2040 

och ställs nu ut för granskning. 

Region Kronoberg finner att frågan om kollektivtrafik 

till Kronobergs län och hur detta påverkar 

utvecklingen av Vetlanda tätort, praktiskt taget inte 

behandlas alls i förslaget. Region Kronoberg menar att 

med ökad integrering av arbetsmarknaderna i 

Sydsverige, så skulle förslaget vunnit på att frågan 

togs upp mer ingående, och i ett långsiktigt 

perspektiv. 

framtagande. Kommunen anser 

att den regionala 

kollektivtrafiken bör tas upp i 

ett större perspektiv än i en 

fördjupad översiktsplan för 

tätorten. 

Trafikverket (2019-11- Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna Noteras. Nej 

15) för rubricerat ärende. Det är positivt att planförslaget 

kompletterats med generella riktlinjer kring farligt 

gods utmed järnväg och rekommenderade leder för 

farligt gods. 

För exploateringsområden som ansluter till eller 

påverkar vägar som ingår i det funktionellt 

prioriterade vägnätet bör ”riktlinjer för fortsatt 
planering” kompletteras med skrivning att hänsyn ska 

tas till funktionen i funktionellt prioriterat vägnät. 

Avsnittet kompletteras. Arbete 

pågår med en åtgärdsvalsstudie 

över de planerade områdena 

som påverkar de prioriterade 

vägarna. 

Ja 

LRF Kommungrupp I planen tas hänsyn till många olika strategier enligt en Ianspråktagande av Ja 

Vetlanda (2019-11-05) lista på sid 14-15. Vi saknar livsmedelsstrategin och 

kommunens förhållningssätt till denna i planen. 

jordbruksmark begränsas till 

mindre exploateringar i 

områden för tätortsnära lantligt 

boende samt i ett nytt 



     

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

I planen ligger planering av bebyggelse på åkermark 

för både boende och industri. Vi inom LRF motsätter 

oss bebyggelse på åkermark då all jordbruksmark i 

framtiden behövs för livsmedelsproduktion och/eller 

produktion av energi. Jordbruksmark som tagits i 

anspråk för byggnation är förlorad mark och kommer 

aldrig i produktion igen. 

I övrigt tycker vi att det är svårt att följa de kartor som 

finns framförallt när det kommer till detaljplaner. 

bostadsområde. Större 

områden jordbruksmark finns i 

tätortens randzon. Enligt 

planförslaget ska där råda 

restriktivitet mot ny bebyggelse. 

En sådan restriktion bedöms 

bidra till bevarande av 

jordbruksmark. 

Miljö- och 

byggnämnden 

Vetlanda (2019-11-06) 

Miljö- och byggnämnden föreslår att avsnittet "Avfall 

och återvinning" kompletteras och omformuleras 

enligt följande med tanke på den nya lagstiftningen 

som säger att: 

• 2021 ska 60 procent av alla bostadsfastigheter 

erbjudas en insamlingsplats nära huset eller i 

kvarteret. 

Från 2025 är målet att alla bostäder ska erbjudas 

den möjligheten. 

Avsnittet kompletteras och 

omformuleras enligt yttrande. 

Ja 

Tekniska nämnden 

(2019-10-10) 

Förslag för fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort 

tillstyrks. 

Noteras. Nej 

Centerpartiet (2019-

11-05) 

Centerpartiet i Vetlanda kommun har några 

synpunkter gällande granskningsversionen av den 

fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort. 



     

 

   

 

   

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

   

 

 

  

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

Sid 59 Utvecklingsområde 14 Norget Norra. I 

diskussionerna kring att utveckla detta område har 

tankar framförts om att även tillskapa arbetsplatser. 

som tex "coworking spaces'  Det nämns på sidan 48, 

för tydlighetens skull kan detta gärna tas med även på 

denna sida. 

Beskrivningen på sida 59 

kompletteras med kontor. 

Ja 

Sid 94 I planeringsstrategier står att kommunen ska 

verka för bra tillgång till återvinningsstationer med 

god tillgänglighet i bostadsnära lägen. Det är givetvis 

önskvärt men med en trolig fastighetsnära insamling 

av förpackningar lär antalet kompletta stationer förr 

minska. Kan ev. formuleras om. 

Enligt förordningarna om 

producentansvar för 

förpackningar (2018:1462) 

respektive returpapper 

(2018:1463)ska 60 procent av 

alla bostadsfastigheter erbjudas 

en insamlingsplats nära huset 

eller i kvarteret till 2021. Från 

2025 är målet att alla bostäder 

ska erbjudas den möjligheten. 

Nej 

Sid 95 Då flyttning av råvattenintag till Grumlan inte är 

aktuellt längre kan text om detta tas bort. 

Texten tas bort. Ja 

Moderaterna (2019-

11-13) 

I den Fördjupade översiktsplan som är under 

granskning vill vi Moderater ha en annan text gällande 

Kultur (sid 78). 

Under rubriken Planeringsstrategier (punkt 2) 

För att uppnå planeringsmålet ska Vetlanda 

kommun: 

Kulturhus ändras till 

kulturlokaler i den beskrivande 

texten. Den fördjupade 

översiktsplanen anger att om 

byggandet av en större 

kulturanläggning blir aktuellt 

bör den ligga centralt, detta för 

att bidra till en levande 

Ja 



     

 

 

 

  

   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

I möjligaste mån koncentrera större 

kulturanläggningar centralt i tätorten. 

Istället önskar vi: 

Verka för att tillsammans med näringslivet 

identifiera potentiella mötesplatser centralt i 

tätorten. 

I texten under rubrik Kultur (sid 78) finns ordet 

kulturhus med på fyra ställen, 

vi önskar att det byts ut till 

Mötesplatser, Event/konferensanläggningar eller 

kulturlokaler. 

Varför: 

Efter det att projekt Handelskraft 1 nyligen har 

avslutats har resultatet utmynnat i att man ska sträva 

efter flera olika slags mötesplatser i centrum, där olika 

aktiviteter ska samla människor för social gemenskap. 

I samband med presentationen ställdes frågan om 

kulturhusets värde, svaret blev att ett kulturhus är 

förlegat. Kulturen finns hos mötet mellan människor 

och i olika sammanhang, alltså flera mötesplatser för 

olika evenemang. 

stadskärna. Däremot 

identifierar förslaget inte någon 

plats för kulturlokaler eller 

specificering av vad det kan 

innehålla. Då begreppet 

mötesplatser innefattar fler 

funktioner än bara kulturlokaler 

anses det ej lämpligt att ändra 

planeringsstrategin enligt 

förslaget i synpunkten. 

Beträffande lokalisering av 

kulturlokaler finns två möjliga 

placeringar redovisade i 

Centrumplanen. Sedan 

centrumplanens antagande har 

ytterligare en plats tillkommit. 

Nu framtaget planförslag tar 

inte vidare ställning i frågan.  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

Privatperson (19-10-

25) 

Synpunkter(anmärkningar) på detaljplanen 

Område nr 17 södra Kråkegården 2 skall på inga villkor 

bebyggas. 

Det inkräktar på Östanå friluftsområde. Det är nog nu 

med intrång i detta område. Ni har ju redan fått ett 

antal synpunkter på detta. Skall tas bort helt från 

planen. Däremot är det OK med område nr 16 detta 

stör inte alls på samma sätt. 

Kommunen anser att området 

Kråkegården 2 är lämpligt för 

byggnation på grund av 

närheten till befintlig 

bebyggelse och att det kan 

anpassas så att tillgängligheten 

till rekreationsområdet 

påverkas minimalt. 

Nej 

Område nr 11 Mellangårds ladugård. Detta område 

måste minskas ner till hälften mot öster, annars 

förstörs elljusspår och motionsspår i området. 

Det är givetvis helt OK att bebygga ytan där 

ladugården stått 

I övriga delar ser detaljplanen bra ut. 

Föreslaget exploateringsområde 

är i planförslaget till fördjupad 

översiktsplan avgränsat så att 

elljusspåret inte ska påverkas av 

eventuell byggnation. 

Motionsspåren, det vill säga 5-

och 10-kilometersspåren, 

behöver dras om i berörd del. 

Detta hanteras i pågående 

detaljplan. Synpunkten 

vidarebefordras till handläggare 

för detaljplanen. 

Privatperson (2019- Hej. Har aldrig lagt ner så mycket energi och Samrådet är en viktig del i att 

11-18) engagemang som jag gjort på Vetlandas översiktsplan. 

Jag studerade den och gav synpunkter. Försökte vara 

objektiv, och ge både positiv och negativ kritik. Dessa 

samla synpunkter, idéer och 

kunskap om det planförslag som 

framarbetats. Under samrådet 



     

 

   

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

    

 

 

 

   

  

 

 

  

 

  

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

lämnades in, och nu har jag studerat svaren, speciellt, 

de på mina synpunkter. Jag skulle behövt en examen i 

stadsbyggnadsvetenskap, för att riktigt förstå dem. 

