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HANDLÄGGNING AV PROGRAMSAMRÅDET 
 
Planprogram upprättat i juni 2008 har skickats för samråd till kommu-
nala, regionala och övriga instanser. (Se sändlistan). Det fanns också 
utställt för programsamråd på Ljungskile bibliotek, Medborgarkon-
toret samt utanför Miljö och Stadsbyggnads expedition. 
 
 
SAMMANDRAG AV INKOMNA SYNPUNKTER samt  
MILJÖ OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 
 
Allmän inledande kommentar  
 
Miljö och Stadsbyggnad har gjort en särskild PM om fyra alternativa 
tillfartsvägar till Skarsjövallen och bostadsområdet. PMen förordar det 
nordligaste alternativet och som ansluter till E6, Ljungskile centrum 
och gamla E6 västerut via Skafterödsvägen. Det är samma alternativ 
som redovisades i programsamrådet. Miljö- och Stadsbyggnadsnämn-
den har dock 2009-10-15 beslutat att det sydligaste väglaternativet ska 
ligga till grund för fortsatt planarbete. Åtskilliga delalternativ har där-
efter gjorts med utgångspunkt från det sydligaste alternativet. I 
plansamrådshandlingen redovisas vägalternativ 3C2.  
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1 Länsstyrelsen, 25 september 2008 
1 A De geotekniska förhållandena måste klarläggas. Restriktioner av-
seende marknivåer behöver regleras. Underlag för bedömningen att 
det inte finns risk för blocknedfall bör redovisas, t ex genom foto-
dokumentation. Eventuell risk för erosion i Skälläckerödsbäckens dal-
gång behöver klarläggas. Boverkets krav på max tillåten radonhalt i 
inomhusluften förutsätts bevakas i bygglovskedet. 
Kommentarer: Kommer att beaktas. 
 
1 B Frågan angående häststallet behöver vidareutvecklas. Det går 
inte att bedöma om planen är godtagbar ur hälsosynpunkt. 
Kommentarer: Det är intressant att notera att vissa statliga verk håller 
på att omstudera påverkan från hästallergener. Det finns tecken som 
tyder på att de av staten tidigare rekommenderade ”skyddsavstånden” 
mellan bostäder och hästanläggningar kommer att minskas.  
 
1 C Bullerpåverkan från både trafik och idrottsanläggningen måste 
behandlas. 
Kommentarer: Trafikbullerutredning har utarbetats och förslagen i 
den kommer att följas. Miljö och Stadsbyggnad bedömer inte att ris-
ken för bullerstörningar från idrottsplatsen till bostäderna är särskilt 
stor. Stora matcher med omfattande biltrafik blir relativt få gånger per 
år och aldrig nattetid. 
 