Men det som gör mig besviken, är att där jag har 

lämnat förslag, utöver vad som är med i planen, har 

fått kommentaren, ”noterat”. Detta gäller områdena 
8, 12, 16, 25, 26, 27. Med svaret ”noterat”, förstår jag 

att det är detsamma som, det kan Du tycka, men vi 

läggar det åt sidan, för vi har inte kommit på det. Har 

jag lagt ner så mycket tid och kraft på att lämna dessa 

förslag, är de värda att få svar på. Det kan finns 

argument för att de inte är bra. Då bör detta kunna 

framgå. Detta gör att jag kommer inte lägga ner mer 

tid på att lämna in några synpunkter till kommunen, 

utan gör som de flesta. Gå och ösa galla över ”alla” 
felaktiga beslut. Det var ett bra initiativ från Er sida, 

med möjlighet till synpunkter. Men då måste man 

kunna fullfölja det också. Krafter måste tagit slut. 

inkomna synpunkter har 

beaktats i det fortsatta arbetet 

med planförslaget och har 

resulterat i flera ändringar och 

revideringar. 

Begreppet ’noteras’ används för 

att beskriva att synpunkten 

antecknas/läggs på minnet. 

Oftast används detta då 

synpunkten är positiv till 

relevant del av planförslaget. 

Privatperson (2019-

11-01) 

Satsa på cykelbana från Vetlanda och söderut mot 

Korsberga, nu när järnvägen är nedlagd. ”Bollen” lär 

väl ligga hos kommunen numera. 

Vi vill ha fler cykelbanor så man miljövänligt kan ta sig 

smidigt fram & slippa trängas med bilar. 

Sänk farten i Vetlanda till 30 km, el. helst förbjud 

fordonstrafik i centrum. 

I planförslaget finns cykelbana 

mellan Korsberga och Vetlanda 

med. Den fördjupade 

översiktsplanen för Vetlanda 

centrum behandlar frågan om 

trafik i centrum. 

Nej 



     

 

   

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

Satsa på fler oklippta grönområden i kommunen. Det 

är ej nödvändigt att klippa gräs varenda vecka. Använd 

för övrigt miljövänligt bränsle. Låt grässtråket ut med 

Järnvägsgatan förbli oklippt. Vi mår bäst när naturen 

får vara ifred! 

Vid entréer som är kommunala ska tydliga skyltar 

sättas upp om att rökförbud numera är lag. Se också 

till att lagen efterlevs, annars… 

Tack för ordet. 

Dessa frågor behandlas inte 

inom ramen för arbetet med 

den fördjupade översiktsplanen. 

Synpunkten vidarebefordras till 

Tekniska kontorets parkenhet. 

Nej 

Gemensam skrivelse 

undertecknad av sex 

privatpersoner (2019-

11-15) 

Med hänvisning till nedanstående synpunkter hävdar 

vi att planen på förskola vid Melavägens förlängning, 

del av Storegården 1:1 m.fl, ska slopas. Benämnd 

som nytt skolområde Mossgård. Det saknas en 

fullständig riskanalys av vad föreslagen placering 

innebär för hela Mela-området inklusive Emån, 

Melavägen och Bäckseda skola. 

Försiktighetsprincipen måste gälla. En bebyggelse 

ska lokaliseras till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn till läge, natur, trafik, 

föroreningar m.m. Bristfällig markundersökning då 

endast 1 av blott 3 provgropar ligger inom den 

tänkta placeringen och underskattning av 

markförhållanden inklusive i planerat 

översilningsområde eftersom grundvattnet når upp i 

marknivå vid högt grundvattenstånd central i 

området. I Vetlanda Posten 12/2-2018 berättar 2 

Kommunen noterar 

synpunkterna. De har tidigare 

besvarats i 

samrådsredogörelsen och 

granskningsutlåtandet för 

detaljplanen del av Storegården 

1:1 m.fl. 

Nej 



     

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

tjänstemän på kommunens planavdelning bl.a. att 

Inledningsvis provade vi markanvändningen för både 

bostäder och förskola. På grund av rådande 

markförhållanden har vi "krympt" området och nu 

finner vi lämpligt att endast bygga en förskola där. 

Markförhållandena är dock inte exceptionellt dåliga. 

I det fall förskolan byggs vid Melavägens förlängning 

beräknas antalet fordon överskrida 600 per dygn på 

Melavägen, som är och kommer förbli en 

återvändsgata. En ökning med 420 fordon per dygn 

(+310 0/0). Till detta kommer tunga 

lastbilstransporter under en eventuell byggnation. 

Biltrafiken är den största källan till föroreningar i 

dagvattnet. Ingen utredning är gjord av kommunen 

eller externa konsulter där det bekräftas att 

Melavägen, Emån och området däremellan klarar 

den mycket stora trafikökningen. När all trafik leds in 

och åter på Melavägen, som är en återvändsgata i 

ett bostadsområde, utgör denna trafik även en stor 

risk för såväl boende längs Melavägen som för 

skolbarnen på väg till och från Bäckseda skola. 

Trafiken kommer att bli hetsig och framföras i hög 

hastighet. Precis detta var trafiksituationen på 

Mossgårdsvägen i många år trots försök med diverse 

olika varianter av fartreducerande åtgärder. Nyligen 

löste kommunen infarten till Bäckseda skola via en 

ny infart/trafikterminal från Bäcksedavägen. I det 



     

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  
  

  
 

 
   

   

 

 
  

 
  

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

här förslaget har kommunen dock "målat in sig" 

eftersom man inte kan lösa de uppenbara 

trafikproblem som förslaget innebär. Kommunen har 

även helt underskattat riskerna med föreslagen 

detaljplan med tanke på att Emån utgör Vetlanda 

tätorts råvattenintag för dricksvatten som är vårt 

viktigaste livsmedelsprodukt. 

Njudungs Energi har avbrutit arbetet med att flytta 
Vetlanda tätorts råvattenintag till Grumlan från 
dagens placering i Emån vid Illharjen, ca. 1,2 km 
nedströms från Mela kvarn. Emån har höga 
naturvärden genom sin artrikedom och förekomst av 
skyddsvärda samt unika naturtyper, utgör riksintresse 
för naturvård samt ingår i Bevarandeplanen för 
Natura 2000-området Emån-västra. Fara för 
människors hälsa måste vägas in. 75-110 m från 
planområdet ligger riksväg 31 där det passerar 4 290 
fordon per årsmedeldygn varav 631 st (14,7 0/0) är 
tung trafik varav 23 st (3,6 0/0) är transporter 
medfarligt gods. Enligt Ångpanneföreningens rapport 
bör friskluftsintag riktas bort från farligt gods-led. 
Detta är knappast en lämplig miljö för en förskola. 
Stallbyggnad är belägen 85 meter från förskolans 
byggrätt och 35 meter från förskolans utemiljö samt 
att planerad översilningsdamm för dagvattnet 
kommer att ligga ca. 150 m från förskolans utemiljö. 
Hur ska man lösa dessa luktproblem? Föreslagen 



     

 

 
 

 

  
  

 

 

  

 

 

 
 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

placering strider även mot Förskolans 
funktionsprogram där det bl.a. står att placering av 
nya förskolor ska hänsyn tas till starkt trafikerade 
gator, vara strategisk i förhållande till elevflöden, 
gång- och cykelvägar samt de bostadsområden de 
avser att serva. Vidare anges det att en viktig aspekt 
är att personal och vårdnadshavare kan ta sig till 
förskolan utan bil. Föreslagen placering gynnar inte 
tillgängligheten via gång- och cykel då det inte finns 
en enda gångoch cykelväg från befintliga 
bostadsområden eller planerade bostadsområden 
utan att passera eller transportera sig längs 
Melavägen-/Melavägens förlängning. Föreslagen 
placering strider även mot kommunens egna 
planeringsmål och planeringsstrategier där det bl.a. 
står att vid all planering av bostäder ta hänsyn till 
behovet av förskolor och skolor och säkerställa trygga 
och säkra skolvägar till förskolor och skolor med 
gång, cykel och kollektivtrafik. I den föreslagna 
fördjupade översiktsplanen pekas nya 
bostadsområden för villabebyggelse bl.a. i 
Sliparegården, Kråkegården, Södra Kråkegården och 
Ekängen. Kommunen har inte utrett fler 
placeringsalternativ trots att de fått flera förslag 
såsom Ekängen, Ryningsgårdens ladugård, längs 
Ryningsvägen och längs Friluftsvägen där 
cykel/gångvägar och bra tillfartsvägar finns samt även 
närhet till bussförbindelser. Kommunen har börjat 



     

 

  

 
 

 

 
 

  
 

 
 

  

 

 

  

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

med att ta fram en kostsam detaljplan för detta ett 
enda placeringsalternativ. Inga kostnader har 
redovisats för byggnationen, marksanering, 
markplanering, markförvärv, arkeologisk 
utgrävning/utredning, byggnation av cykel och 
gångvägar, byggnation/förbättring av den enda 
tillfartsvägen, byggnation av fartbegränsningar m.m. 
De över 400 namnunderskrifterna från 
kommuninvånare som är emot placeringsförslaget 
har kommunen helt bortsett från. Mela kvarn med 
tillhörande mjölnarbostad från 1600-talet utgör 
särskilt värdefulla byggnader med en särpräglad 
karaktär. Vid en eventuell byggnation av förskola 
förändras såväl landskapsbilden som platsens natur-
och kulturvärden på ett oacceptabelt sätt. 