1 D Trafiksäkerhetsfrågan behöver utredas samt fokus läggs på gång- 
och cykelstråk till skolor, centrum och järnvägsstationen. Hur kommer 
plankorsningen vid Hälle Lider att påverkas? Det kan vara mindre 
lämpligt med samlad bebyggelse längst in i området. Vägverket är inte 
väghållare inom planområdet. 
Kommentarer: Redan i Ljungskile Översiktsplan framgick att områ-
det avses biltrafikmatas via Skafterödsvägen. Se också den allmänna 
inledande kommentaren. Det innebär att trafiken leds till E6 och till 
Ljungskile centrum via en befintlig planskild korsning med Bohusba-
nan och via gamla E6. Därför bedöms den överväldigande delen av 
biltrafiken ta denna väg. Dock går det inte att fysiskt hindra bilister att 
ta vägar som leder till plankorsningen vid Hälle Lider. Med tanke på 
bl a  plankorsningen är det angeläget att Skarsjövägen inte blir den 
framtida tillfarten till bostadsområdet och idrottsplatsen. Under kvällar 
och helger när bommen på Hälle Lider är öppen skulle det kunna in-
nebära en ökad trafik på plankorsningen.  
Genom att Skafterödsvägen blir biltillfart till området vid Skarsjövall-
en blir både Skarsjövägen och Skälläckerödsvägen skyddade gång- 
och cykelstråk till skolorna och till Ljungskile centrum. Poppelvägen 
och stråket över Tjöstelsröds gård kompletterar gång- och cykelstrå-
ket. 
Samlad exploatering innebär i detta område inte någon massiv täthet i 
förhållande till tomterna för styckebyggda villor, varför Miljö och 
Stadsbyggnad inte anser att områdets disposition kommer att bli 
olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt.  
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E Starkströmsföreskrifterna ska följas angående säkerhetsavstånd till 
byggnader. Försiktighetsprincipen ska beaktas. Om det behövs några 
förändringar på Vattenfalls luftledning måste exploateringen betala 
detta. 
Kommentarer: Starkströmsföreskrifterna kommer att följas med 
mycket god marginal. Avståndet mellan bebyggelsen och befintliga 
kraftledningar, 40 kV och 10kV, blir ca 50 meter att jämföra med el-
säkerhetskravet på minst 6 meter. De elektromagnetiska fälten beräk-
nas bli mycket långt under 0,1 mikroTesla, att jämföra med ”försiktig-
hetsmåttet” 0,2- 0,4 mikroTesla. En kraftledning har nyligen raserats, 
d v s  tagits ner. 
 
1 F De åtgärder som tas upp angående större vattensalamander stri-
der mot 4§ artskyddsförordningen. Kommunen måste avvakta utred-
ningen innan planarbetet fortsätter. 
Kommentarer: Salamanderutredningen är klar. Genom att följa ut-
redningens rekommendationer finns det goda möjligheter att behålla 
en livskraftig population i området. 
 
1 G Vilken påverkan, effekt och konsekvens kommer tänkt exploate-
ring att ha på riksintressena Bredfjället samt Tjöstelsrödsbäckens 
dalgång, vilka utgör riksintresse för friluftslivet? Ingen negativ påver-
kan på bäcken får ske eftersom den utgör ett Natura 2000-område. 
Kommentarer: Enligt kartredovisningar berör riksintresset planområ-
det, men i en textbeskrivning från 1988-01-01 omnämns Tjöstelsröds-
bäckens ravin, vilken ligger utanför planområdet. Kan området vara 
felritat på kartan? Samråd kommer att ske med Länsstyrelsen om 
detta. Vad gäller riksintresseområdet utanför planområdet bedömer 
Miljö och Stadsbyggnad att planområdet inte kommer att ha vare sig 
större eller mindre påverkan på Bredfjället än vad andra exploateringar 
i Ljungskile skulle ge. Bredfjället är ju för övrigt till för att besökas. 
Tjöstelsrödsbäckens dalgång omfattas även av strandskydd och utgörs 
av naturreservat. Det torde däremot få fler besökare just p g a  att nu 
aktuellt bostadsområde kommer så nära. Miljö och Stadsbyggnad be-
dömer att de allra flesta nytillkommande besökare kommer att an-
vända småvägarna och de redan upptrampade stigarna varför ingen 
negativ påverkan torde uppstå. Dagvattenhanteringen kommer att 
uppmärksammas så att inte Tjöstelsrödsbäcken påverkas negativt.  
 
1 H Innehållet i dagvattenpolicyn måste beskrivas närmare samt hur 
den lokala dagvattenhanteringen ska ske. 
Kommentarer: Dagvattenutredning har utförts och dess rekommen-
dationer ska följas. Riktlinjerna för hantering av dagvatten finns i ett 
eget dokument. 
 
1 I Dispens från strandskyddet krävs för att anlägga vägen till plan-
området. Om bäckravinen berörs vid anläggandet av bron krävs en 
anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet enligt 11 kap Miljö-
balken. 
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Kommentarer: Helt ny vägsträckning är nu aktuell, men Länsstyrel-
sens synpunkter är delvis tillämpliga och ska beaktas. 
 