Ingen prövning kring barnens bästa har klart 

dokumenterats. Enligt FN:s konvention om barnets 

rättigheter ska en prövning kring barnets bästa 

göras inför varje beslut som berör barn. Denna 

prövning gäller alla barn som berörs av beslutet/-

en. I detta fall även alla de barn som idag har sin 

skolväg till och från Bäckseda Skola via 

Bäcksedavägen och Melavägen om trafiken 

kommer att öka med 420 fordon per dygn (+310%). 



     

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

Enligt pedagoger på Bäckseda Skola kommer 

eleverna i fortsättningen av trafiksäkerhetsskäl 

(förflyttningar vid och förbi ev. förskola) inte att 

kunna utnyttja "skol-skogen" öster om riksväg 31. 

Privatperson (2019-

11-15) 

Samtidigt som Vetlanda kommun ställer ut sina 

granskningshandligar för Fördjupad Översiktsplan 

för Vetlanda tätort går man ut och "informerar" om 

ett projekt kallat Hubville där man skall bygga ett 

"hållbart samhälle". Man gör även en s.k. 

informationsfilm på dryga 10 minuter om projektet 

där man låter en bondfångare stå och mässa om 

hållbart byggande - utan med ett enda ord beskriva 

vad hållbart byggande är. Istället visar man bilder på 

det nya bostadsområdet Himlabackarna etapp 3 som 

förmodligen är så långt ifrån hållbart byggande man 

kan komma. Där hela terränglådan är totalt 

ommodellerad för att anpassas till byggnation av 

källarlösa villor. Man kan ju undra vilket storföretag 

som finansierar hella Hubville-projektet. Det kanske 

inte räcker med bara TV-reklam? Man låter sig luras 

av ett gäng marknadsförare utan någon som helst 

kunskap i hållbart byggande. 

I den fördjupade 

översiktsplanen har områden 

för byggnation pekats ut 

oberoende av vilka som blir 

exploatörer. Projektet Hubville 

presenterades för kommunen 

efter det att arbetet med den 

fördjupade översiktsplanen 

hade påbörjats och samråd 

genomförts. Områdena 

Madhagen och Norget var vid 

den tidpunkten redan utpekade 

och beskrivna i den fördjupade 

översiktsplanen. 

Nej 



     

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

   

  

 

 

  

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

Vi har däremot på Vetlanda kommun ett helt gäng 

arkitekter, fysiska planerare och 

naturvårdshandläggare som vet precis vad hållbart 

byggande är. Problemet är att de blir konsekvent 

överkörda av våra politiker och viljelösa 

chefstjänstemän på Tekniska kontoret. Ni skall inte 

tro att denna FÖP är ett verk av dessa ovan 

uppräknade specialister. Utan när grundutredningen 

var klar blir det hela havet stormar när politiker och 

chefstjänstemännen sätter tänderna i förslaget, och 

hela grundidén med hållbart byggande är som 

bortblåst. Och istället serveras en soppa av olika mot 

varandra stridande förslag på utveckling av Vetlanda 

tätort. 

För att återknyta till mina synpunkter av 2018-04-06 

på samrådshandlingarna av samma plan 

återupprepar jag nedanstående: 

"Än en gång visar Vetlanda kommuns politiker hur 

de värderar sina medborgare. Genom att 

systematiskt äta upp varje grönområde som finns i 

Vetlanda tätort gör de den en gång trivsamma 

småstaden till endast en plats för förvaring, 

transporter och arbete, och på så sätt förvandla 

orten till ett nytt Metropolis. 

Följande synpunkter besvaras i 

samrådsredogörelsen daterad 

2019-09-11. 



     

 

 

    

  

 

  

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

    
  

  

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

Trots att vi nu lever i 2000-talet med alla 

forskningsrön tillgängliga envisas man med att tro att 

vi antigen lever i en storstad eller i den amerikanska 

drömmen som gick fel - med externa handelsområden 

som skall serva sovstadens innevånare som förflytta 

sig med personbil. Lever vi under 1950-talet? Man har 

redan nu låst in den gamla trädgårdsstaden med en 

mur av industrier och stora kommunikationsleder 

som snart förhindrar varje möjlighet att nå ett 

någorlunda opåverkat rekreationsområde. Denna mur 

går idag från Brunnsgårds industriområde via Maden 

och utefter Västerledens sträckning som var omodern 

redan när den byggdes, medsols ända upp till Nydala 

handels- och industriområde. Muren genombryts idag 

endast av ett fåtal gång- och cykelpassager (broar och 

tunnlar), vilket gör att man knappt kan nå de rester 

som finns kvar av kulturlandskap eller övrig natur. 

Detta har även gjort det svårare att utvidga 

bostadsbebyggelsen i denna riktning (se tidigare 

bifogde kartor)". 

Jag återupprepar delar av synpunkterna från 

Samrådshandlingen: 

1. Nässja och Sandlandet. Det en gång stora 
rekreationsområdet Kråkegården-Östanå som 



     

 

     
   

      
  

   
   

    
  

    
     

     
  

    
      

   
     

      
     

  
   

   
       

  
     

 
     

      
  

  
     

   

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

sträcker sig från Sandlandet via Östanå 
fritidsområde till Nässja vid Lövhagsrondellen 
har sakta men säkert ätits upp av olika typer av 
kommunikationer, verksamheter och 
bebyggelse. Från industrier utefter Västerleden, 
till förvandlingen av sommarstugeområden vid 
Sandlandet och Östanå till 
permanentbebyggelse, vilket gjort att sjön 
Grumlan idag från öster knappast upplevs som 
nåbar utefter stora sträckor. I FÖP 2018 pekas 
dessutom ytterligare områden ut vid Sandlandet 
(bostäder) och Nässja (industrier) som gör att 
den lilla rest som är kvar av detta 
rekreationsområde blir ännu svårare att nå då 
man måste genomkorsa dessa områden för att 
nå och uppleva natur och vatten. Redan för snart 
15 år sedan diskuterades om man skulle göra en 
detaljplan vilken skulle styra upp hur områdets 
skulle utnyttjas, - men den sköt politikerna 
taktiskt framför sig för att få mer spelutrymme 
för nya utspel och inspel av s.k. "starka aktörer". 
Och man kan idag se resultatet av detta; det en 
gång småskaligt sommarstugeområde i Östanå 
kan idag på grund av överexploatering närmare 
kan jämföras med Rios favelor (kåkstäder). Och 
det är ju bara början. Förr fanns både ett 
kommunägt kafé och ett välskött värdshus i 
Östanå, som kunde serva både Vetlanda tätorts 
innevånare samt långväga besökare. Idag finns 
ingen möjlighet att kontrollera servicen i 
området, då man byggt om kafét till 



     

 

  
      

  
  

  
  

   
    

     
        

   
    

     
  

   
 

  
     

  
   

   
 

     
   

  
   

   
     

    
  

  

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

föreningslokal för de boende, och värdshuset 
står för fäfot på grund av att vi en gång sålt av 
fastigheten, och inte kan eller vill påverka 
framtiden. Även i Sandlandet-Aludden-Byaberg 
har omvandlingen påverkat gångstigar som idag 
är bilvägar, och det är bara i det lilla området 
som finns mellan sjökanten och Västerleden 
man få en naturliknande upplevelse någorlunda 
opåverkat av buller och störande synintryck. 
Utöver allt detta vill man även skära av två 
viktiga gröna stråk genom att utöka Nässja 
industriområde (se Karta), och gör en ny utfart 
som korsar dessa stråk. Inne i detta 
rekreationsområde finns ett stort antal 
motionsspår, samt att en vandringsled 
(Vetlandarundan) och två cykelleder (Grumlan 
runt och NorrasjönHögen runt) passerar Nässja 
gård, vilken för övrigt finns omnämnd redan på 
1500-talet i jordaböcker och domböcker och 
som har ett fornminnen på fastigheten i form av 
boplats, odlingsrösen och begravningsplats 
utefter Gamla Östanåvägen. 

2. Norget är idag det rekreationsområde som 
fram för allt används av de boende i Lövhagens 
och Karlslunds bostadsområden. Men även 
andra i tätorten söker sig hit, bland annat för att 
ströva via slingrande gångstigar och nå det 
pastorala landskapet vid Föreda by. Här finns 
även ett officiellt motionsspår som kommer helt 
eller delvis att försvinna om kommunens planer 



     

 

   
        

  
       
    

     
    

 
      

    
     

     
  

   
     

    
   

  
    

 
    

   
   

  

 

   

 

   

  

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

sätts i verket. Det positiva med att eventuellt 
bygga bostäder i Norget är att man får ett större 
sammanhängande bostadsområde, och inte 
som tidigare små kilar och flickar som hänger 
som blindtarmar i bebyggelsekroppen. Ett stort 
problem är dock att man idag inte äger det 
område som pekats ut som nytt 
rekreationsområde i nordväst. Varför har man 
inte försäkrat sig om det tidigare? Mad sysslar 
vår Mark- och Exploateringsavdelning med? Ett 
annat problem som visar hur kortsiktigt man 
planerar i Vetlanda är att man bara för några år 
sedan tillät en större verksamhet att etablera sig 
i området utefter Västerleden och på så sätt 
skjuter det föreslagna bostadsområdet i Norget 
lite för långt från övrig stadsbebyggelse. I FÖP:en 
redogör man dessutom ganska luddigt hur 
kommunikationerna skall anslutas mot centrum 
och Östanå, och då menar jag inte bara det 
allenarådande bilvägnätet, utan framförallt GC-
nätet. Idag får man gena över en verksamhet vid 
Lövhagsrondellen för att nå rekreationsområdet 
och vidare komma ut till de vackra 
kulturlandskapen kring Hällinge gård och Näsby. 

För att återknyta till mina synpunkter av 2018-04-

06 på samrådshandlingarna av samma plan 

återupprepar jag nedanstående med några tillägg: 



     

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

   

 

 

 

   

  

   

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

Man kan undra över vad Vetlanda kommun 

egentligen har haft för planeringsstrategi? Man har 

sålt omkring 150 tomter i Östanå och Sandlandet 

utan att med dessa pengar köpa nya fastigheter! 

Vad tog pengarna vägen? Det har även talats om s.k. 

kompensation, vilket innebär att om man bygger i 

ett grönområde eller nära ett grönstråk, skall man 

kompensera detta igenom att i närområdet öka 

kvaliteten i andra grönområden och grönstråk. 

Något sådant har inte skett sedan vi blev av med vår 

Parkförvaltning för snart 30 år sedan! Med detta 

kortsiktiga tänkande har man mer eller mindre 

målat in sig i ett hörn. För att konkretisera det hela 

kommer jag senare hänvisa till en del förslag i FÖP 

2018 som ytterligare försämrar livskvaliteten i 

Vetlanda tätort. 

Det talas idag om att man skall förtäta städerna för 

att på så sätt bl.a. minska kommunikationerna. Jag 

bor själv i Vetlandas utkant vilket innebär att jag har 

ca. 1 300 meter till centrum, där jag även har min 

arbetsplats. Denna sträcka tar ca. 20 minuter att gå 

eller 5 minuter att cykla. I Stockholm kan man få gå 

eller cykla lika lång sträcka för att komma till en 

tunnelbanestation, och sedan inklämd som en sill 

transporteras ytterligare en halvtimma för att 

komma till målpunktens närmaste 



     

 

 

 

 

      

      

    

     

       

       

  

      

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

tunnelbanestation, och sedan gå ytterligare några 

hundra meter. 

Som ni märker så har vi inte dessa problem i 

Vetlanda. Den som vill kan lätt nå service, skolor, vård 

och omsorg inom gång- eller cykelavstånd. Trots 

detta föreslås att man skall förtäta staden och 

spränga in ny små bostadsområden i den lilla natur vi 

13 000 innevånare har att dela på inom stadens 

gränser. Den andra halvan av kommunens 

innevånare bor ju i direkt anslutning till naturen och 

behöver i många fall bilen för att nå service och 

arbete på annat håll. 

Samtidigt som vi säger att vi måste minska biltrafiken 

så tillåter man att Storgatan genom Vetlanda centrum 

tjänar som kommunikationsstråk mellan Nydala 

handelsområde och Maxi Stormarknad. För att inte 

tala om alla de som nöjeskör genom centrum. Man 

har för övrigt tillåtit långtidsparkering på hela 

Centrumparkeringen (Gladan) vilket gör att de som 

arbetar i centrum blockerar dessa platser som 

egentligen var till för att befrämja handeln. Flera av 

dessa som parkerar sin bil på denna plats bor 

dessutom inom gång- och cykelavstånd (Vetlanda 

tätort), och kan lämna bilen hemma. Som ni ser så 



     

 

  

  

  

  

 

   

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

faller hela resonemanget med att förtäta staden då 

man ändå inte kan få folk att cykla eller promenera. 

Apropå cykla och promenera - hur går det egentligen 

med den antagna Centrumplanen som nu kanske blir 

en del av FÖP 2018? Ännu har inga åtgärder 

genomförts om man nu inte räknar med projektet 

"Bäcken upp till ytan" vid kvarteret Spinnaren som 

nyss påbörjats. Detta projekt hade förmodligen ej 

heller blivit genomfört om det inte varit för 

nybyggnationen av bostäder strax intill? Man kan ju 

undra över varför fastighetsägarna i centrum inte går 

samman och kräver att centrumplanen skall 

genomföras så att hyresgästerna kan bo i en lugn och 

trivsam miljö, och på så sätt även befrämja utelivet 

och gör det möjligt för handeln, restauranger och 

kaféer att utvecklas och överleva. Ett fåtal 

näringsidkare i centrum tror fortfarande - trots att vi 

lever på 2000-talet att bilarna generar handel, och på 

så sätt gör våra politiker osäkra och stoppar tätortens 

utvecklingen. Cirka 7 500 bilar passerar dagligen 

Storgatan - detta borde ha gjort närliggande affärer till 

guldgruvor om detta resonemang höll. Och nya GC-

vägar gör kommunen till största delen endast om man 

får statliga bidrag. Vad är detta för långsiktig hållbar 

utveckling? Bygg ett funktionellt och vackert 

parkeringshus på Centrumparkeringen i flera våningar 

med avgiftsbelagd långtidsparkering för 



     

 

  

 

 

   

  

  
     

    
  

   
    

   
      

    
     

   
       

  
      

     
      

   
    

  
   

   
     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

arbetspendling för de som bor utanför tätorten och 

närboendes nattparkering, och låt den norra delen av 

parkeringen vara till för korttidsparkering på max 3 

timmar för handlande. På så sätt kan man nog få folk 

att omvärdera bilanvändandet. 

Nu till kärnorna i mina synpunkter: 

1. Utvidgningen av Nässja industriområde 
(industriområden nr. 3 & 4) åt två håll är ju 
fullständigt förkastligt! Som jag tidigare 
påpekade är det två viktiga grönstråk som korsar 
här (se Karta), ett från Plantskolan och Karlslund 
mot Östanå friluftsområde och ett mot Hultaby 
slottsruin och vidare mot Myresjö-Landsbro. När 
man tar sin promenad eller cykeltur ser man 
redan idag de närliggande industriområdet på 
grund av för hård skogsgallring. Det är ju en 
rekreationsskog och inte en produktionsskog 
som bör finnas här. Skall man nu ytterligare 
utvidga industriområdet kommer det att 
innebära att du inte får någon rekreation för än 
du börjar närma dig golfbanan. All forskning i 
ämnet säger att man inte skall uppleva 
vardagsnära miljöer (arbete, bilar m.m.) under 
en rekreationsrunda. Kommer kommunen nu att 
utvidga industriområdet och att de gående och 
cyklande dessutom är tvungna att passera 
anslutningsvägar för tung trafik är hela 
upplevelsen av rekreation (= ge nytt liv) i ett slag 
borta. Väger man dessutom in att Norgets 



     

 

  
   

 
   

  
       

  
     

     
     

     
    

  
     

   
 

 

  

    
    

  
   

    
   

   
  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

rekreationsområde förskjut långt mot nordväst 
kommer förmodligen ännu fler rekretörer från 
Lövhagens- och Karlsunds bostadsområden 
istället söka sig mot Östanå friluftsområde och 
Grumlan via Nässja. Sanera den gamla bilskroten 
och gör om området till natur. Om ni kallar dessa 
smala restområden efter två viktiga grönstråk 
för att ta hänsyn till människor, djur och natur -
vet ni absolut inte vad hållbart byggande är. Tänk 
er dess utom en bullerzon på 100 meter runt 
varje industriområde och trafikled - vad blir då 
kvar av naturupplevelsen? Argumentet att vi 
måste skapa attraktiva skyltlägen håller ej. 
Menar ni att några plåtskjul vid vår vackraste 
oförstörda infart från Sävsjö, skulle uppväga de 
rekreations. 

Och naturvärden som försvinner för tusentals 

Vetlandabor och besökare? När detta område är 

fullbyggt - vad blir då nästa skyltläge? 