1 J Det krävs en arkeologisk utredning. Förslaget till plan och tomt-
indelning saknar ett förhållningssätt till det befintliga kulturlandskap-
et. Torpet Pettersborg är en välbevarad torpmiljö som det finns an-
ledning att beakta i planen. Avståndet till torpmiljön bör ökas ytterli-
gare. Torpet Gläntan bör dokumenteras om det kommer att påverkas 
av planen. 
Kommentarer: En arkeologiska utredning och en kompletterande ut-
redning samt en förundersökning är nu utförda.  
Torpet Petersborg ligger på en relativt stor bostadsfastighet om 8 400 
kvm och tomten i sig fungerar delvis som skyddsområde. Det vore inte 
realistiskt att lägga ut ytterligare ett skyddsområde utanför denna stora 
fastighet. 
Torpet Gläntan är omgivet av ett stort antal bilar, vilket gör att miljön 
i dag inte upplevs som ursprunglig. Tomten ligger fritt på två sidor 
och på de andra två blir det en liten frizon. 
 
1 K Kommunen måste göra en behovsbedömning. Samråd med Läns-
styrelsen bör ske separat innan planen går ut på samråd.  
Kommentarer: En behovsbedömning har upprättats 2012-09-25. Den 
anger: ”Planens genomförande bedöms sammantaget inte medföra en 
betydande miljöpåverkan. En särskild MKB ska därför inte upprättas”.  
 
1 L Länsstyrelsen 2012-10-30, separat yttrande om behovsbedöm-
ningen  
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning i behovsbedömningen , 
men vill framhålla att dagvattenfrågan är viktig med tanke på att 
Tjöstelsrödsbäcken är föreslagen som naturtyp enligt art- och habi-
tatdirektivet. En naturtyp är bland annat beroende av en inbördes 
växelverkan mellan de förekommande växterna och djuren. En rubb-
ning av vattenkvalitén kan innebära en negativ inverkan på en eller 
flera växt/djurarter så att naturtypens helhet förändras. Länsstyrelsen 
ser positivt på hur vattensalamanderfrågan hanterats hittills och för-
utsätter att säkringen av artens fortlevnad fortsätter i framtida plan-
arbete. 
Kommentarer: Instämmer. I princip hela planområdet avvattnas mot 
Skälläckerödsbäcken, men ett litet område med naturmark avvattnas 
mot Tjöstelsrödsbäcken. Se även 1 F ovan.   
 
 
2 Statens Geotekniska Institut, 26 augusti 2008 
Se 1 A ovan. 
  
 
3 Vattenfall, 15 augusti 2008 
Se 1 E ovan. 
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4 Vägverket, 15 september 2008 
Se 1 D ovan. 
 
 
5 Banverket, 28 augusti 2008 
Se 1 D ovan. 
 
 
6 Bohusläns museum, 11 september 2008 
Se 1 J ovan. 
 
  
7 Tekniska Nämnden, 18 september 2008 
Tillstyrker fortsatt planarbete. Den nordvästra tillfartsvägen bedöms 
vara bäst, men även den sydöstra måste också utredas närmare. Mot 
bakgrund av att det finns få andra möjligheter att åstadkomma tomter 
för framförallt småhus i Ljungskile är det angeläget att detta planom-
råde förverkligas. 
Kommentarer: Se de allmänna inledande kommentarerna. Instämmer 
i övrigt.  
 
8 Kultur och fritidsnämnden, 17 september 2008 
8 A Godkänner programmet under förutsättning att hotet mot Större 
Vattensalamander kan lösas och att större hänsyn tas till kulturland-
skapets resurser vid det fortsatta planarbetet. 
Kommentarer: Se 1 F och 1 J ovan. 
 
8 B De två fornlämningarna som finns nordväst om planen bör inte 
utgöra hinder för exploateringen utan kan i stället utgöra en positiv 
resurs nära det tänkta bostadsområdet. 
Kommentarer: Se 1 J ovan.  
 