2. Mellangårdens ladugård (bostadsområde nr. 11) 
När beslutet togs att ladan skulle rivas lät man 
dåvarande konsulterande stadsarkitekten Rune 
Elofsson beskriva vad man borde bygga istället. 
Han föreslog att radhus skulle byggas utefter den 
sträckning ladan tidigare har haft. Och lämna 
kvar det grönstråk som finns mellan den tidigare 
ladan och bostadsområdet Mellangårdsbacken 
(den senaste delen av villaområdet i 
Mellangården). Via detta viktiga grönstråk som 

Området har varit del av förslag 

till fördjupad översiktsplan 

sedan beslut togs om rivning av 

ladugården. Föreslaget område 

avgränsas i den fördjupade 

översiktsplanen så att en 

eventuell byggnation inte 

påverkar elljusspåret. Vidare 

redovisas i beskrivningen att 



     

 

   
 

    
     

     
    

    
  

 
   

    
 

    
  

  
     

    
   

     
      

   
    

     
    

    
 

 

 

 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

finns utpekat i Grönstrukturplanen når man idag 
via en GC-väg motionsspåren i Norrgården, och 
Värnevägen via den nyanlagda våtmarksparken. 
Nu förhåller det sig åter så att företaget OBOS 
har skickat in ritningar på hur de vill bygga på 
platsen, rakt emot arkitektens åsikter. Är det 
detta företag som styr kommunen? Och våra 
politiker och Tekniska kontorets 
chefstjänstemän tvingar den utsedda 
planförfattaren att bara rita som OBOS vill. 
Planförfattaren har reducerats till kartritare. För 
övrigt har tre planförfattare plågats med denna 
uppgift under protest, varav två har sagt upp sig. 
Man kan undra varför? Denna "OBOS plan" gör 
att grönstråket stryps till ett minimum och 
motionsspåret måste flyttas då det kommer i 
konflikt med den utbredning och det antal hus 
OBOS vill placera på Vetlanda kommuns 
fastighet. Återigen - hur kommer det sig att detta 
företag än en gång får förtur på kommunens 
mark, och dess utom har mage att bestämma 
hur området skall se ut? Stoppas genast denna 
utvidgade plan! Om denna plan inte justeras 
kommer jag att gå in med kritik på personnivå 
när det gäller handläggandet från Vetlanda 
kommuns sida. 

den fortsatta planeringen ska 

upprätthålla ett grönsläpp 

mellan nya och befintliga 

bostäder och skapa tydliga 

entréer in i Norrgårdens 

rekreationsområde. Då det 

pågår detaljplanläggning av 

området vidarebefordras 

synpunkterna till 

planhandläggaren för det 

ärendet.  



     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

    

  

 

  

 

 

 

 

  

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

För att kort återknyta till Östanå friluftsområde. På 

hur många orter i Sverige har man en vacker sjö med 

tillhörande friluftsområde ett par kilometer från 

centrum? Som jag framfört flera gånger tidigare till 

olika kommuntjänstemän borde Östanå vara kärnan 

i hela vår besöksnäring med; värdshus, camping, 

stuguthyrning, golf, tennis frisbeegolf, beach fotboll, 

kanotuthyrning, fiske, badplats m.m. på en och 

samma plats! Och här sitter hela kommunledningen 

helt handlingsförlamad! Folk åker kors och tvärs 

miltals runt riket för att få äta en riktig 

gourmetmiddag, och här har vi den perfekta platsen! 

Om vi nu också kan freda området för vidare 

utbyggnad av bostäder och industrier, och istället 

kvalitetshöja och utveckla de motionsspår och 

cykelleder vi redan har kan detta bli en riktig pärla. 

Fräscha till värdshuset, och ta hit en känd kock med 

nationella kontakter så löser det andra sig av bara 

farten. 

Man kan ha synpunkter på några av de övriga 

exploateringsområdena - men mina synpunkter 

fokuserar på de ovan nämnda, vilka är de som mest 

påverkar tätortens funktioner. Fokusera hellre på ett 

fåtal stora bostadsområde, istället för att hacka 

sönder den fina stadens grönområden. Och titta på 

Eksjö när det gäller att bygga industriområden (vi 

Följande synpunkter besvaras i 

samrådsredogörelsen daterad 

2019-09-11. 



     

 

   

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

har ju Värmunderyd), lägg dom långt från 

bostadsbebyggelsen och med fina kommunikationer 

(301 :an går varje timma). 

Däremot har jag synpunkter på hur den styrande 

alliansen sköter den demokratiska processen genom 

att vägra att anta den nya Grönstrukturplanen. 

Anledning är den roll den tidigare har spelat i 

planprocessen berörande förslaget att bygga hus i 

Eubelska parken. Då inte bara jag utan flera andra 

hänvisade till de mål och riktlinjer som fanns i det 

2006-09-13 antagna dokument. Detta tror man sig 

nu kunna undvika i framtida planarbete med hänvisa 

till att den ny Grönstukturplanen som bara är en 

uppdaterad version av den från 2006 ej är antagen. 

Saken är den att dessa grönstrukturplaner är gjorda 

av för ändamålet utbildad personal och ej av 

noviser. Så rent teoretiskt väger den fortfarande lika 

mycket, vilket man kan se då de mer eller mindre 

fått ett eget kapitel i den nu behandlade FÖP 2008 

för Vetlanda tätort där ni själva kan läsa vilka värden 

som finns att bevara och hur dom påverkas. 

Under senaste åren har man inte på något sätt visat 

att man är intresserad av att satsa på ortens 

utemiljöer. Det har bara begränsat sig till småsaker 

som man knappats märker. Hur är det till exempel 



     

 

  

   

  

   

 

 

  

  

  

 

 

  

   

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

med trädvårdsplanen? Inga nya alléträd har satts på 

evigheter trots att den inventeringen som gjordes 

2006 visar på att flera träd behöver bytas ut, och ny 

alléer planeras vilket det även har föreslagits i 

Grönstrukturplanen. Är det några åtgärder som görs 

är de finansierade med statliga bidrag. Tror ni att 

man kan få folk att vilja bo i Vetlanda genom att 

bara bygga bostäder för förvaring av människor? 

Jag har själv under åren suttit med i ett antal s.k. 

workshops med tjänstemän och politiker där man 

hela tiden kommit fram till att det är naturen och 

grönskan som är Vetlandas viktigaste tillgång. Trots 

detta väljer man att gång på gång exploatera på den 

lilla rest vi har kvar av natur i tätorten. De går tyvärr 

inte hänvisa till naturområden som man måste ha bil 

för att ta sig till på landet. Eller som en politiker en 

gång utryckte det; "Ni kan väl komma ut till mej, jag 

har hur mycket öppna landskap som helst på 

gården"? Eller en annan gång; "Länsstyrelsen är ju 

bara skit - det är ju bara söja ner träa så flöttar ju 

djura på säj". Med tanke på folkhälsa och andra 

aspekter är det väl nu dags att anpassa sig till ett 

modernt samhälle? Men det är väl lite det som är 

problemet - att de som sitter och bestämmer sällan 



     

 

 

 

    

   

 

     

   

  

       

  

   

 

 

  

 

 

       

     

  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

eller aldrig bor i Vetlanda tätort. Men det är ju val 

om några månader! 

Jag har tidigare påpekat att politikerna lägger sig 

detaljfrågor i stället för att fokusera på 

förutsättningarna och anslå pengar i budgeten. 

Detta system skulle ju inte fungera i någon annan 

verksamhet. Tänk er själva om landstingspolitiker 

skulle vara med och ha synpunkter om hur en 

kirurgisk operation skulle gå till? Nej det är inte 

längre beslut om när skörden skall bärgas eller 

sockenmagasinet skall fyllas som skall tas. Lämna åt 

experterna att själva utföra sitt arbete! 

För övrigt har jag stort förtroende för de fysiska 

planerare som varit med om att skapat kärnan i 

denna fördjupade översiktsplan! Den var mycket bra 

till dess att vissa politiker och oengagerade 

chefstjänstemän blandade sig i och anpassade 

planen för sina egna syften och/eller andras behov -

utan att förstå att man på så sätt saboterade 

andemeningen i hela planen. 

Ett stort minus dock, är att den s.k. GIS-karta som 

man länkas till från Vetlanda kommuns hemsida inte 

fungerade de första veckorna planen ställdes ut. 

Detta är desto allvarligare då kartorna och texterna 

till förklaringen som finns i det tryckta dokumentet är 

Då kartlänken inte fungerade 

under den första delen av 

utställningen förlängdes 

granskningstiden med två 

veckor. 



     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

   

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

så små så att man inte ser vad de föreslagna 

områdena ligger. 

Privatperson (2019- Under punkten Nya Bostäder område 11, Förslaget till fördjupad 

11-18) Mellangårdens ladugård har jag följande synpunkter. 

Jag kan absolut förstå att man vill bygga något där 

ladugården stod och kanske lite större än så och ser 

inget problem i detta. Det jag däremot ser som 

mindre bra eller direkt olämpligt är att: 

Kommunen har tänkt låta en aktör exploatera 

området. Över tid har vi sett att detta inte är en bra 

form då det tagit upp till ett kvarts sekel att bebygga 

vissa områden. I nuläget är det ett område i 

Östanskog som i princip har stått i dryga 10 år, nu har 

det tagit viss fart. 

Om jag förstått saken rätt kommer tillgängligheten till 

elljusspåret och skogen starkt begränsas då det inte 

planeras någon passage genom området. Det bor 

redan i dag mycket människor i området som via den 

rivna Mellangårdsladugården har och har haft tillgång 

till naturen. Det kommer inte bli färre människor i 

området framöver med planerad byggnation. 

Kommunen måste absolut planera för en passage 

genom området för att möjliggöra rekreation i 

närområdet. 

översiktsplan redovisar det 

område som bedöms lämpligt 

för exploatering. Avgränsningen 

är gjord med beaktande av de 

elljusspår och motions- och 

grönstråk som finns i området. 

Vidare anges i riktlinjer för 

fortsatt planering av området 

att tydliga entréer in i 

Norrgårdens rekreationsområde 

ska skapas. Detta ska således 

beaktas i pågående 

detaljplanläggning.  

Planförslaget redovisar inte 

något tänkt exploatör för 

området. Synpunkterna 

vidarebefordras till handläggare 

för detaljplan. 



     

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

Vad jag förstått kommer man få dra om elljusspåret 

då byggnationen är tänkt att inkräkta på spåret. Om så 

är fallet antar jag att det är det första man gör så att 

det inte blir obrukbart under några år. Gör man en 

omdragning av elljusspåret lär det bli än mer kuperat. 

Även om vi haft många dåliga snövintrar åks det 

mycket skidor på elljusspåret när så tillåter. Vid en 

omdragning är det av största vikt att man får till ett 

spår där även den normala skidåkaren klarar 

utförsbackarna. Spontant känns det svårt att få till det 

om man skall upp för berget en gång till. 

Se kommentar ovan. 

Privatperson (2019-

10-08) 

Hej. Det är helt vansinnigt att placera en förskola vid 

Mela kvarn. Gör om, gör rätt. Mvh//Tommy Glans (VF) 

Kommunen anser att föreslagen 

placering ligger lämpligt till i 

förhållande till ny och befintlig 

bebyggelse, i anslutning till 

områden där barnfamiljer bor 

och områden som över tid 

kommer att genomgå 

generationsväxling. Föreslagen 

plats medför att större delen av 

den östra delen av Bäckseda 

kan nå förskolan via gång- och 

cykelväg utan att behöva korsa 

trafikerade vägar, främst 

Bäcksedavägen. Detta gäller 

även för området vid Stens 

Nej 



     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

väg/Kantarellvägen, även om 

avståndet dit är längre. Även 

om bilanvändandet idag är högt 

i kommunen och i tätorten 

behöver planeringen utgå från 

att målpunkter såsom till 

exempel förskolor är tillgängliga 

med mer hållbara färdsätt. 

Kulturmiljön i området och 

närheten till Illharjen utgör en 

tillgång för verksamheten och 

barnens utveckling. Förskolans 

placering bedöms inte påverka 

kulturmiljön negativt. 

Sammantaget gör kommunen 

bedömningen att lokaliseringen 

är strategisk och lämplig för 

förskola. 

Privatperson (2019-

11-18) 

Enligt planförslaget Vetlanda 2040 och bild 11 

Mellangårdens ladugård ser det ut som om man 

tänker bygga bort tillgängligheten till elljusspåret för 

de boende i existerande bostadsområde 

Mellangården- Många människor använder sig idag av 

vägen/stigen förbi den tidigare ladugården för att 

komma ut i skogen eller på elljusspåret för att 

använda rekreationsområdet till promenad med eller 

utan hund, löpning, skidåkning, mountainbikecykling, 

Det pågår ett arbete med 

detaljplan för området. Där tas 

dessa frågor upp. 

Nej 



     

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

fågelskådning m m. Att täppa till den ingången vore 

dumt, speciellt som jag hört att man vill marknadsföra 

tomterna som naturnära. Då är det motsägelsefullt att 

stänga tillgängligheten till skogen för människor som 

redan bor i Mellangårdsområdet! Det finns också 

planer på att flytta det existerande elljusspåret längre 

in i skogen för att få plats för fler hus. När kommer i så 

fall detta att äga rum, före eller efter byggnation har 

skett? Efter byggnationen vore katastrof med tanke på 

hur många som rör sig i området. Området är också 

kuperat, så det är inte säkert att det går att få ett 

fungerande spår längre in. 

Privatperson (2019-

11-17) 

Då jag tycker det är viktigt att som medborgare i 

Vetlanda kommun engagera sig i Vetlandas utveckling 

lämnar jag lite synpunkter utifrån ett 

brukarperspektiv. Det är också en demokratisk 

rättighet. Jag utgår från huvudrubrikerna och tar upp 

synpunkter, tyckande och några frågor som jag, nära 

vänner och bekanta talat om och har synpunkter på. 

Utvecklingstendenser och utmaningar. 

De det är en fortsatt befolkningsökning i Vetlanda så 

är bostäderna en viktig del som det står i planen. Men 

det är viktigt att det även byggs större lägenheter. 

Den äldre befolkningen säljer sina hus och vill då flytta 

in i en större lägenhet, då är det inte 1:or och 2:or 

som gäller. 

Storleken på lägenheter är inget 

kommunen kan reglera i 

planförslaget. Däremot anges 

att kommunen ska verka för en 

varierad bebyggelse i olika 

former och storlekar. Detta kan 

med fördel göras i efterföljande 

arbete med 

bostadsförsörjningsprogram 

och i dialog med exploatörer 

under detaljplanläggning och 

bygglovskede. 

Kommunen ska enligt lag arbeta 

fram ett 

Nej 



     

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

Utifrån ett barnperspektiv och med tanke på att vi har 

föräldrar med delad vårdnad så kanske vi/ni också ska 

tänka på större lägenheter. Barnen ska inte behöva 

komma i kläm då det gäller boende hos den ena eller 

andra föräldern. Positivt med att kommunpolitikerna 

och tjänstemän planerar nya bostadsområden utifrån 

ett miljötänk. 

Eftersom hållbar utveckling och barnkonventionen 

framhålls mycket i denna plan vilket är mycket positivt 

anser jag att det är viktigt att företag som etablerar sig 

i Vetlanda gör det utifrån ett hållbarhetstänk. Att vi 

har företag som satsar på utveckling av miljö- och 

tekniksmart utveckling. Vi ska alla vara stolta över vår 

miljövänliga kommun. 

Utvecklingen av stadskärnan är viktigt för Vetlanda 

kommun. Utifrån mitt perspektiv tror jag att det skulle 

bli mer attraktivt om det kom en ”riktig pub” till 

Vetlanda, som tex en engelsk pub. Att butiker som 

Clas Ohlsson, Kjell & Company skulle passa bra. Men 

det saknas också butik som enbart är för kök, hem och 

hushåll som tex Cervera. I en mindre kommun räcker 

det kanske med mindre butiksytor. 

Utbildningsalternativet kommer att bli mycket viktigt 

och är viktiga för vår kommun. Vi måsta ha 

förskolor/skolor med välutbildad personal och här 

anser jag kommunen kan vara ett stöd i att utbilda ej 

bostadsförsörjningsprogram 

som ska redovisa behovet av 

bostäder i olika former och 

storlekar. Programmet ska 

hållas uppdaterat. Kopplingen 

mellan översiktsplan och 

bostadsförsörjningsprogrammet 

anges på sidan 52 i upprättat 

planförslag; ”uppföljningen av 

behovet av olika boendeformer 

ska ske regelbundet i 

kommunens 

bostadsförsörjningsprogram … 
planarbetet ska därefter 

prioriteras utifrån programmets 

analyser och riktlinjer”. Det 

innebär att långsiktiga planer 

såsom översiktsplaner anger var 

nya bostäder kan byggas medan 

ett uppdaterat program anger 

vad som ska byggas. På detta 

sätt ges möjlighet att 

kontinuerligt följa behovet av 

bostäder i olika storlek och 

upplåtelseformer. 

Planförslaget anger vikten av en 

levande stadskärna. Detta bland 



     

 

 

 

 

  

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

   

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

utbildad personal till lärare inom förskolans/skolans 

verksamheter. Detta skulle säkert bidra till en attraktiv 

kommun. 

Högskolan på Höglandet, Folkuniversitetet bör 

utvecklas på Lärcentrum i Vetlanda. Om man nu vill 

framhålla miljön i Vetlanda så måste man också 

underlätta detta tänk för alla medborgare i 

kommunen genom att ta dessa utbildningsalternativ 

till oss. Många ungdomar i Vetlanda söker 

högskola/universitetsorter men kanske skulle 

kommunen vara mer öppen för att vara ett stöd i 

distansutbildningarna från universiteten. 

Utlokalisering av högskola/universitet är också ett 

alternativ. 

Men som ni skriver så måste kommunikationen 

fungera. Av egen erfarenhet så anser jag det idag är 

ett stort problem med förbindelserna till andra orter. 

Tåg eller bussar måste vara säkra alternativ för att at 

sig vidare till och från Vetlanda. Idag är det en väldigt 

stor riskfaktor att ta tåget för att hinna med andra tåg 

i Nässjö och lika illa planerat är det om man ska åka 

från Nässjö till Vetlanda. Ur miljöperspektiv kan det 

inte vara rätt att åka med bussarna via Eksjö för att at 

sig fram och tillbaka till Nässjö. Fler tåg och säkrare 

avgångar skulle betyda att vi kan lita på fungerande 

annat genom att planförslaget 

inte redovisar några nya 

områden för externhandel. 

Beslutet grundas i den 

handelsutredning som togs 

fram i tidigt skede av 

planprocessen. Centrumplanen, 

antagen 2014, beskriver i mer 

detalj hur stadskärnan kan 

utvecklas. Kommunen kan bidra 

till centrumutvecklingen genom 

att ha en god planberedskap för 

handel och restauranger med 

mera och verka för en attraktiv 

centrummiljö. Etableringar av 

specifika företag och butiker 

faller dock utanför planens 

ramar. 