 
9 Socialnämnden, 17 september 2008 
9 A Vill att det blir en blandad bebyggelse/ upplåtelseform, alltså 
även hyresrätter. 
Kommentarer: Instämmer i princip. Detaljplanen som sådan kan 
dock inte styra bostädernas upplåtelseformer. Däremot kan Tekniska 
Nämnden, såsom markägare, se till att man säljer flerbostadshustomter 
till någon som vill bygga hyresbostäder. Frågan vidarebefordras dit. 
 
9 B Vill att lägenheterna anpassas för seniorboende så att kvarboende 
blir möjligt även för äldre och funktionshindrade. 
Kommentarer: Miljö och Stadsbyggnad kan inte ställa högre krav än 
vad Boverkets Byggregler anger. Jämför dock punkt 9A ovan. 
 
9 C Vill att gång- och cykelvägar ska vara trafiksäkra och lämpligt ut-
formade utifrån funktionshindrades situation. 
Kommentarer: Gång- och cykelvägarna byggs med så god standard 
som är praktiskt möjligt. 
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10 Kommunala Lantmäterimyndigheten, 16 september 2008 
Vem ska bära förvaltningsansvaret för ny anslutningsväg till planom-
rådet? Nya gemensamhetsanläggningar bör anges i planen. 
Kommentarer: Anslutningsvägen förutsätts vara kommunal.  
 
 
11 Uddevalla Energi, 22 september 2008 
Plats behövs för transformatorstation. Uppvärmningssystemet förut-
sätts vara vattenburet. 
Kommentarer: Plats har valts i samråd med Uddevalla Energi. 
 
 
12 Miljö och Stadsbyggnad, BOM, 18 september 2008 
Närheten till Skarsjövallen kan innebära störningar vid träning i form 
av skrik och rop och under matcher även från högtalaranläggningar. 
Följden kan bli inskränkningar för Skarsjövallen med stöd av Miljö-
balken. Lämpligt skyddsavstånd bör utredas. 
Kommentarer: Planavdelningen anser att den som bosätter sig nära 
en stor etablerad idrottsplats måste acceptera viss ljudpåverkan från 
idrottsverksamheten. Ett skyddsavstånd kanske skulle behöva vara 
flera 100 meter för att ge någon effekt, vilket i sin tur skulle ge orim-
liga konsekvenser. De eventuella störningarna beror bl a på vindrikt-
ningen och torde aldrig förekomma nattetid.  
 
 
13 Moderata samlingspartiet, 1 september 2008 
13 A Ser mycket positivt på bostadsområdet, men vill också påpeka 
följande: 
 
13 B Tillfartsvägen är inte tydlig. Om Skafterödsvägen väljs krävs 
breddning med gång- och cykelväg och bulleravskärmning på vissa 
sträckor. Även Skarsjövägen berörs av exploateringen. 
Kommentarer: Miljö och Stadsbyggnad anser att den biltillfartsväg 
som nu föreslås blir mycket tydlig och enkel att hitta i förhållande till 
E6 om basal vägvisning utförs. Behovet av åtgärder på Skafterödsvä-
gen kommer att ses över. 
 
13 C Vill ha annat namn på bostadsområdet. 
Kommentarer: Frågan vidarebefordras till kommunens namnbered-
ningsgrupp. 

 
13 D Det östra villaområdet bör ses över eftersom det har en tråkig 
karaktär. Det känns helt främmande med 2-3-våningshus i denna na-
turomgivning. Det är angeläget att inte skilja för mycket mellan egna-
hem och flerbostadshus. 
Kommentarer: Miljö och Stadsbyggnad menar att gruppen inte 
kommer att se tråkig ut från marken, men möjligen på kartan. Mycket 
beror givetvis på hur de enskilda husen utformas och hur resp husä-
gare arrangerar sin trädgård. Miljö och Stadsbyggnad menar att 2-
våningshus inte vore främmande i detta område, men man bör nog 
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bara medge 3 våningar i mycket begränsad omfattning och då givetvis 
inom områdena för samlad exploatering. 
 