Den fysiska planeringen kan 

främst bidra till en förbättrad 

kollektivtrafik genom att skapa 

möjligheter till ett bättre 

underlag för sådan trafik. Detta 

kan bland annat ske genom att 

förlägga ny bebyggelse inom 



     

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

    

  

 

 

  

 

   

 

 

   

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

förbindelser, vilket skulle öka antalet resenärer. Idag 

tar många bilen till och från Nässjö. 

Även kommunikationen i tätorten bör ses över. Om 

man vill att flera ska åka buss så måste man ha tätare 

stopp och att turerna går oftare. Tror att det kommer 

att ta sin tid, men när man vant sig vid detta 

färdmedel så kommer fler att prioritera bussen. Med 

tanke på den senaste undersökning som gjordes i 

Vetlanda av Annika Ripa som visade att vi är alltför 

bilburna så bör det kanske göras något för miljön. 

rimliga avstånd till 

kollektivtrafikstråken och viktiga 

knutpunkter. För Vetlandas del 

handlar det om att möjliggöra 

för fler bostäder i centrala lägen 

och i anslutning till de större 

pendlingsstråken, norr- och 

västerut. 

Social hållbarhet 

Delaktigheten är viktig där medborgarna i ett samhälle 

som bygger på demokratiska grunder, att skapa 

förtroende och tillit. 

Jag tycker det fungerar bra idag då det är enkelt att ta 

kontakt med tjänstemän och politiker via kommunens 

hemsida eller direkt via mail. Det som är positivt är att 

jag som medborgare får en återkoppling direkt vilket 

jag har upplevt i kontakt med Vetlanda kommun. 

Det som förvånar mig var att det var så svårt att få tag 

på ett upptryckt exemplar av översiktsplanen. Det 

gäller att uppmuntra till delaktigheten vilket gjordes i 

VP men då måste det också finnas ett underlag att 

utgå ifrån. 

Barnperspektivet är också viktigt för oss alla och att vi 

verkligen beaktar vad som står i konventionen så att 

Planförslaget var under 

samrådstiden liksom under 

granskningstiden tillgängligt på 

kommunens hemsida och ett 

antal platser som listas ovan. 

Även tryckta exemplar av 

planförslaget fanns tillgängliga, 

detta kunde dock framgått 

tydligare. Kommunen noterar 

synpunkten för framtida 

samråd/utställning. 

I tidigt skede genomfördes 

dialog med olika grupper i 

samhället, där även barn och 

Nej 



     

 

 

  

 

 

 

 

 

  

        

  

  

 

  

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

det inte bara blir ord. Utifrån det som står i 

översiktsplanen om barnkonventionen så undrar jag 

hur Vetlanda kommuns barn och unga har tagit del av 

denna plan? Har den redovisats för personalen i 

förskola/skola? Har barn/elever fått tycka? Kommer 

denna plan redovisas separat? 

unga medverkade. Under 

planens framtagande 

genomfördes också 

webbenkäter där vissa frågor 

var riktade till olika 

åldersgrupper. Kommunen har 

för avsikt att mer formellt 

etablera en tätare dialog med 

barn och unga. 

Klimatet 

Klimatet är det viktigaste av allt som vi har att ta 

hänsyn till och detta står det tydligt i planen, att vi ska 

klimatanpassa och här är barnperspektivet otroligt 

viktigt då de unga ska ta över det vi åstakommit. 

Noteras. Nej 

Kultur och Fritid 

Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är med ett 

kulturhus i en kommun som har framtidsplaner och 

vill verka för de demokratiska grunderna och en ökad 

befolkningsutveckling. Idag får vi åka till närliggande 

kommun då vi vill gå på större evenemang. Då säger 

kanske någon men vi har ju Spiran. Men så länge inte 

Vetlanda kommun har samma förutsättningar som 

närliggande kommuner då det gäller att ha tillgång till 

bussar som kör till evenemang till Spiran så har vi inte 

samma demokratiska grunder och förutsättningar som 

i övriga länet. Vi ska också värna om kulturskolan där 

Ett kulturhus eller kulturlokaler 

är nämnt i förslaget, men 

lokalisering och utformning 

kommer att hanteras i framtida 

arbete. 

Nej 



     

 

 

  

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

vi idag ser tydliga resultat hur viktigt det är för 

Sveriges och vår stad. Ett kulturhus är inte bara till för 

kulturella möten utan kan användas vid konferenser 

och lokalerna kan också vara ett alternativ att ha 

undervisning och sammanträde i för alla verksamheter 

i kommunen som utgår från det demokratiska 

systemet i Sverige. 

Teknisk försörjning 

Vetlanda kommun skulle bli ännu mer attraktivt om 

man införde ett kommunnät som tex Eduroam som är 

ett internationellt trådlöst nät som används vid 

högskolor och universitet, det används även mer och 

mer vid järnvägsstationer och flygplatser och i andra 

städer. Detta skulle också underlätta om vi vill att 

högskolan och folkuniversitetet ska finnas i vår 

kommun. 

När det gäller avfallssystemet så kanske det ska 

utvecklas som tex i Värnamo där man har flera 

sorteringskärl i hemmet, vilket gör att man inte alls 

åker bil till återvinningsstationerna i samma 

utsträckning då det hämtas hemma. 

Vilken form av nät som finns i 

kommunen styrs av det 

kommunala energibolaget 

Njudung Energi. Former för 

återvinning behandlas inte i den 

fördjupade översiktsplanen. 

Nej 

Vill verkligen tacka Planavdelningen, Tekniska 

kontoret för framtagande av denna plan som jag hade 

hoppas många tagit del av innan beslut. 



     

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

Privatperson (Ej 

daterad - inlämnad 

via 

synpunktsbrevlåda 

och bekräftas härmed 

som inkommen under 

granskningstiden) 

Personligen anser jag att markytan efter 

Mellangårdens ladugård behövs för motion och 

rekreation. Detta område ska ej användas till 

bostadsbebyggelse. 

Kommunen gör bedömningen 

att platsen är lämplig för 

bostadsändamål. Området är 

avgränsat för att minimera 

påverkan på 

rekreationsområdet. 

Nej 

Privatperson (ej 

daterad - inlämnad 

via 

synpunktsbrevlåda 

och bekräftas härmed 

som inkommen under 

granskningstiden) 

Politiker/tjänstemän, glöm inte bort att även ni åldras 

och blir en kostnad för samhället. 

Vi vet att för att må bra behövs motion av olika slag 

och frisk luft. 

Att spontant bara gå ut och motionera gör att det blir 

av. Ska det planeras/köra bil för att komma ut gör det 

inte lättare. Ju mer motion sänker sjukkostnader. 

Tänk på det vid nio-fikat. 

Jag går ledigt i skogsmark. På asfalt tar det stopp. 

/En som behöver frisk luft. 

De planerade bostadsområdena 

har så långt det är möjligt 

placerats i närhet till rekreation 

för att främja spontana 

aktiviteter. Vidare redovisas 

översiktligt hur grönstråk och 

rekreationsstråk kan utvecklas 

för att knyta samman befintlig 

bebyggelse och 

omkringliggande grönområden 

utanför tätortens bebyggelse. 

Nej 

Privatperson (ej 

daterad - inlämnad 

via 

synpunktsbrevlåda 

och bekräftas härmed 

som inkommen under 

granskningstiden) 

Undersök Göteborgs cykelfartsgator (bl.a västra och 

östra hamngatan, Olskroken, Mariaplan i Majorna) 

som har vunnit designpris, där man istället för att göra 

gång, cykel och biltrafik otydligt som nuvarande 

förslag, så gör ni Storgatan tydlig med upphöjda 

övergångställ, asfalt för cykel där man får cykla i bredd 

utan att möta andra cyklister mm, och bilarna går på 

Utformning av Storgatan och 

stadsmiljön ryms inte inom 

ramen för arbetet med den 

fördjupade översiktsplanen. 

Centrumplanen från 2014 tar 

upp en del av dessa frågor. 

Nej 



     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

kullersten, med möjlighet att parkera på båda sidor av 

Storgatan i Vetlanda. Snyggt och tydligt, nu när fler 

och fler ljudlösa elbilar kommer. Med möjlighet att 

sätta pollare de dagar (eller nätter) man vill ha bilfritt. 

Undersök Borås stads fontän och vattenränna igenom 

city. Pumpa t.ex. upp vatten ifrån Vetlandaån till en 

fontän bakom museet, låt den rinna ned genom 

apoteksparken till dammen och låt sedan 

vattenkanalen rinna nedför Storgatan t.ex. mellan 

gångbana och cykelbana. I Borås så betalade 

fastighetsägarna vattenrännan och kommunen gjorde 

i ordning trottoaren runt omkring. Låt vattnet rinna 

ned i Vetlandaån igen i den nyöppnade kanalen. Stäng 

av på nätterna. Gå in på bovieran.se 

De bygger och har byggt på 38 ställen i Sverige 

insatslägenheter med en stor gemensam 

vinterträdgård. Gör detta på parkeringen bakom HM-

huset, lilla butiken och koppla ihop det med biografen. 

Istället för en trädgård så gör ni ett butik och 

restaurangtorg, med butiker och restauranger i 

bottenplan, kanske torghandel vintertid sittytor för 

restaurangerna m.m. 