 
14 Centerpartiet, 23 september 2008 
14 A Positivt att bostadsområdet ökar i kommunens ytterområden. 
Viktigt att vara aktsam om de naturvärden som finns i och i närheten 
av planområdet. 
 
14 B Tillfart bör utredas ytterligare. 
Kommentarer: Se de allmänna inledande kommentarerna. 
 
 
15 Peter Kilenstam, Skälläckeröd 1:46 (Gläntan), 8 oktober 2008  
15 A Kan inte acceptera detaljplanen, se nedan. 
Kommentarer: Rent allmänt kan Miljö och Stadsbyggnad konstatera 
att detaljplanen kommer att innebära en mycket stor förändring för Ki-
lenstam. I dag ligger fastigheten för sig själv omgiven av åker och 
skog, medan planprogrammet föreslår att den kommer att få ny bebyg-
gelse på två sidor, medan de två övriga sidorna kommer att gränsa mot 
naturmark. Översiktsplanen för Ljungskile studerade alternativa ut-
byggnadsområden, och fann att endast ett ytterligare alternativ finns, 
nämligen Ljungs-Berg. Översiktsplanen menar dock att området vid 
Skarsjövallen borde prioriteras framför Ljungs- Berg.  
 
15 B Skälläckeröds gård är en av ortens äldsta och någorlunda intakt. 
Den är i dag en tillgång. Området innehåller flera värdefulla miljöer 
som det inte tas tillräcklig hänsyn till. Avser att fortsätta använda 
vägen via Skälläckeröd.  
Kommentarer: Se Kommentar 15 A. Planområdet kommer inte att få 
bilförbindelse med vägen som går via Skälläckeröds gård.  
 
15 C Har servitut för bl a  vatten och avlopp och vill inte ansluta fas-
tigheten till kommunalt vatten och avlopp. Vill inte heller veta av dag-
vattenutsläpp från bostadsområdet. 
Kommentarer: Hela planområdet kommer troligen att bli verksam-
hetsområde för vatten och avlopp. 
 
15 D Ifrågasätter varför avståndet till Petersborg är så mycket större 
än avståndet till Gläntan. 
Kommentarer: Avståndet till Petersborgs bostadshus beror dels på att 
dess tomt är mycket stor, dels på att kommunen endast har köpt mar-
ken fram till fastighetens ”kortsida”. 
 
15 E Föreslår att de nya bostäderna läggs vid Kärrstegen och ges till-
fart från länsväg 167. 
Kommentarer: Se kommentar 15 A ovan. 
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15 F Dagis och lekplats med stoj och väsen bredvid min fastighet är 
inte intressant.  
Kommentarer: En förskoletomt bör placeras så att den är lätt att nå 
för boende såväl inom som utom planområdet. I plansamrådshand-
lingen har förskolan flyttats ganska långt från Kilenstams fastighet. 
 
15 G Hänsyn måste tas till Större Vattensalamander.  
Kommentarer: Se 1 F ovan. 
 
15 H Byggandet av grusvägen Skälläckeröd- Skarsjövägen tog inte 
hänsyn till Större Vattensalamandern och är även i övrigt skött på ett 
uselt sätt. 
Kommentarer: Länsstyrelsen beslutade den 30 september 2008 att 
lämna anmälan om skada på livsmiljö för Större Vattensalamander 
utan tillsynsåtgärd. Miljö och Stadsbyggnad känner i övrigt inte till 
omständigheterna vid byggandet av denna väg. 
 
15 I Är mycket frågande till byggandet av en träbro över Skälläck-
erödsbäcken.  
Kommentarer: I plansamrådshandlingen har en annan sträckning 
valts, varför det inte är aktuellt med någon bro. 
 
15 J Kräver svar på en tidigare skrivelse om breddning av Skarsjövä-
gen, cykelväg med belysning, öppnande av Hälle Lider, breddning av 
järnvägsövergången mm. 
Kommentarer:. Vad gäller öppnande av Hälle Lider samt breddning 
av järnvägsövergången hänvisas till Tekniska Kontoret.  
 
15 K Har i övrigt många synpunkter på övriga delar av Ljungskile bl 
a Vällebergsvägen och övriga vägar, Ljungskile torg. Föreslår också 
nya bostadsområden i stället för området vid Skarsjövallen. 
Kommentarer: De flesta av synpunkterna berör inte denna detaljplan. 
Se även kommentar 15 A ovan. 
 
15 L Vill ha förtur att få köpa mark i direkt anslutning till 1:46, ef-
tersom ett tidigare löfte om markköp inte hölls. 
Kommentarer: Frågan vidarebefordras till Tekniska Kontoret. 
 
 
16 Ljungskile Sportklubb, 22 september 2008 
16 A Viktigt att Skarsjöområdets potential som sport-, frilufts- och 
motionscentrum beaktas främst avseende vägsträckningar.  
Kommentarer: Instämmer.  
 
16 B För Skarsjövallen är det mycket angeläget med en ny och bättre 
tillfart. Det är dock mycket viktigt att nuvarande Skarsjövägen behålls 
och har bra standard eftersom två alternativa vägar behövs ur bl a  
säkerhetssynpunkt. 
Kommentarer: Nuvarande Skarsjövägen kommer att vara kvar rent 
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fysiskt. Tekniska Nämnden bestämmer såsom trafiknämnd och väg-
hållare hur den ska trafikeras i framtiden. 
 
 
17 Smultronstigens samfällighetsförening, 16 september 2008 
Att använda Åsvägen som tillfart till idrottsplats och bostadsområde 
innebär stora problem som är svåra att bemästra. Detta undviks en-
kelt genom att tillfartsvägen byggs i en sydligare sträckning. 
Kommentarer: Åsvägen är inte längre aktuell som tillfartsväg. Nu är 
tanken att tillfarten ska gå i förlängningen av den asfalterade delen av 
Skafterödsvägen. 
 
18 Gustav Eliasson, Blåbärsvägen 2, 22 september 2008 
Planprogrammets tillfart via Åsvägen underkänns totalt. Det södra al-
ternativet, eller en upprustning av nuvarande Skarsjövägen förordas i 
stället. 
Kommentarer: Se 17 ovan. 
 
 
19 Patrik Linder, Prästkragsvägen 2, 14 augusti 2008 
Tillfartsvägen till Skarsjövallen och bostadsområdet bör läggas 
längre söderut, sydost om Blåbärsvägen. 
Kommentarer:  Se 17 ovan. 
 
20 Ulla- Stina Johansson, Kattfotsvägen 1, 14 september 2008 
Motsätter sig att tillfarten till Skarsjövallen och bostadsområdet för-
läggs via Åsvägen. 
Kommentarer: Se 17 ovan. 
 
 
21 Ing- Marie o Stig Runesson, Ljungs-Hälle 18:1, 24 september 
2008 
Motsätter sig att tillfarten till Skarsjövallen och bostadsområdet för-
läggs via Åsvägen. Föreslår att tillfartsvägen i stället läggs längre sö-
derut.  
Kommentarer: Se 17 ovan. 
 
 
22 Kjell Sällström, Kattfotsvägen 13, 24 september 2008 
Ifrågasätter om trafiken på Skafterödsvägen kan fördubblas. Föreslår 
farthinder på raksträckan ovanför backen och en rondell vid Ås-
vägskrysset. 
Kommentarer: Behovet av åtgärder på Skafterödsvägen kommer att 
ses över.  
 
 
Följande har inget att erinra/ inga synpunkter/ tillstyrker: 
23 Räddningstjänsten, 22 juli 2008 
24 Svenska Kraftnät, 18 september 2008 
25 Skanova, 14 juli 2008 
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26 Skogsstyrelsen, 10 september 2008 
27 Luftfartsstyrelsen, 4 september 2009  
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Muntliga synpunkter inkomna  
vid programsamrådsmötet 2009-09-29  
Samrådsmötet besöktes av ett 60-tal personer. Nedan följer en mycket 
kort resumé av vad som sades på mötet. Mycket handlade om alterna-
tiva tillfartsvägar men även synpunkter på själva bebyggelseområdet 
framkom. Mötesdeltagarna uppmanades att inkomma med skriftliga 
synpunkter. 
 