Cykelbanan som går ifrån Karlslund till 

Tomaslundsskolan tycker jag att ni ska förlänga (som 

ni sa på informationsmötet till de närboende innan 

senaste cykelbanedragningen) så den fortsätter 

Närmare utveckling och 

sträckning av nya cykelvägar 

finns med i arbetet för en 

cykelplan för Vetlanda tätort. 

Nej 



     

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

Synpunktslämnare Synpunkt Kommunens kommentar Medför ändringar i planförslag inför 

granskning 

bakom Tomaslundsskolan, över Östanåvägen och 

vidare genom skogen till Bäckseda via viadukten till 

prästastigen. På det sättet får vi en cykel&gångbana 

som går hela vägen ifrån Bäckseda i öster, till 

Arenorna och Bitema (Nydala) i väster, rakt genom 

Vetlanda i skog!! 

Yttranden från samrådet 

Följande yttranden kom in under samrådet, men redovisades ej i samrådsredogörelsen. Ärendena kom in i rätt tid för samrådet. 

Privatperson (2018- För min del så ser jag i vissa fall större problem med Planförslaget redovisar Nej 

05-05) förtätning av centrum för att behålla Vetlandas fina 

uppbyggnad. Som referens skulle jag vilja att ni tar en 

titt på hur Linköping förtätas, och det är inte snyggt 

eller trevligt. Det de har gjort bra, i och för sig, är att 

de har konverterat slitna industrilokaler till 

bostadshus, vilket var bra. Det är min synpunkt på det 

förslag på jag kunde se. 

Som ung flyttade min familj till Vetlanda från Nässjö 

under tidigt 80-tal. Det var Vetlandas harmoniska 

uppbyggnad och grönskande träd som lockade. Därför 

uppmanar jag till att tänka på vad vi har som faktiskt 

har gett en familj till Vetlanda. Var rädd om gröna 

ytor, är mitt råd. 

principer för förtätning av 

centrala Vetlanda. Förslaget 

bygger på att det är på redan 

ianspråktagna eller dåligt 

nyttjade ytor som förtätning 

kan ske. Grönområden som 

fyller en funktion bör ej 

exploateras. Det är också viktigt 

att poängtera att med 

förtätning menas inte bara en 

förtätning genom bebyggelse 

utan snarare att det är viktigt 

att vid planering 



 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

    

 

 

  

 

  

  

 

  

 

Nu till mitt förslag. Jag skulle vilja se en satsning på uppmärksamma vilka funktioner 

nybyggardelar i exempelvis de områden jag har som saknas i ett område. 

markerat på kartan med följande tankar. Precis som 

Bäckseda utvecklades tidigare skulle jag hellre vilja att 
I delar överensstämmer 

nybyggardelar på sikt kan växa ihop med Vetlanda. 
planförslaget med de tankar 

Det borde ge större möjligheter för ett bra klimat med 
som framförs i synpunkten. 

fokus på miljö, kommunikationer, etablering. Notera 
Områdena väster om tätorten 

att mina markeringar är nära kommunikationsvägar 
utgör det strategiska 

för att lätt kunna nå i till handel, centrum eller andra 
utbyggnadsområden under 

städer. Jag skulle även vilja se lokaltrafik som knyter 
planperioden. Långsiktigt 

ihop punkter med centrala delar, så som skola m.m. 
redovisas också en fortsatt 

Notera att vissa delar har närhet till spårbunden trafik, 
utveckling österut. Under 

som en framtida möjlighet. 
nuvarande förhållanden 

försvåras dock en utbyggnad av 

Vetlanda i östlig riktning av 

rådande bullerproblematik runt 

motorstadion. 

Kommunen har dock gjort 

bedömningen att en alltför 

fragmenterad 

bebyggelseutveckling i 

ytterområdena ej anses lämplig 

utan att tätorten bör växa 

inifrån och ut. 

Privatperson (2018- Vi bor på Sandlandet * tillsammans med våra barn. Området Kråkegården 2 har i Nej 

04-24) 
Vi började våran resa på Sandlandet 2010. * köpte 

stugan på våren och vi träffades på hösten. Årsskiftet 

2011/2012 blev jag Vetlandabo, flyttade in i en 

lägenhet. 2 rum och kök i centrala Vetlanda. Vi 

granskningsförslaget 

avgränsats. Föreslagen 

bostadsbebyggelsen förläggs till 

den östra sidan av stenmuren så 

att ett område sparas mellan 



 

 

 

  

 

 

    

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

spenderade dock mycket av vår tid i stugan, då vi nya området och befintlig 

renoverade den, men också njöt av livet här. Lugnet bebyggelse. Tillgängligheten och 

och naturen inpå knuten. Bebyggelse hade ju då rekreationens värden kommer 

börjat dra igång här och vi kom i ett läge då vi kände att värnas vid en exploatering.  

att lägenheten var för liten och ekonomin tillät inte 

både hus och stuga. Valet var enkelt. Att få 

möjligheten att bo permanent med alla 

bekvämligheter som toa, dusch och kök på sitt 

smultronställe är ju fantastiskt. Sommaren 2014 

lämnade vi in ritningarna på byggnadsnämnden. Det 

var inte smidigt med de olika regler som de olika 

personerna på nämnden hade. Det kunde handla om 

centimeter. Vi upplevde ett motstånd. Vi kände att vi 

ger upp, men vi vill ju inte bo i ett vanligt villakvarter. 

Vi kämpade på och April 2015 flyttade till vår ”stuga”. 

Det var vår dröm. 

Nu har nästan 3 år gått och beskedet om planerade 

tomter precis vid vår tomtgräns känns som en kniv i 

ryggen. Vi har lagt all vår tid och alla våra pengar i 

detta. Vi flyttade hit för att vi vill inte bo i ett vanligt 

villakvarter som det faktiskt kommer bli. Stå i köket 

eller sitta i uterummet kolla rådjuren på ängen är en 

fröjd. Kolla in grannens villa är vi inte intresserade av. 

Naturen och lugnet är fantastiskt här. Det rika 

fågellivet är som en hel symfoni. Vi har vår häger som 

kommer på besök årligen. Tranor kommer å 

mellanlandar på området. Många frågor väx givetvis 

om tankarna kring vägen, gatubelysning, stenmurarna, 

de ev villaägarna-kommer de ha samma byggnads 

villkor som vi? Vad händer när dessa tomter är klara? 



 

 

 

 

 

 

   

   

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

Hur långt in på området kommer det bli fler tomter? 

Ger man lillfingret så tas oftast hela handen.. 

Angående upprustning av badplatsen blir det säkert 

fler besökare vilket innebär mer trafik och fler 

parkeringar kommer behövas. Vägen är inte rustad för 

ökad trafik. Vi har redan blivit påkörda. En bil träffade 

barnvagnen och vi kunde ha mist minst ett barn. Tack 

och lov hade vi turen med oss denna dag. Vi har varit i 

kontakt med bl a kommunen om råd och hjälp 

angående säkerheten på vägen utan något intresse så 

därför är ökad trafik inget att rekommendera. 

När vi studerar kartan på de två områdena som ni 

planerar tomter är område 13 inget som vi kan 

”förhandla” om vilket ni säkert förstår. Område 14 
skulle vi kunna ”ge oss på” även om vi inte gillar det. 

Det är tråkigt att det minskas ner på naturområdena. 

Naturen är viktig för människans välbefinnande. Det 

måste få finnas naturområden ”centralt”. Det är inte 
bara vi som bor här som utnyttjar skogen. Vi upplever 

att det är många ”utifrån” som går, springer, cyklar, 

åker skidor, plockar bär och svamp här i skogen. 

Privatperson (2018- Efter att ha tagit del av planen, dels på internet dels Synpunkterna som rör Nej 

05-01) också på samrådsmöte 11/4, kan jag konstatera att 

det är en väl genomarbetad plan, bra sammanfattad 

och mycket informativ. 

Planen är viktig att ha med i arbetet för ett 

attraktivare Vetlanda. 

verksamhetsområden och 

godstransporter besvarades i 

samrådsredogörelse daterad 

2019-09-11. Övriga delar av 

yttrandet noteras. 



 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jag har dock några synpunkter. Utvecklingsområden 

för bostäder har tillgodosetts i planen, men industri-

och övrig verksamhetsutveckling för centralorten har 

enligt min uppfattning inte fått tillräcklig prioritering. 

Framtida verksamhetsområde i översiktsplan 2010, 

norr (och öster) om Brunnsgårds industriområde, 

anser jag ska vara kvar i den fördjupade 

översiktsplanen eftersom beredskap för etablering av 

lättare industri och serviceföretag på så sätt stärks. 

Logistikläget både för väg- och järnvägstransporter är 

också gynnsamt för området. 

Enligt översiktsplanen är ambitionen att skapa 

möjligheter för mera godstransporter på järnväg. I det 

sammanhanget är det viktigt att förutom planerad 

omlastningscentral, framhålla Vetlanda centralorts två 

industristickspår (Brogård och Brunnsgård) samt 

möjliga godstransporter för industrin i Ekenässjön. 