Fastighetsägare och boende vid Åsvägen var på mötet genomgående 
negativa till att leda trafik till Skarsjövallen och bostadsområdet via 
Åsvägen. Man påpekade att det skulle bli stora trafiksäkerhetsrisker 
för  bl a  barn samt bullerproblem för många boende. Dessutom påpe-
kas att kommunens trafiksiffror är för lågt angivna och att bullerbe-
räkningarna har för låga värden 
 
Några fastighetsägare och boende utefter alternativ tillfartsväg var 
mycket negativa till att avstå mark och få trafik nära sin bostad. Dess-
sutom skulle värdefull skog och rekreationsmark tas i anspråk. 
 
Boende utefter Skafterödsvägen mellan gamla E 6 och Åsvägen (här 
benämnt ”Skafterödsbacken”) påtalade att man inte vill ha ökat trafik-
buller. En markägare vill diskutera vägsträckningen så att intrånget i 
skogsbruket minimeras. 
 
Någon föreslog att det bästa vore att bygga om nuvarande tillfartsväg. 
Ytterligare någon anser att man borde bygga en ny tillfartsväg från lv 
650 vid Grinneröd. 
 
Boende vid den grusbelagda delen av Skafterödsvägen befarar genom-
fartstrafik med både lastbilar och personbilar. 
 
Skriftliga synpunkter inkomna efter programsamrådsmötet   
2009-09-29 Synpunkterna är i princip enligt ovan.  
 
Skrivelser från följande personer förordar Åsvägen som tillfart 
28-30 Peter o Ulrika  
Malinen, Ewa o Christer Aronsson, Rose-Marie Aronsson. 
 
Skrivelser från följande personer anser att Åsvägen är olämpligt 
som tillfart. 
31- 36 Gustav Eliasson, Ann-Britt Engström, Fredrick o Anneli 
Henriksson, Gunnar Samuelsson, Patrik Linder och Sixten Eng-
ström. 
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Kommentarer: Plansamrådshandlingen anger nu att tillfartsvägen ska 
gå i förlängningen av den asfalterade delen av Skafterödsvägen. Åsvä-
gen är inte längre aktuell som tillfartsväg. 
 
 
Skrivelser från följande personer innehåller övriga synpunkter 
37 Sofia o Karl Edlund, Ljungs- Hälle 1:296, 2009-10-04 
 
37 A Skafterödsbacken är ganska hårt trafikerad och många bilister 
kör för fort. Korsningen Skafterödsvägen- Rosenvägen upplevs tidvis 
som ganska osäker trots att övergångsställe finns. Utgår från att 
kommunen tar tag i trafiksäkerheten i Skafterödsbacken. 
Kommentarer: Synpunkten är vidarebefordrad till Tekniska kontorets 
Gata/Parkavdelning.  
 
37 B Den ökade trafiken på Skafterödsvägen kommer också att ge mer 
buller inte minst under byggtiden. Utgår från att kommunen genomför 
bullerdämpande åtgärder både för husen och för trädgårdarna. 
Kommentarer: Se kommentar 1 C ovan. Byggtrafiken till det nya bo-
stadsområdet kommer att diskuteras inom kommunen. 
 
 
38 Kjell Sällström, boende vid Skafterödsvägen, 2009-09-29 
Den tänkta trafikökningen känns inte bra. Dagens trafik och tempo 
påminner om ett rally. Trafikräkning behövs. Rondell eller åtminstone 
trafikdelare behövs i korsningen Skafterödsvägen- Åsvägen. Många 
genar i korsningen. 
Kommentarer: Synpunkten är vidarebefordrad till Tekniska kontorets 
Gata/Parkavdelning. 
 
 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD  
 
 
 
Hans Johansson  Mats Windmark  
planchef   planarkitekt   
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